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ΠΡΟ:  ΝΑΤ θαη φινπο ηνπο 

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο 

Κχξηαο Αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο 

Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο & 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

   

 

  

ΘΕΜΑ:  «Γνωζηοποίηζη διαηάξεων ηων παπ 1 και 2 ηος άπθπος 2 ηος ν. 

4024/2011» 

 
Σαο γλσξίδνπκε φηη ζην ΦΕΚ 226 Α 27/10/2011 δεκνζηεχηεθε ν λφκνο 4024 

«Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη 

άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 

2012 – 2015». Σην  άξζξν 2 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ζεζπίδνληαη πεξηθνπέο επί ηνπ πνζνχ 

ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην ΝΑΤ θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, εθφζνλ 

απηέο ππεξβαίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά επεηγνπζψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο. 

 

Παπάγπαθορ 1 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 40%  , απφ 

1.11.2011, ζην  πνζφ ηεο κεληαίαο θχξηαο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.000,00 € γηα 

ηνπο  ζπληαμηνχρνπο  ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ 

Εξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 55
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο. 

Γηα ηελ αλσηέξσ κείσζε ιακβάλεηαη ππφςε ηο ακαθάπιζηο ποζό ηηρ κύπιαρ 

ζύνηαξηρ πος εναπομένει μεηά ηην παπακπάηηζη ηηρ Ειζθοπάρ Αλληλεγγύηρ 

ςνηαξιούσων (άξζξν 38 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄), φπσο ηζρχεη) και ηηρ 

επιπλέον ειζθοπάρ ηηρ παπ. 11 ηος άπθπος 44 ηος ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α΄). 

Σεκεηψλεηαη φηη, ε ελ ιφγσ κείσζε γίλεηαη ζε θάζε θχξηα ζχληαμε, πνπ ιακβάλεη ν 

ζπληαμηνχρνο πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο,  ε νπνία ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ 1.000,00 € θαη δελ ππνινγίδεηαη επί ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ πνζψλ δπν ή 

πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ζπληάμεσλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη ν ζπληαμηνχρνο.  
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Η καηά ηα ανωηέπω μείωζη διακόπηεηαι από ηην ππώηη ηος επόμενος μήνα από 

εκείνον καηά ηον οποίο ζςμπληπώνεηαι ηο 55
ο
 έηορ ηηρ ηλικίαρ. 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ κείσζε εξαιπούνηαι   : 

 

1. νη ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο ή γήξαηνο, πνπ ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ 

επίδνκα ή ην επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.1140/1981 

(ΦΕΚ 68, Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄) 

2.  ηα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ή βίαησλ ζπκβάλησλ θαη νη νξθαληθέο 

νηθνγέλεηεο απηψλ 

3. νη ζπληαμηνχρνη ηνπ  λ. 3185/2003 (Φ.Ε.Κ. 229, Α΄) θαη ζπγθεθξηκέλα φζνη 

εκπίπηνπλ ζην άξζξν 27 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ . 

4. νη ζπληαμηνχρνη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48, Α΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  θαη ηεο  παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2227/1994 

(Φ.Ε.Κ. 129, Α΄), δειαδή νη αηκνξξνθηιηθνί ,  κεηακνζρεπφκελνη απφ ζπκπαγή 

φξγαλα , νη πάζρνληεο απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ, 

κεζνγεηαθή αλαηκία πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε κε βάζε ηνλ λ. 612/77,   νη 

ζπληαμηνχρνη πνπ παίξλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα θαη πάζρνπλ απφ 

κπαζζέλεηα, αθξσηεξηαζκφ , θσθνκέιεηα , ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ,  νη 

ζπληαμηνχρνη  γνλείο, αδέιθηα θαη νη ζχδπγνη  αλάπεξσλ θαζψο θαη ηα 

ζπληαμηνχρα νξθαλά θαη απφ ηνπο δχν γνλείο παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ  

λνεηηθή πζηέξεζε , απηηζκφ ή πνιιαπιέο βαξηέο αλαπεξίεο   

5. φζνη έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί κε ην θαζεζηψο ησλ ππεξβαξέσλ επαγγεικάησλ, 

δειαδή ζπληαμηνχρνη ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κε ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ιφγσ 

απαζρφιεζεο ζε κεηαιιεία – ιηγληησξπρεία- ππνζαιάζζηεο εξγαζίεο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη θαηαβιεζεί ην εηδηθφ πξφζζεην απμεκέλν επαζθάιηζηξν θαζψο 

θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΤΑΠ-ΔΕΗ  κε ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ιφγσ 

απαζρφιεζεο ζε νξπρεία , ζηαζκνχο παξαγσγήο θαη δίθηπα θαη γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη θαηαβιεζεί ην εηδηθφ απμεκέλν πξφζζεην επαζθάιηζηξν .  

6. φζνη έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί κε ηξηάληα πέληε (35) ηνπιάρηζηνλ έηε 

πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο , άξα θαη φζνη έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί 37εηίαο φπνπ δελ απαηηείην ε ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο  

7. νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΝΑΤ. 

 

 

Παπάγπαθορ 2 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κεηψλεηαη, απφ 1.11.2011, θαηά 20% ην 

πνζφ ηεο κεληαίαο θχξηαο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.200,00 € ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ 

ΝΑΤ θαη ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο & 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, οι οποίοι δεν εμπίπηοςν ζηη μείωζη ηηρ πποηγούμενηρ 

παπαγπάθος,  
Γηα ηελ αλσηέξσ κείσζε ιακβάλεηαη ππφςε ηο ακαθάπιζηο ποζό ηηρ κύπιαρ 

ζύνηαξηρ πος εναπομένει μεηά ηην παπακπάηηζη ηηρ Ειζθοπάρ Αλληλεγγύηρ 

ςνηαξιούσων (άξζξν 38 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄), φπσο ηζρχεη) και ηηρ 

επιπλέον ειζθοπάρ ηηρ παπ. 11 ηος άπθπος 44 ηος ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α΄). 

Σεκεηψλεηαη φηη, ε ελ ιφγσ κείσζε γίλεηαη  ζε θάζε θχξηα ζχληαμε, πνπ ιακβάλεη ν 

ζπληαμηνχρνο ,  ε νπνία ςπεπβαίνει ηο ποζό ηων 1.200,00 € θαη δελ ππνινγίδεηαη επί ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ πνζψλ δπν ή πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ζπληάμεσλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη ν 

ζπληαμηνχρνο.  
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Απφ ηελ αλσηέξσ κείσζε εξαιπούνηαι μόνο: 

1. νη ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο ή γήξαηνο, πνπ ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ 

επίδνκα ή ην επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.1140/1981 

(ΦΕΚ 68, Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄) 

2.  ηα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ή βίαησλ ζπκβάλησλ θαη νη νξθαληθέο 

νηθνγέλεηεο απηψλ 

3.  νη ζπληαμηνχρνη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2227/1994, νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ 

αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 1.  

  

Τα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ  κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ λ. 4024/2011  απνηεινχλ έζνδα ηνπ νηθείνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ζπληαμηνχρνο. 

 

Με δεδνκέλν φηη νη θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο  ηζρχνπλ απφ 1.11.2011, παξαθαινχκε 

γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο αξκνδηφηεηαο ζαο .  

  

     
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1) Γξαθείν Υπνπξγνχ 

2) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο 

3) Γξαθείν θ. Γεληθψλ Δ/ληξηψλ 

4) Όιεο ηηο Δ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

5) Δ/λζε Κ.Α.Μ. (Όια ηα Τκήκαηα)                      

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ  
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