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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.

2

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά
με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25908/469
(1)
Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ.4 του Ν.4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α΄180) όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (ΦΕΚ
2169/Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 1604

Άρθρο 1
Οικονομικό σύστημα λειτουργίας
Τα ταμεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί πρόνοιας
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργούν από την
1η.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).
Από την 1η.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους φορείς-τομείς
πρόνοιας τηρούνται σε ατομικές μερίδες.
Άρθρο 2
Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ παροχής ταμείων,
τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας,
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η εφάπαξ παροχή που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
υπολογίζεται σύμφωνα με τη τεχνική βάση ως ακολούθως:
1. Χρόνος ασφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής
1.1. Για χρόνο ασφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής
με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ
παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η
ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών
για το σύνολο των ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης
εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο:
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Conj : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j
a
: τα έτη συσσώρευσης εισφορών
gk
: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού
των εισφορών του έτους k και υπολογίζεται σύμφωνα
με τον τύπο
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όπου ΣWk η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων
των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k.
1.2. Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί
μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή
η βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής.
2. Χρόνος ασφάλισης πριν ή πριν και μετά την 1η.1.2014
2.1. Για χρόνο ασφάλισης πριν ή πριν και μετά την
1η.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από
δύο τμήματα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
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: τμήμα εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη
ασφάλισης πριν την 1η.1.2014, όπως αυτό προκύπτει με
βάση την παράγραφο 2.2.
Conj : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j
α*
: τα έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2013
α
: τα έτη ασφάλισης
gk
: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού
των εισφορών του έτους k
Ειδικά για τις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος
ασφάλισης έχει διανυθεί πριν την 1η.1.2014, ο όρος
D
D
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του ανωτέρω τύπου (2), ισούται με
μηδέν.
2.2. Το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα
έτη ασφάλισης πριν την 1η.1.2014 υπολογίζεται ως εξής:
α. Για τους μισθωτούς:
αα. Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των
αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών επί των
οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του κλάδου επί
του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την
31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
αβ. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών
που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία
έτη έως και την 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο
ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την
ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της
ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από
την υπηρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει
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από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από ένα (1).
αγ. Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου
του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό
(60%) αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος
της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
αδ. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ
παροχής έχει μισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5)
έτη, για τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της πενταετίας ομοιοβάθμου του ή ασφαλισμένου με τα ίδια έτη ασφάλισης.
Αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός πενταετίας, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης
που έχει πραγματοποιηθεί.
β. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους:
βα. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά
ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών επί των
οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού
αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013,
με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου.
ββ. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών
κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία
έτη έως και την 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν
διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.
Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την
ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της
ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από
το επάγγελμα ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει
από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από ένα (1).
βγ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά
ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς,
το ως άνω ποσοστό (60 %) αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
βδ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους των Τομέων
Πρόνοιας Υγειονομικών, Δικηγόρων Αθηνών, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογράφων και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., των Εφημεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Εφημεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και Ιδιοκτητών,
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
του Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ που η εισφορά
τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, το ποσοστό εισφοράς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες καθορίζονται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της περίπτωσης ββ της παραγράφου 4α του άρθρου 35
του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά από οικονομική έκθεση.
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Άρθρο 3
Γενικά θέματα
Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για
αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το
επάγγελμα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο
της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται κατά την
έναρξη εφαρμογής του Ν.4387/2016, κρίνονται ως προς
τον τρόπο υπολογισμού της παροχής βάσει των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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τη συνταξιοδότηση (συσσώρευση με τη μεταβολή της
βάσης υπολογισμού), είναι ίση με την παρούσα αξία των
μελλοντικών καταβολών της σύνταξης (χρήση ράντας
κατά περίπτωση.
Ως AFx ορίζεται ο αντίστροφος της κατά περίπτωση
ράντας για άτομο ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση.
Το ποσό της ετήσιας απονεμόμενης σύνταξης για το
έτος t προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
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Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 23123/785
(2)
Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά
με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.4 του Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α΄180) όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (ΦΕΚ
2169/Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
6. Το υπ’ αριθμ. 280/20.05.2016 έγγραφο της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη
γνώμη της για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ, αποφασίζουμε:
Οι τεχνικές παράμετροι του άρθρου 42 παρ.4 του
Ν. 4052/2012 όπως ισχύει καθορίζονται ως εξής:
Άρθρο 1:
Γενικός τύπος υπολογισμού απονεμόμενης
σύνταξης
Κατά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με την αρχή της
ισοδυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά

όπου
Conj : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j
a
: έτη συσσώρευσης εισφορών
gk
: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού
των εισφορών του έτους k και υπολογίζεται
Έως 31/12/2016 με τον τύπο
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:N : ο μέσος εισφορίσιμος μισθός του Ταμείου το
έτος k
Από 1/1/2017 και εφεξής με τον τύπο
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ΣWk: το άθροισμα των εισφορίσιμων μισθών όλων των
ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k
Άρθρο 2:
Τύπος (Ράντα) για τον υπολογισμό Σύνταξης
Γήρατος
Για τη σύνταξη γήρατος δικαιούχου ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση, για το έτος της πρώτης καταβολής, το AFx
του άρθρου 1, υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
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@ȖȚĮĲȘıȪȞĲĮȟȘĲȦȞǻȚțĮȚȠįȩȤȦȞ

ĳȪȜȠ PȖȚĮȐȞįȡĮțĮȚIȖȚĮȖȣȞĮȓțĮ 
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȐĲȠȝȠȘȜȚțȓĮȢ [ țĮȚĳȪȜȠȣVȞĮȕȡȓıțİĲĮȚıĲȘȗȦȒıĲȘȞȘȜȚțȓĮ [W 

ȘȜȚțȓĮıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ
ĲİȜİȣĲĮȓĮȘȜȚțȓĮĲȠȣȆȓȞĮțĮǼʌȚȕȓȦıȘȢ
 ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȐĲȠȝȠ ȘȜȚțȓĮȢ [W  țĮȚ ĳȪȜȠȣ V ȞĮ ȝȘȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ ȗȦȒ ıĲȘȞ
ȘȜȚțȓĮ [W 
:[W V  ʌȠıȠıĲȩĮĲȩȝȦȞȘȜȚțȓĮȢ [W țĮȚĳȪȜȠȣVʌȠȣʌİșĮȓȞȠȣȞʌȡȚȞʌȡȠȜȐȕȠȣȞȞĮ
ȖȓȞȠȣȞ [W țĮȚȑȤȠȣȞıȪȗȣȖȠıĲȘȗȦȒ
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Το επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης r, ορίζεται σε r= 1,3%. Το επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης επανεξετάζεται όταν προκύπτουν ακραίες εξελίξεις στην
οικονομία, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ισορροπία του συστήματος.
Άρθρο 3: Σύνταξη Αναπηρίας
Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης αναπηρίας, λαμβάνεται το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών κατά την
ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας.
Για τον υπολογισμό των συντάξεων αναπηρίας εφαρμόζεται η μεθοδολογία που έχει περιγραφεί στις προηγούμενες παραγράφους και σε κάθε περίπτωση γίνεται χρήση της κατάλληλης ράντας.
Σε περίπτωση πρόσκαιρης καταβολής σύνταξης λόγω προσωρινής αναπηρίας και εφόσον αυτή διακοπεί, για τον
υπολογισμό ποσού σύνταξης εκ νέου, ανεξαρτήτως της νέας κατηγορίας σύνταξης στην οποία ο ασφαλισμένος θα
εμπίπτει, (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ενεργού ασφαλισμένου), λαμβάνονται υπόψη και τα πόσα των καταβολών
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σύνταξης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο
της προσωρινής αναπηρίας.
Ως βάση υπολογισμού της νέας σύνταξης λαμβάνεται :
i) η κεφαλαιοποιημένη διαφορά κατά την ημερομηνία
έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης
• των συσσωρευμένων εισφορών στη λήξη καταβολής
της τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης
και
• των κατά διαστήματα καταβληθέντων ποσών πρόσκαιρης σύνταξης, συσσωρευμένων στη λήξη καταβολής της τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης.
ii) το ποσό των νέων συσσωρευμένων εισφορών που
καταβλήθηκαν μετά την τελευταία πρόσκαιρη σύνταξη,
κεφαλαιοποιημένο κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης.

]  ]F _ : βέβαια ράντα z * - z ετήσιων καταβολών για
D
c
κάθε ορφανό τέκνο
: η ηλικία ορφανού τέκνου c
zc
z*
: η μέγιστη ηλικία τέκνου μέχρι την οποία καταβάλλεται η πρόσκαιρη σύνταξη
Για τον υπολογισμό της σύνταξης του/της συζύγου,
βάση αποτελεί το ποσοστό ηw των συσσωρευμένων
εισφορών κατά την ημερομηνία θανάτου του ενεργού
ασφαλισμένου, όπως αυτές θα έχουν νοητά κεφαλαιοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της
σύνταξης. Ως Δx για τον υπολογισμό του AFx σε κάθε
περίπτωση γίνεται χρήση της κατάλληλης ράντας που
αντιστοιχεί στην ηλικία του/της συζύγου κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Άρθρο 4:
Σύνταξη δικαιοδόχων από θάνατο ενεργού
ασφαλισμένου
Στα δικαιοδόχα μέλη του θανόντος (ο/η σύζυγος - τέκνα), καταβάλλεται σύνταξη ανάλογη των συσσωρευμένων εισφορών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
δικαιοδόχοι, οι εν λόγω συσσωρευμένες εισφορές ενισχύουν τυχόν ανισορροπίες του συστήματος.
Τα ορφανά τέκνα λαμβάνουν από το χρόνο του θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, πρόσκαιρες συντάξεις
που ισοδυναμούν συνολικά με το ποσοστό ηK των συσσωρευμένων εισφορών, μέχρι και το z* έτος της ηλικίας
τους. Ο/η επιζών σύζυγος ηλικίας (x) κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου, κατά την ηλικία έναρξης
καταβολής της σύνταξης, λαμβάνει ισόβια σύνταξη που
ισοδυναμεί με το ποσοστό ηw των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία θανάτου, όπως αυτές θα
έχουν κεφαλαιοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης
καταβολής της σύνταξης.
Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχέση:

Άρθρο 5:
Υπολογισμός σύνταξης ασφαλισμένων για
πρώτη φορά μέχρι την 31.12.2013
Για αυτούς που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μέχρι την
31.12.2013 εφαρμόζεται αναλογικός τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για το διάστημα πριν και μετά την
1.1.2015.
Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42
του Ν.4052/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
96 του Ν.4387/2016 για τους ασφαλισμένους μέχρι την
31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο
τμημάτων:
• το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισής τους έως 31.12.2014, το οποίο υπολογίζεται
με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές
υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης,
επί τα έτη ασφάλισης, και
• το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο σύστημα.

K Z K . d  
Για τον υπολογισμό της σύνταξης των ορφανών τέκνων από θάνατο ενεργού ισχύουν τα εξής:

KF.

K.

F

όπου
c
: το πλή ος των ορφανών τέκνων
K .  : συνολικό ποσοστό ορφανών τέκνων
KF.
: ποσοστό ανά ορφανό τέκνο
Το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών το χρόνο επέλευσης του θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, επί το
.
ποσοστό KF αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της
απονεμόμενης σύνταξης κάθε ορφανού τέκνου.
Ως Δx για τον υπολογισμό του AFx χρησιμοποιείται ο
ακόλουθος τύπος:
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D]

 ]F _

 T

όπου
θ1
: παράγοντας με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη
το πλήθος των καταβολών κατά τη διάρκεια του έτους

Άρθρο 6:
Αναπροσαρμογή Συντάξεων-Μηχανισμός
Εξισορρόπησης
Η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων
καθορίζεται ως εξής:

3W
όπου

JW

  J W 3W 

PLQ >  JW    U @   &3,W 

και
Pt
: η σύνταξη έτους t
gt-2
: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού
των εισφορών του έτους t-2 και υπολογίζεται σύμφωνα
με τους τύπους της παραγράφου 1
r
: επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης
CPIt -1 : Δείκτης τιμών καταναλωτή του έτους t -1
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Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 42 του
Ν.4052/2012 όπως ισχύουν, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα
έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία
της προηγούμενης χρήσης.
Για την περίοδο μέχρι την 31.12.2019, οι συντάξεις δεν
αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα
είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία
της προηγούμενης χρήσης.
Χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων παρά την εφαρμογή των
ανωτέρω διατάξεων.
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Άρθρο 7: Γενικά Θέματα
Οι ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό
της κατά περίπτωση σύνταξης, υπολογίζονται από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με βάση πίνακες που παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Οι ράντες υπολογίζονται για πρώτη φορά εντός του
2016, οι οποίες και χρησιμοποιούνται έως το 2020. Από
το 2021 και εφεξής αυτές επικαιροποιούνται ανά τριετία.
Οι πίνακες με τις ράντες δημοσιεύονται στον ιστότοπο
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και του Ε.Τ.Ε.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

