ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
./.

-1-

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γενικά
1.
Σύµφωνα µε τον ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85), από 1 Ιαν 17, οι Στρατιωτικοί
υπάγονται για συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά θέµατα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), πλην αυτών που δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή
λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και
ένεκα αυτής, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στο προϊσχύον ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου.
2.
Στρατιωτικοί, µε εξαίρεση όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα έως 31 ∆εκ 14 (24 έτη και 6 µήνες πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας),
είναι δικαιούχοι σύνταξης από 1 Ιαν 15 και εφεξής, στις εξής περιπτώσεις:
α.
Αποστρατείας κατόπιν αιτήσεως µετά τη συµπλήρωση 15 ετών
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και του 67ου έτους της ηλικίας τους.
β.
Αποστρατείας κατόπιν αιτήσεως µετά τη συµπλήρωση 25 ετών
συντάξιµης υπηρεσίας (εκ της οποίας 15ετούς πραγµατικής) και του 60ου έτους της
ηλικίας τους.
γ.
Αποστρατείας λόγω θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
(25ετούς συντάξιµης υπηρεσίας εκ της οποίας 15ετούς πραγµατικής) µετά τη
συµπλήρωση 40 ετών συντάξιµης υπηρεσίας και χωρίς ηλικιακό όριο.
δ.
Αυτεπάγγελτης αποστρατείας, µε εξαίρεση αυτής λόγω επιβολής
καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια δικαιώµατος καταβολής ως εξής:
(1)
Λόγω σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας οφειλόµενης
στην Υπηρεσία, χωρίς όρια ετών υπηρεσίας και ηλικίας.
(2)
Λόγω σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας µη
οφειλόµενης στην Υπηρεσία µε τη συµπλήρωση πενταετούς τουλάχιστον
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και χωρίς ηλιακό όριο.
(3)
Λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος µετά τη συµπλήρωση
του 60ου έτους της ηλικίας ή µετά την ηµεροχρονολογία που θα συµπληρωνόταν η
35ετία αν δεν υπήρχε η αποµάκρυνση από την Υπηρεσία.
(4)
Λόγω κατάληψης ορίου ηλικίας µετά τη συµπλήρωση
15ετούς τουλάχιστον συντάξιµης υπηρεσίας, εκ της οποίας πλήρη 10ετή πραγµατική
./.
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και εφόσον πριν από την κατάληψη του ορίου ηλικίας έχει συµπληρωθεί 3ετή συνεχής
πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία.
3.
Η Κύρια Σύνταξη, εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας και εκ
µεταβιβάσεως, που δικαιούται ο στρατιωτικός συνταξιούχος, αντιστοιχεί στο άθροισµα
της Εθνικής Σύνταξης και της Ανταποδοτικής Σύνταξης.
Εθνική - Ανταποδοτική – Προσωρινή Σύνταξη
4.
Η Εθνική Σύνταξη, καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση της 15ετούς
τουλάχιστον µονίµου και νοµίµου διαµονής στην Ελλάδα, για τα έτη µεταξύ του 15ου
έτους ηλικίας και του έτους απονοµής της σύνταξης. Επιπλέον, η εν λόγω σύνταξη
µειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαµονής στην
Ελλάδα, µετά του 15ου έτους ηλικίας και του έτους απονοµής της σύνταξης.
5.
Η πλήρης Εθνική Σύνταξη, καθορίστηκε στο ποσό των 384€ και
καταβάλλεται εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό
αυτής, βαίνει µειούµενο κατά 2% για κάθε ακέραιο, υπολειπόµενο έτος ασφάλισης
έως και το 15ο έτος και υπολογίζεται αναλογικά για τους λοιπούς µήνες και ηµέρες
ασφάλισης. Ενδεικτικά, για τα κάτωθι συµπληρωµένα έτη ασφάλισης, το ποσό της
εθνικής σύνταξης διαµορφώνεται αντίστοιχα, ως εξής:
ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
15
16
17
18
19
20 και άνω

ΠΟΣΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
345,60 €
353,28 €
360,96 €
368,64 €
376,32 €
384,00 €

6.
Η Ανταποδοτική Σύνταξη, η οποία καταβάλλεται κάθε µήνα µαζί µε
την εθνική σύνταξη στον ασφαλισµένο, υπολογίζεται από το γινόµενο των συντάξιµων
αποδοχών του επί του ποσοστού αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης του. Ειδικότερα:
α.
Ως συντάξιµες αποδοχές, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των
µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος από 1 Ιαν 02 έως και την ηµεροµηνία
διαγραφής του από τις Ε∆, για τις οποίες καταβλήθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές
κλάδου σύνταξης. Επισηµαίνεται ότι:
(1)
Οι
εν
λόγω
αποδοχές
προσαυξάνονται/
αναπροσαρµόζονται µέχρι το 2020 σύµφωνα µε την µεταβολή του Μέσου Ετήσιου
Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆τΚ), ενώ από το 2021 και έπειτα του ∆είκτη
Μεταβολής Μισθών (∆ΜΜ), όπως υπολογίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ [βλ. οδηγίες
Αρ.Πρωτ.Οικ.15726/605/5 Απρ 17/ΥΠΕΚΑΑ (Α∆Α:7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ)].
./.
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(2)
Οι
συντάξιµες
αποδοχές
προσαυξάνονται/
αναπροσαρµόζονται έως και το προηγούµενο της συνταξιοδότησης, έτος.
β.
Ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., λαµβάνεται υπόψη το
άθροισµα των παρακάτω χρόνων:
(1)
Χρόνος πραγµατικής ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους
εντασσόµενους σε αυτόν φορείς, τοµείς και κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί
εισφορές. Για τους µισθωτούς, ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για
τον οποίο οφείλονται εισφορές.
(2)
Λογιζόµενος χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας (πχ. εξάµηνα
κινδύνου, έτη σε Μονάδες Εκστρατείας), σύµφωνα µε τις διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν.4387/2016.
(3)

Πλασµατικός χρόνος ασφάλισης (πχ. στρατιωτική θητεία,

(4)

Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.

έτη σπουδών) .

(5)
Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές
εισφορές στους εντασσόµενους στον ΕΦΚΑ φορείς, ακόµα και εάν δεν συνέτρεχαν οι
νόµιµες προϋποθέσεις ασφάλισης.
γ.

Ετήσια Ποσοστά Αναπλήρωσης, αναλύονται στον παρακάτω

Πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

0

15

15,01
16,01
17,01
18,01
19,01
20,01
21,01
22,01
23,01
24,01
25,01
26,01

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (%)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (%)

0,77%

11,55%

0,84%

0,90%

0,96%

1,03%

./.

12,39%
13,23%
14,07%
14,97%
15,87%
16,77%
17,73%
18,69%
19,65%
20,68%
21,71%
22,74%
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

27,01
28,01
29,01
30,01
31,01
32,01
33,01
34,01
35,01
36,01
37,01
38,01
39,01
40,01
41,01

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 και άνω

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (%)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (%)

1,21%

1,42%

1,59%

1,80%

2,00%

23,95%
25,16%
26,37%
27,79%
29,21%
30,63%
32,22%
33,81%
35,40%
37,20%
39%
40,80%
42,80%
44,80%
46,80%

δ.
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το
ακόλουθο παράδειγµα υπολογισµού σύνταξης ε.α. στρατιωτικού:
Παράδειγµα:
«Έστω Υπτγος ε.α., µε 35 έτη πραγµατικής υπηρεσίας στις Ε∆ εκ των οποίων 5 έτη
(αναγνωρισµένα) σε Μονάδες Εκστρατείας, ο οποίος αποστρατεύτηκε την 30 Μαρ 18
και του οποίου ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των (προσαυξηµένων/αναπροσαρµοσµένων)
µηνιαίων-συντάξιµων αποδοχών για το χρονικό διάστηµα από 1 Ιαν 02 έως
30 Μαρ 18 ανέρχεται στο ποσό των 2.500€.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4387/2016, η Κύρια Σύνταξη που αναλογεί στον εν
λόγω ε.α. στρατιωτικό, υπολογίζεται ως εξής:
α.
Εθνική Σύνταξη:
384,00€, δεδοµένου ότι έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 20
έτη ασφάλισης.
β.
Ανταποδοτική Σύνταξη:
Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης (42,80%, δεδοµένου ότι έχει συµπληρώσει 40 έτη
ασφάλισης, λόγω αναγνώρισης των 5 ετών σε Μονάδες Εκστρατείας)
x
M.O. Συντάξιµών Αποδοχών (2.500,00€) = 1.070,00€.
γ.
Κύρια Σύνταξη: Εθνική Σύνταξη (384,00€) + Ανταποδοτική Σύνταξη (1.070,00€)
= 1.454.00€».
ε.

Η σύνταξη υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

./.
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(1)
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (EAΣ) υπέρ του
Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄120) και της παραγράφου 14 του άρθρου 2
του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’180) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
(2)
Υγειονοµική Περίθαλψη, σε ποσοστό 6%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4334/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(3)
Φόρος Εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄) «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος».
(4)
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄) «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος».
5.
Προσωρινή Σύνταξη : Μέχρι τον κανονισµό της δικαιούµενη σύνταξης
από τον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στον συνταξιούχο Προσωρινή Σύνταξη, η οποία
αντιστοιχεί στο ήµισυ του βασικού µισθού του Μισθολογικού Κλιµακίου που λάµβανε
κατά την τελευταία ηµέρα ως µισθοδοτούµενος στις Ε∆, βάσει του χορηγούµενου από
την Υπηρεσία, Φύλλου ∆ιακοπής Μισθοδοσίας.
Απασχόληση Συνταξιούχων
6.
Στους συνταξιούχους, που αναλαµβάνουν ή θα αναλάβουν εργασία ή
αυτοαπασχόληση µετά την ισχύ του ν.4387/2016, δηλαδή από 13 Μαϊ 16 και έπειτα,
εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις
κύριες και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες κατά 60%, για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η απασχόλησή τους.
7.
Ειδικά, στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος αναλαµβάνει εργασία σε
φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η
καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων σε περίπτωση συρροής συντάξεων, κύριας
και επικουρικής, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η εργασία.
8.
Συνεπώς, ο συνταξιούχος υφίσταται περικοπή ή αναστολή της σύνταξης
του, ανάλογη µε τις ηµέρες απασχόλησής και µόνο για το διάστηµα που αντιστοιχεί
στις συγκεκριµένες ηµέρες.
9.
Επισηµαίνεται ότι, το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά
πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 13 Μαϊ 16 και µετά, ανεξάρτητα εάν η
ασκούµενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή µετά την συνταξιοδότησή τους, καθώς
και πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, µε
./.
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βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νοµοθετικό πλαίσιο και αναλαµβάνουν την
ασκούµενη δραστηριότητα µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία.
10.
Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν εφαρµογή οι
παραπάνω περικοπές – αναστολές:
α.
Στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν µέχρι την 12 Μαϊ
16 και έχουν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και
συνεχίζουν την απασχόλησή τους.
β.
Στους συνταξιούχους που αναλαµβάνουν εργασία για την οποία
δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόµα και αν προκύπτει
εισόδηµα από την επαγγελµατική δραστηριότητα ή προκύπτουν αµοιβές που δεν
υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή λαµβάνουν
αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νοµοθεσία, υφίσταται η δυνατότητα
παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώµατος είσπραξης τους.
γ.
Στους συνταξιούχους που διορίζονται σε θέσεις της παρ. 2 του
άρθρου του ν.3833/2010 (διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, µέλη
συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠ∆∆, κ.λ.π) και δεν δικαιούνται ή έχουν
παραιτηθεί της προβλεπόµενης για τη θέση που κατέχουν αµοιβής (εάν προβλέπεται
από το νόµο η σχετική δυνατότητα) ή λαµβάνουν αποκλειστικά ποσά τα οποία εκ της
φύσεως τους καταβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται
κατά την άσκηση του λειτουργήµατος τους (έξοδα αποζηµίωσης ή έξοδα
παράστασης).
δ.
Στους συνταξιούχους που λαµβάνουν αυτοτελή ή αναλογική
σύνταξη από άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Τράπεζα της
Ελλάδας.
ε.
Στους συνταξιούχους που λαµβάνουν αµοιβές από δικαιώµατα
πνευµατικής εργασίας ή άλλα συγγενικά δικαιώµατα.
Συντάξεις Οικογενειών Θανόντων Στρατιωτικών
11.
Στον Πίνακα που ακολουθεί, αναλύονται ενδεικτικά, κατά περίπτωση
(συνθήκες που επήλθε ο θάνατος, παλαιός/νέος ασφαλισµένος, οικογενειακή
κατάσταση του θανόντα), οι δικαιούµενες συντάξεις των οικογενειών θανόντων
στρατιωτικών.

./.
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Επισηµάνσεις
12.
Επισηµαίνεται ότι, το παρόν ενηµερωτικό δελτίο αποτελεί µια
σύνοψη των ισχυουσών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων περί
συνταξιοδοτικών θεµάτων και σε καµία περίπτωση δεν τους αντικαθιστά.
13.
Αρµόδιος φορέας για τον κανονισµό, τον υπολογισµό καθώς και
την καταβολή της σύνταξης στους δικαιούχους, αποτελεί ο ΕΦΚΑ καθώς και το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οποίοι µε σχετικές Εγκυκλίους, ρυθµίζουν
περαιτέρω το σύνολο των συνταξιοδοτικών θεµάτων.

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ
ΘΑΝΟΝΤΑ
ΕΦΚΑ
ΑΓΑΜΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
(κατάταξη στις Ε∆
πριν την 1 Ιαν 93)

ΕΓΓΑΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ
ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΕΝΕΚΑ
ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΕΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
(κατάταξη στις Ε∆
µετά την 1 Ιαν 93)

ΧΗΡΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΤΕΚΝΩΝ
ΘΑΝΟΝΤΑ

ΠΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ

-

-

-

Το 50% της κανονισθείσας
σύνταξης για µια 3ετία και εν
Ανάλογη των
συνεχεία το ποσοστό της
ετών
σύνταξης που της αναλογεί
ασφάλισης του
υπό προϋποθέσεις
θανόντα
Το 50% της κανονισθείσας Το υπόλοιπο 50%, της εν
στρατιωτικού σύνταξης για µια 3ετία και εν
λόγω σύνταξης,
συνεχεία το ποσοστό της
επιµερισµένο ισόποσα,
σύνταξης που της αναλογεί
µε ανώτατο όριο ανά
υπό προϋποθέσεις
τέκνο το 25%

ΑΓΑΜΟΣ

ΕΓΓΑΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-

Ανάλογη των
ετών
ασφάλισης του
θανόντα
στρατιωτικού

ΕΓΓΑΜΟΣ
ΜΕ ΤΕΚΝΑ

./.

-

Το 50% της κανονισθείσας
σύνταξης για µια 3ετία και
εν συνεχεία το ποσοστό
της σύνταξης που της
αναλογεί υπό
προϋποθέσεις
Το 50% της κανονισθείσας
Το υπόλοιπο 50%, της εν
σύνταξης για µια 3ετία και
λόγω σύνταξης,
εν συνεχεία το ποσοστό
επιµερισµένο ισόποσα µε
της σύνταξης που της
ανώτατο όριο ανά τέκνο
αναλογεί υπό
το 25%
προϋποθέσεις

-

-

-

-

-
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ
ΘΑΝΟΝΤΑ
ΓΛΚ

ΑΓΑΜΟΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ
ΣΕ
∆ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ
ΕΝΕΚΑ
ΑΥΤΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
(κατάταξη στις Ε∆
πριν την 1 Ιαν 93)

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΗΡΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

-

Το 70% της
αναλογούσας σε
35 έτη
υπηρεσίας στον
ανώτερο
καταληκτικό
ΕΓΓΑΜΟΣ
Το σύνολο της
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ
βαθµό του
κανονισθείσας σύνταξης
θανόντα,
προσαυξηµένη
κατά 10% για
κάθε τέκνο µέχρι
συµπληρώσεως
του 100%
Το 50% της
ΕΓΓΑΜΟΣ
κανονισθείσας σύνταξης
ΜΕ ΤΕΚΝΑ
(µε τις προσαυξήσεις των
τέκνων)

./.

ΤΕΚΝΩΝ
ΘΑΝΟΝΤΑ

ΠΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ

-

Το 30% της
αναλογούσας
στον
θανόντα,
σύνταξης

-

Το 25% της
δικαιούµενης
σύνταξης της
συζύγου

Το υπόλοιπο 50%
της εν λόγω
σύνταξης,
επιµερισµένο
ισόποσα ανά τέκνο

Το 16,67% της
κανονισθείσας
σύνταξης
(µε τις
προσαυξήσεις
των τέκνων)
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ
ΘΑΝΟΝΤΑ
ΓΛΚ

ΑΓΑΜΟΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ
ΣΕ
∆ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ
ΕΝΕΚΑ
ΑΥΤΗΣ

ΝΕΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
(κατάταξη στις Ε∆
µετά την 1 Ιαν 93)

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΗΡΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

-

Το 70% της
αναλογούσας σε
35ετή υπηρεσία
του ανώτερου
ΕΓΓΑΜΟΣ
Το σύνολο της
καταληκτικού
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ
κανονισθείσας
σύνταξης
βαθµού του
θανόντα,
προσαυξηµένη
κατά 10% για
κάθε τέκνο µέχρι
συµπληρώσεως
του 100%
Το 50% της
ΕΓΓΑΜΟΣ
κανονισθείσας σύνταξης
ΜΕ ΤΕΚΝΑ
(µε τις προσαυξήσεις των
τέκνων)

./.

ΤΕΚΝΩΝ
ΘΑΝΟΝΤΑ

ΠΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ

-

Εφάπαξ
Χρηµατικό
Βοήθηµα,
ύψους
100.000€

-

-

Το υπόλοιπο 50%
της εν λόγω
σύνταξης,
επιµερισµένο
ισόποσα ανά τέκνο

-

