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ΟΙ ΝΕΕ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ 
ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 

(Ν.4093/2012  ) 

       
Ψθφίςτθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ ο Ν.4093/2012  

(ΦΕΚ 222Α)   που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων  διατάξεισ μιςκολογικζσ αλλά και 
ςυνταξιοδοτικζσ που αφοροφν τουσ υπαλλιλουσ τόςο του δθμόςιου όςο και του ιδιωτικοφ 
τομζα.  

Οι κυριότερεσ διατάξεισ που αφοροφν τουσ εκπαιδευτικοφσ για μιςκολογικά και 
ςυνταξιοδοτικά κζματα είναι: 
 

          Α. ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ 
 

1. Καταργοφνται από 1-1-2013 τα επιδόματα  Χριςτουγζννων, Πάςχα και αδείασ για 
όλουσ τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. 

 
2. Αναςτζλλεται από 31-10-2011 μζχρι 31-12-2016  θ ςταδιακι περικοπι τθσ 

υπερβάλλουςασ μείωςθσ (προςωπικισ διαφοράσ) από τισ αποδοχζσ όςων 
υπαλλιλων προζκυψε με τθν ζνταξι τουσ ςτο νζο μιςκολόγιο. 
Θυμίηουμε ότι ςφμφωνα με το ν.4024/2011 άρκρο 29 παρ 2 και τθν υπ’ αρικμ. οικ. 
2/20433/0022/8-3-2012  εγκφκλιο τθσ 22θσ Διεφκυνςθσ Μιςκολογίου του Γ.Λ.Κ. 
εφόςον με τισ διατάξεισ του νζου μιςκολογίου προκλικθκε μείωςθ ςτισ αποδοχζσ 
του υπαλλιλου μεγαλφτερθ από το 25% του ςυνόλου των αποδοχϊν που ελάμβανε 
ο υπάλλθλοσ ςτισ 31-10-2011, θ μείωςθ αυτι κατανεμικθκε ωσ εξισ: 
Σο 25% τθσ μείωςθ αυτισ καταβλικθκε από 1-11-2011 ζωσ 30-10-2012 και θ 
υπερβάλλουςα μείωςθ κατανεμικθκε ιςόποςα ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν από 1-
11-2012. Αυτι θ υπερβάλλουςα μείωςθ αναςτζλλεται μζχρι 31-12-2016. (αυτι θ 
ρφκμιςθ  αφορά ελάχιςτουσ εκπαιδευτικοφσ)  
       Διευκρίνιςθ: Με αφορμι ερωτιματα ςυναδζλφων ςχετικά  με τθν περικοπι των 
οικογενειακϊν επιδομάτων που αναφζρει ο νζοσ αςφαλιςτικόσ νόμοσ, 
διευκρινίηουμε ότι θ περικοπι αυτι δεν αφορά τα οικογενειακά επιδόματα που 
χορθγοφνται ςτουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ   ςφμφωνα  με το ν.4024/2011, τα οποία  
κα εξακολουκιςουν να χορθγοφνται χωρίσ να επζρχεται καμία μεταβολι ςτον 
τρόπο χοριγθςθσ αλλά αναφζρεται ςτα επιδόματα των τριτζκνων , πολυτζκνων  που 
χορθγοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία Πρόνοιασ του Τπουργείου Εργαςίασ 
 

 

Β. ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ 
 

Για όςουσ κεμελίωςαν  δικαίωμα ςφνταξθσ μζχρι 31-12-2012 ι μποροφν να 
κεμελιϊςουν δικαίωμα ςφνταξθσ  μζχρι 31-12-2012 με εξαγορά πλαςματικϊν ετϊν,  
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δεν επζρχεται καμία μεταβολή ςτα ςυνταξιοδοτικά τουσ δικαιώματα με τθν 
ψιφιςθ του νζου νόμου. 

Για τα πρόςωπα αυτά κα εξακολουκιςουν να ιςχφουν οι ςυνταξιοδοτικζσ 
διατάξεισ του Ν.3865/2010. 

 
Διευκρινίηουμε ότι θ εξαγορά των πλαςματικϊν ετϊν για τθ κεμελίωςθ του 

ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ μπορεί να γίνει όποτε κζλει ο υπάλλθλοσ ακόμθ και 
κατά τθ ςυνταξιοδότθςθ. Απόψεισ που διατυπϊνονται κακθμερινά  ςτα μζςα 
ενθμζρωςθσ για κατάκεςθ αίτθςθσ για κεμελίωςθ μζχρι 31-12-2012 είναι αβάςιμεσ, 
δθλϊνουν, αν μθ τι άλλο, τουλάχιςτον άγνοια και δθμιουργοφν αναςτάτωςθ τόςο 
ςτουσ ίδιουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ όςο και ςτθν υπθρεςία χωρίσ λόγο. Σο Γ.Λ.Κ ςτθν 
υπ’ αρικμ. 13725/0092 /26-1-2011 εγκφκλιό του, που αναφζρεται ςτθ διαδικαςία 
αναγνϊριςθσ πλαςματικϊν ετϊν, αναφζρει επί λζξει:  

« Η αίτηςη από το γονζα, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και 
κατά τη ςυνταξιοδότηςη, αφοφ από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλζπεται η 
υποβολή τησ ςχετικήσ αίτηςησ εντόσ ςυγκεκριμζνησ προθεςμίασ»  

Από ποφ προκφπτει ότι θ κατάκεςθ  τθσ αίτθςθσ για αναγνϊριςθ 
πλαςματικϊν χρόνων πρζπει να υποβλθκεί  μζχρι 31-12-2012; 

υνιςτάται  μόνο  για οικονομικοφσ λόγουσ, θ αίτθςθ να υποβλθκεί μζχρι 31-
12-2015, διότι ο υπολογιςμόσ τθσ εξαγοράσ των πλαςματικϊν ετϊν κα γίνει με βάςθ 
τισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ, όπωσ αυτζσ είχαν διαμορφωκεί ςτισ 31-10-2011.  

Αν θ αίτθςθ για εξαγορά υποβλθκεί από 1-1-2016 και μετά, ο υπολογιςμόσ 
τθσ εξαγοράσ κα γίνει με βάςθ τισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ του νζου μιςκολογίου και 
κα ςτοιχίςει ακριβότερα, αφοφ οι βαςικοί μιςκοί του νζου μιςκολογίου είναι 
μεγαλφτεροι ςε ςχζςθ με το παλιό μιςκολόγιο. 

Όςοι ζχουν κάνει αίτθςθ για εξαγορά είτε ςτρατιωτικισ κθτείασ είτε 
πλαςματικϊν χρόνων (παιδιϊν-ςπουδϊν) και δεν ζλκει θ πράξθ αναγνϊριςθσ μζχρι 
τθν θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ (ακόμθ δεν ζχουν εξεταςτεί οι αιτιςεισ του 2010), 
κα πρζπει να δθλϊνουν ςτα δικαιολογθτικά τθσ ςυνταξιοδότθςθσ  ότι ζχει 
υποβλθκεί αίτθςθ για αναγνϊριςθ πλαςματικϊν χρόνων  και να αναφζρουν και το 
αρικμό πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ εξαγοράσ για να ςυνεξεταςτεί με τα άλλα 
δικαιολογθτικά τθσ ςυνταξιοδότθςθσ. 

Επίςθσ να διευκρινίςουμε για να μθν πζφτουν κφματα οικονομικισ 
εκμετάλλευςθσ οριςμζνοι ςυνάδελφοι , δεν χρειάηεται καμία κατάκεςθ αίτθςθσ-
διλωςθσ ςτο Γενικό Λογιςτιριο, που να δθλϊνουν ότι κεμελίωςαν δικαίωμα. Είναι 
αςτείεσ αυτζσ οι δθλϊςεισ που κάποιοι/εσ υποβάλουν. 

 

Οι κυριότερεσ αλλαγζσ που επιφζρει ο νζοσ αςφαλιςτικόσ νόμοσ είναι 
οι εξήσ: 
 
1. Για όςουσ όμωσ κεμελιϊνουν δικαίωμα ςφνταξθσ (25ετία) από 1-1-2013 και μετά, 

το όριο θλικίασ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ αυξάνεται ςτο 67ο ζτοσ για πλιρθ 
ςφνταξθ και για μειωμζνθ ςφνταξθ  ςτο 62ο ζτοσ τθσ θλικίασ. τουσ. Μζχρι τϊρα 
ιταν το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ για άνδρεσ και γυναίκεσ που κεμελιϊνουν δικαίωμα 
από 1-1-2013 και μετά και για μειωμζνθ το 60ό ζτοσ. 
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2. Επίςθσ για όςουσ κεμελιϊνουν δικαίωμα ςφνταξθσ από 1-1-2013 και μετά θ 
ςφνταξθ καταβάλλεται ολόκλθρθ με τθ ςυμπλιρωςθ 40 ετϊν υπθρεςίασ και του 
62ου ζτουσ τθσ θλικίασ.   
Ζτςι ο πίνακασ των εναλλακτικών δυνατοτήτων ςυνταξιοδότθςθσ που είχαν οι 
υπάλλθλοι που προςλιφκθκαν μετά τθν 1-1-1983 με το ν.3865/2010 και 
κεμελιϊνουν δικαίωμα από 1-1-2011 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

 
Θεμελίωςθ από 1-1-2011 

 

 
 
 
Άνδρεσ και 
Γυναίκεσ 
 
 
 
 

 
Ζτοσ κεμελίωςθσ 
(25ετία) 
 

 
Ζτθ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ / 
αςφάλιςθσ 
 

2011 36 / 58  ετϊν 

2012 37 / 59 ετϊν 

2013 40 / 62 ετϊν 

 
3.  Για όςουσ αποχωροφν τθσ υπθρεςίασ από 1-1-2013 και μετά και δεν ζχουν 

κεμελιϊςει δικαίωμα ςφνταξθσ, ζχουν όμωσ 15ετι ςυντάξιμθ υπθρεςία, θ 
ςφνταξθ καταβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ του 67ου ζτουσ τθσ θλικίασ αντί του 
65ου που ίςχυε μζχρι τϊρα. Είναι τα λεγόμενα κατά παρζκκλιςθ ςυνταξιοδοτικά 
δικαιϊματα. Η ςυμπλιρωςθ τθσ ανωτζρω 15ετοφσ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ δεν 
ςυνιςτά κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ  γι αυτό και όταν αποχωρεί 
κάποιοσ με λιγότερα ζτθ υπθρεςίασ από αυτά που απαιτοφνται για τθ κεμελίωςθ 
δεν βγαίνει ποτζ ςυνταξιοδοτικι πράξθ με αναςτολι αλλά θ ζκδοςι τθσ κα γίνει 
με τθ ςυμπλιρωςθ του 67ου ζτουσ τθσ θλικίασ. 

 
4. Η μθνιαία ςφνταξθ ι το άκροιςμα των μθνιαίων ςυντάξεων, επικουρικϊν και 

μεριςμάτων άνω των 1000€, που καταβάλλονται από οποιαδιποτε πθγι και για 
οποιαδιποτε αιτία, μειϊνεται από 1-1-2013 ωσ εξισ: 
α) για ςυνολικό ποςό ςφνταξθσ ι ακροίςματοσ ςυντάξεων άνω των 1000€  και 
ζωσ 1500€ μείωςθ 5%. Σο ποςό που εναπομζνει δεν μπορεί να υπολείπεται των 
1000,01€ 
β) για ποςό από 1500,01 ζωσ και 2000 € μείωςθ 10%. Σο ποςό που εναπομζνει 
δεν μπορεί να υπολείπεται των 1425,01€ 
γ) για ποςό  2000,01 € μείωςθ 15%. Σο ποςό που εναπομζνει δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 1800,01€ 

Για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ μείωςθσ λαμβάνεται υπόψθ το ποςό τθσ 
βαςικισ ςφνταξθσ ι των μθνιαίων βαςικϊν ςυντάξεων, όπωσ αυτά κα ζχουν 
διαμορφωκεί τθν 31-12-20121, αφοφ αφαιρεκοφν: 

 Η ειςφορά αλλθλεγγφθσ ςυνταξιοφχων του Ν.3865/2010 όπωσ τελικά 
διαμορφϊκθκε με το άρκρο 2 παρ. 13 του ν.4002/2011 και τθσ επιπλζον  
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ειςφοράσ τθσ παρ. 14 του άρκρου 2 του ν.4002/2011 
(Ειςφορά 6% για ςυντάξεισ από 1400,01 ζωσ 1700 €, 7% για ςυντάξεισ από 
1700.01 ζωσ 2000 €, 9% για ςυντάξεισ από 2000,01 ζωσ 2300 € κ.ο.κ) 

 Η μείωςθ που επιβλικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 1 του 
ν.4024/2011  ( μείωςθ του ποςοφ τθσ κφριασ ςφνταξθσ που υπερβαίνει τα 
1000 € κατά 40% για όςουσ είναι κάτω των 55 ετϊν και 20% για το ποςό 
τθσ κφριασ ςφνταξθσ που υπερβαίνει τα 1200 € για όςουσ είναι άνω των 
55 ετϊν). 

 Η μείωςθ που επιβλικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4052/2012 
( μείωςθ κατά 12% για το ποςό τθσ κφριασ ςφνταξθσ που υπερβαίνει τα 
1300 €) 

      Εξαιροφνται των ανωτζρω μειϊςεων οι ςυνταξιοφχοι του Δθμοςίου, οι οποίοι είναι 
ανίκανοι  για τθν άςκθςθ κάκε βιοποριςτικοφ επαγγζλματοσ  κατά ποςοςτό 80% και άνω 
κακϊσ και όςοι λαμβάνουν το επίδομα ανικανότθτασ τθσ παρ.6 του άρκρου 54 του ΠΔ 
169/2007 (είναι αυτοί που ςυνταξιοδοτικθκαν γιατί ζπακαν εξαιτίασ τθσ υπθρεςίασ 
ςοβαρζσ αναπθρίεσ). 
 Σο ποςό τθσ ανωτζρω μείωςθσ επιμερίηεται αναλογικά ςε κάκε αςφαλιςτικό 
φορζα και αποτελεί ζςοδο δικό του. Γι αυτό από εδϊ  και πζρα δυςκολεφει ο τρόποσ 
υπολογιςμοφ τθσ ςφνταξθσ. 

 
5. Καταργοφνται από 1-1-2013 τα επιδόματα  Χριςτουγζννων, Πάςχα και αδείασ 

για όλουσ τουσ ςυνταξιοφχουσ του Δημοςίου. 
 

6. Θεςπίηεται από 1-1-2013, ωσ ανϊτατο όριο ςφνταξθσ ι ςυντάξεων, που 
καταβάλλεται από το Δθμόςιο  ςε άγαμεσ ι διαηευγμζνεσ ενιλικεσ κυγατζρεσ, 
των οποίων το ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννικθκε  πριν τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ του ν.3865/2010, το ποςό των 720 €, εφόςον δεν πρόκειται για 
ανιλικεσ ι ανάπθρεσ κατά 67% και άνω ι ςπουδάηουν. Παράλλθλα, αναφζρονται 
οι περιπτϊςεισ αναςτολισ ι περικοπισ τθσ από μεταβίβαςθ ςφνταξθσ με βάςθ τα 
δθλωκζντα ειςοδιματα του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ. 
Οι περιπτϊςεισ αυτζσ αναφζρονται ςτισ άγαμεσ ι διαηευγμζνεσ κυγατζρεσ 
κανόντων ςυνταξιοφχων, που προςλιφκθκαν ςτο Δθμόςιο μζχρι 31-12-1982 και 
των οποίων το ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννικθκε πριν τθν 21-7-2010, 
θμερομθνία  που ψθφίςτθκε ο ν.3865 και ςτισ οποίεσ καταβάλλονταν θ ςφνταξθ  
ολόκλθρθ ι με περιοριςμοφσ  ανάλογα  με τα άλλα δθλωκζντα ειςοδιματα  ςτθ 
φορολογικι διλωςθ του προθγοφμενου οικ. ζτουσ. 
 
Σζλοσ να ενθμερϊςουμε ότι, με νομοκετικι ρφκμιςθ που κα ζλκει ςτθ Βουλι το 
αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα, καταργοφνται οι τρίμθνεσ αποδοχζσ, όπωσ τισ 
γνωρίηαμε μζχρι ςιμερα και κα αντικαταςτακοφν από τισ εξάμθνεσ αποδοχζσ 
κατά τισ οποίεσ αυτόσ που κατακζτει τα δικαιολογθτικά του για ςυνταξιοδότθςθ 
κα λαμβάνει το 50% του βαςικοφ του μιςκοφ για 6 μινεσ και όταν κα εκδίδεται θ 
ςυνταξιοδοτικι του πράξθ κα γίνεται ςυμψθφιςμόσ των εξάμθνων αποδοχϊν με 
τισ αποδοχζσ τθσ ςφνταξθσ και κα παίρνει τθ διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο 
μειϊνεται ακόμθ περιςςότερο ο χρόνοσ που παραμζνει κάποιοσ απλιρωτοσ μζχρι 
τθν ζκδοςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ του πράξθσ. 
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7.    ΜΕΙΩΕΙ ΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΤ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΟ  Σ.Π.Δ.Τ 
 
τουσ αςφαλιςμζνουσ μζχρι 31-12-1992 που αποχϊρθςαν ι κα αποχωριςουν τθσ 
υπθρεςίασ από 1-8-2010 και μετά, ςτουσ οποίουσ δεν ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ 
χοριγθςθσ του εφάπαξ βοθκιματοσ, το ποςό του εφάπαξ βοθκιματοσ μειϊνεται 
κατά 22,67%. 

Η ανωτζρω μείωςθ διενεργείται μετά τθν εφαρμογι των μειϊςεων που 
προβλζπονται ςτο ν.4024/2011 άρκρο 2 παρ. 6. 
υγκεκριμζνα: 
φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 2 του ν. 4024/2011 όςοι  εξιλκαν τθσ 
υπθρεςίασ από 1-1-2010 μζχρι 31- 12-2010, μειϊνεται το εφάπαξ κατά 15%, ενϊ 
όςοι εξιλκαν ι κα εξζλκουν τθσ υπθρεςίασ από 1-1-2011 και μετά θ μείωςθ είναι 
20%. 

φμφωνα λοιπόν με το νζο αςφαλιςτικό νόμο, όςοι εξιλκαν τθσ υπθρεςίασ 
από 1-1-2010 μζχρι 31-7-2010 θ μείωςθ ςτο εφάπαξ είναι 15%. 
Όςοι εξιλκαν τθσ υπθρεςίασ από 1-8-2010 μζχρι 31-12-2010 και δεν ζχει εκδοκεί 
θ απόφαςθ χοριγθςθσ του εφάπαξ βοθκιματοσ, κα γίνει πρϊτα θ μείωςθ 15% 
και ςτθ ςυνζχεια κα γίνει μείωςθ κατά 22,67%. π.χ:   

Τπάλλθλοσ που αποχϊρθςε τθσ υπθρεςίασ από 1-8-2010 μζχρι  31-12-2010 
με 30 ζτθ αςφάλιςθσ ςτο Σ.Π.Δ.Τ δικαιοφται εφάπαξ  50.000 € Θα λάβει όμωσ 
50.000 -15%= 42.500 και 42.500-22,67%=32.865 €    Μείωςθ 34,27% 

Τπάλλθλοσ που εξιλκε ι εξζρχεται τθσ υπθρεςίασ μζχρι 31-12-2012 με 33 
ζτθ αςφάλιςθσ ςτο Σαμείο. Δικαιοφμενο εφάπαξ 61500 €. Θα λάβει όμωσ 
61.500 – 20% = 49.200 και 49.200 – 22,67% = 38.046 €  Μείωςθ 38,14% 
 

 
 

Αθήνα 13 του Νοζμβρη 2012 
Γιάννησ Μπαλάγκασ 

Ειδικόσ ςυνεργάτησ Δ.Ο.Ε. 
 
 


