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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Ταχ. Δ/νση:

Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα

Πληροφορίες:

Μαρία Τσερπέ

Τηλέφωνο:

210 3329272

ΑΔΑ: 6ΛΟ0Η-Α72

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ: 51230/0092

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση:
Σταδίου 29
101 10 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

Θέμα:
Σχετ.:

Ε. Βρέκου
2131516791

“Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85).”
Η αριθμ. 110974/0092/17.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΔΡ6Η-921) εγκύκλιος.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο και για λόγους ορθής εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν μετά
την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016, προβλεπόταν ότι όσοι υπάγονται στο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία
τους, λόγω συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα για θεμελίωση σύνταξης
έτη ασφάλισης όχι όμως και το ισχύον κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Στην
περίπτωση αυτή εκδίδονταν η πράξη κανονισμού σύνταξης η καταβολή της οποίας όμως
αναστελλόταν μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω ορίου ηλικίας.
2. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 ορίσθηκε ότι για όσα από τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης κατά την
ημερομηνία έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (13.05.2016), η σύνταξή τους θα υπολογισθεί εκ
νέου με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό).
3. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς ασφαλισμένους που υπάγονται ως προς τον
υπολογισμό της σύνταξής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016, όσα από τα πρόσωπα της ανωτέρω
παραγράφου 1 των οποίων η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός των ετών 2016, 2017 και
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2018,δικαιούνται την προσωπική διαφορά της περ. γ΄ του άρθρου 6 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει,
ανάλογα με το έτος που θα καταβληθεί η σύνταξή τους και με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν. Έτσι σ’ όσα από τα πρόσωπα αυτά η σύνταξή τους είχε
ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2016 και σε περίπτωση κατά την οποία το καταβαλλόμενο ποσό
της σύνταξής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό) υπολείπεται κατά
ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, τους
καταβάλλεται το ήμισυ της διαφοράς. Σ’ όσα από τα εν λόγω πρόσωπα η σύνταξή τους είχε ορισθεί
πληρωτέα εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018 η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά
ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς και στο 1/4 αυτής, αντίστοιχα.
4. Παραδείγματα:
α) Έστω υπάλληλος (άνδρας) που αποχώρησε από την Υπηρεσία του την 21.04.2016 έχοντας
συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας του και με συνολική συντάξιμη υπηρεσία έτη 32 – 01 – 27.
Με βάση τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου του κανονίσθηκε μειωμένη σύνταξη
1.100,07€ η καταβολή της οποίας ανεστάλη μέχρι την 08.12.2016 που συμπλήρωσε το 60ο έτος της
ηλικίας του και μπορούσε να λάβει την ως άνω μειωμένη σύνταξη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 4387/2016 η ως άνω σύνταξη υπολογίσθηκε εκ νέου και το ποσό αυτής
προσδιορίσθηκε σε 812,25€. Η διαφορά μεταξύ των δύο καταβαλλόμενων ποσών ανέρχεται σε
287,82€ και επομένως υπερβαίνει το 20% του ως άνω ποσού της σύνταξης που είχε υπολογισθεί
πριν την ισχύ του ν. 4387/2016. Επειδή η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2016 το
ήμισυ της ανωτέρω διαφοράς, ήτοι ποσό 143,91€ θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά.
β) Έστω υπάλληλος (γυναίκα) με ανίκανο τέκνο που αποχώρησε από την Υπηρεσία της την
01.02.2016 έχοντας συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας της και συνολική συντάξιμη υπηρεσία
έτη 25 – 08 – 20. Με βάση τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου της ορίσθηκε
καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης 863,64€ το οποίο ανεστάλη μέχρι την 06.08.2017 που
συμπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4387/2016
η ως άνω σύνταξη υπολογίσθηκε εκ νέου και το ποσό αυτής προσδιορίσθηκε σε 660,58€. Η
διαφορά μεταξύ των δύο καταβαλλόμενων ποσών ανέρχεται σε 203,06€ και επομένως υπερβαίνει
το 20% του ως άνω ποσού της σύνταξης που είχε υπολογισθεί πριν την ισχύ του ν. 4387/2016.
Επειδή η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2017, το ένα τρίτο (1/3) της ανωτέρω
διαφοράς ήτοι ποσό 67,69€θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Φωτοαντίγραφο
Ο Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια
1. Προεδρία της Δημοκρατίας-Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2. Βουλή των Ελλήνων-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Όλα τα Υπουργεία-Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, ΓΔΟΣΥ και Διευθύνσεις Οικονομικού
(με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους ειδικούς φορείς αρμοδιότητας του
Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές)
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την υποχρέωση να την
κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)
5. Όλες τις Υ.Δ.Ε. και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κοινοποίηση
1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων/ Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων,
Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης/Τμήμα B' Μισθοδοσίας & Συντάξεων, Θεσσαλονίκης &
Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
5. τ. Δ/νση 4η
6. τ. Δ/νση 42
7. τ. Δ/νση 43
8. τ. Δ/νση 44
9. τ. Δ/νση 45
10. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
11. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικής Ασφάλισης
12. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κοινωνικής Ασφάλισης
13. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
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