
                                                                                                                      

    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ      
  
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)     
Πληροφορίες: Π. Δάβου                            
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189    
FAX: 2105230046       
e-mail : diefpar@ika.gr                           

    Αθήνα,   22 /11/2011 
 
Αριθ.  Πρωτ.      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Σ60/65              ΑΡ. 86 
 
ΠΡΟΣ 
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

    Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
    Παπαδιαμαντοπούλου 87 
    11527  ΑΘΗΝΑ 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
   Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΡΟΗΣ     
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ: Β’ 
    Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος 

11745  ΑΘΗΝΑ 
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
    Ομάδα υποέργου Παροχών 
4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε    
υπάλληλο των τμημάτων 
Πληρωμών Συντάξεων. 

 
              
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 2 του Ν. 4024/2011, 

σχετικά με την από 1/11/2011 περικοπή των συντάξεων, μετά 
την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων». 

 
 
           
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 2 του Ν. 4024/2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»(Φ.Ε.Κ. 226/τ. Α’ /27.10.2011), στο 

άρθρο 2 του οποίου θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των κύριων  
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συντάξεων που χορηγούνται από το ΝΑΤ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον αυτές 

υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών 

δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και της δεινής οικονομικής κατάστασης 

συγκεκριμένων ασφαλιστικών φορέων. 

 Μετά δε και το με αρ. πρωτ. Φ 80000/26177/1732/1.11.2011 έγγραφο 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. 

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 4024/2011, το 

ποσό της  μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 €, των  

συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος 

της ηλικίας τους, μειώνεται από 1/11/2011 κατά 40% . 

Η ανωτέρω μείωση θα γίνει στο ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης 

που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας 

σύνταξης, της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ. 38 του ν. 3863/10) 

και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθ. 44 του ν. 3986/2011 (εγκ. 

47/2011). 

Σημειώνεται ότι,  η εν λόγω μείωση γίνεται σε κάθε κύρια σύνταξη που 

λαμβάνει ο συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας 

του, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 € και δεν υπολογίζεται επί 

του αθροίσματος των ποσών δύο ή περισσοτέρων κύριων συντάξεων που 

τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος. 

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του 

επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος 

της ηλικίας.  

 

Εξαιρούνται από την εν λόγω μείωση: 

α) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, οι οποίοι λαμβάνουν το 

εξωιδρύματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθ. 42 του ν. 

1140/81 και του άρθ. 30 του ν. 2084/1992, (Ν.Β. 097, 038, 119 ), δηλαδή οι 

συνταξιούχοι που εξαιρούνται και από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, 
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β) τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι 

ορφανικές οικογένειες αυτών, 

γ) οι συνταξιούχοι του άρθ. 27 του ν. 3185/2003, 

δ) οι συνταξιούχοι του άρθ. 5 του ν. 3232/2004 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες 

από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου οι συνταξιούχοι που παίρνουν 

το εξωιδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, 

φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και 

σύζυγοι αναπήρων καθώς και τα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που 

πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες. 

(Ν.Β. 147, 155, 156, 157, 158, 159,  161, 162, 163, 164) 

ε) οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, οι οποίοι πάσχουν 

από μεσογειακή αναιμία και λαμβάνουν σύνταξη με τις διατάξεις του ν. 612/77.  

 (Ν.Β. 135) 

στ) όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς υπερβαρέων επαγγελμάτων, 

δηλαδή όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με ειδικές προϋποθέσεις λόγω 

απασχόλησης σε μεταλλεία – λιγνιτωρυχεία – υποθαλάσσιες εργασίες, για τους 

οποίους έχει καταβληθεί το ειδικό πρόσθετο αυξημένο ασφάλιστρο, καθώς και οι 

συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΔΕΗ με τις ειδικές προϋποθέσεις λόγω απασχόλησης σε 

ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα και για τους οποίους έχει καταβληθεί 

το ειδικό αυξημένο πρόσθετο ασφάλιστρο. (Ν.Β. 095) 

ζ) όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με 35 τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης, 

άρα και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις περί 37ετίας . 

(Ν.Β.  084, 085, 086, 087, 150 και έναρξη συνταξ/σης μέχρι 31/12/2010,  

145, ). 

Συνεπώς δεν καταλαμβάνονται από την εξαίρεση οι συνταξιούχοι στους οποίους 

έχει χορηγηθεί σύνταξη βάσει 35ετίας όπως ισχύει από 1/1/2011 με 

συνυπολογισμό και πλασματικών χρόνων στους οποίους και θα γίνει η σχετική 

περικοπή. 

Επισημαίνουμε ότι για την κατηγορία αυτή θα δοθεί νέα Νομική Βάση. 

Όμως, επειδή μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νομική βάση γι’ αυτές τις περιπτώσεις, 

στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη με έναρξη από 1/1/2011  
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λόγω 35ετίας – όπως ισχύει από 1/1/2011 – χωρίς συνυπολογισμό των νέων 

πλασματικών χρόνων, θα γίνει η περικοπή από την Μηχανογράφηση ενώ θα 

έπρεπε να εξαιρεθούν από  αυτή. 

Τα ποσά που έχουν περικοπεί θα πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους, 

μετά από τις απαιτούμενες ενέργειες των Τμημάτων Πληρωμών με αναγγελία 

στη Δ/νση Εκμετάλλευσης. 

   

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 2  

 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 2 του ίδιου νόμου, στους 

συνταξιούχους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη μείωση της παρ. 1 του 

άρθρου αυτού, μειώνεται από 1/11/2011 κατά 20%, το ποσό της 

μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 €. 

Η ανωτέρω μείωση θα γίνει στο ποσό της κύριας σύνταξης που 

εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας 

σύνταξης, της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ. 38 του ν. 3863/10) 

και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθ. 44 του ν. 3986/2011 (εγκ. 

47/2011). 

Σημειώνεται ότι,  η εν λόγω μείωση γίνεται σε κάθε κύρια σύνταξη που 

λαμβάνει ο συνταξιούχος , η οποία υπερβαίνει το ποσό των 1.200,00 € και 

δεν υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ποσών δύο ή περισσοτέρων 

κύριων συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος. 

 Στις περικοπές της παραγράφου αυτής εμπίπτουν και οι περιπτώσεις γ’, 

στ’ και ζ’(συνταξιούχοι του άρθ. 27 του ν. 3185/2003, συνταξιοδοτούμενοι με 

Ν.Β. 095 και με Ν.Β. 084, 085, 086, 087, 149, 150, 145)  - που αναφέρονται 

στις  εξαιρέσεις από τις περικοπές της παρ.1 -  εφόσον το ποσό της σύνταξής 

τους υπερβαίνει τα 1.200,00 €. 

 

 

Εξαιρούνται από την εν λόγω μείωση: 

α) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, οι οποίοι λαμβάνουν το 

εξωιδρύματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθ. 42 του ν. 

1140/81 και του άρθ. 30 του ν. 2084/1992, (Ν.Β. 097, 038, 119 ), δηλαδή οι 

συνταξιούχοι που εξαιρούνται και από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, 
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β) τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι 

ορφανικές οικογένειες αυτών, 

γ) οι συνταξιούχοι του άρθ. 5 του ν. 3232/2004 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα, οι 

πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου οι συνταξιούχοι που 

παίρνουν το εξωιδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, 

ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, 

αδέλφια και σύζυγοι αναπήρων καθώς και τα ορφανά και από τους δύο γονείς 

παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές 

αναπηρίες. 

(Ν.Β.  147, 155, 156, 157, 158, 159,  161, 162, 163, 164) 

δ) οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, οι οποίοι πάσχουν 

από μεσογειακή αναιμία και λαμβάνουν σύνταξη με τις διατάξεις του ν. 612/77.  

(Ν.Β. 135). 

 Τα ποσά που προέρχονται από τη μείωση των συντάξεων των παρ. 1 

και 2 του άρθ. 2 του ν. 4024/2011 αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα 

στον οποίο  ανήκει ο συνταξιούχος. 

 Η  Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. η οποία έχει ενημερωθεί για την εν λόγω παρακράτηση 

με σχετικό έγγραφο, θα σας αποστείλει καταστάσεις με τους συνταξιούχους 

στους οποίους θα γίνει  από 1/12/2011 η παρακράτηση, με αναδρομικότητα από 

1/11/2011. 

Σας εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις που εξαιρούνται μεν από τις 

περικοπές αλλά δεν έχουν αναγγελθεί στη Μηχανογράφηση με τις σωστές 

Νομικές Βάσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνουν περικοπές, τα ποσά των 

οποίων θα πρέπει να επιστραφούν στους συνταξιούχους χειρόγραφα, αφού γίνει 

εκ νέου αναγγελία με τη σωστή Νομική Βάση. 

     Συν/κά:3 φύλλα Φ.Ε.Κ.  

      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
           ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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