
                                                                                        

                                                                                                                                          

                   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ      

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)       

Πληροφορίες: Κοτσώρη Π.                       

Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215190    

FAX: 210 5230046         

e-mail : diefpar@ika.gr     

                       

Αθήνα,  03/05/2012   
 
Αριθ.  Πρωτ.                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Σ38/7                           ΑΡ.  37 
 
ΠΡΟΣ 
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α´  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
    Δ/ΝΣΗ Α´ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΡΟΗΣ   
    ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
    ΤΜΗΜΑ: Β´ 
    Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος 
    11745 Αθήνα 
 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
    Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
    Παπαδιαμαντοπούλου 87 
    11527 Αθήνα 
 

3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
    Ομάδα υποέργου Παροχών 
    Πατησίων 12, Αθήνα 
 

4. Από ένα αντίτυπο στους υπαλλήλους  
    των τμημάτων Απονομών &     
    Πληρωμών Συντάξεων 

 
 
ΘΕΜΑ: «Δεν μεταβάλλεται το ποσό του παραπληγικού επιδόματος και το 

ανώτατο ποσό που χορηγείται ως επίδομα απολύτου αναπηρίας» 
 

 Σχετ. η αρ. 57/17-08-2011 εγκύκλιος 
 
 
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν.4051/2012 «Ρυθμίσεις 

συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του 

Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012» (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α´/29-02-2012) 

σύμφωνα με τις οποίες και παρά τη μείωση του Ημερομίσθιου του 

Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) από 14/02/2012, το ποσό του παραπληγικού 

επιδόματος καθώς και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου 
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αναπηρίας υπολογίζονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του 

ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011, ήτοι 33,57 €. 

Συνεπώς, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού 

επιδόματος, το οποίο θα εξακολουθήσει να ανέρχεται σε 671,40 €.  

Στο ίδιο ως άνω ποσό ανέρχεται και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της 

σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας. 

Όσον αφορά την προσαύξηση συζύγου και ποιο Η.Α.Ε. θα λαμβάνεται υπόψη 

για τον προσδιορισμό του 50πλασίου του Η.Α.Ε. (ανώτατο ποσό από μισθό που 

επιτρέπεται να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι οι οποίοι συνεχίζουν 

εργαζόμενοι μετά τη συνταξιοδότηση) καθώς και για τον προσδιορισμό του ποσού 

πέραν του οποίου θα μειώνεται η σύνταξη κατά 70% σε περιπτώσεις συνταξιούχων 

που εργάζονται ως μισθωτοί (30 Η.Α.Ε.) και του ποσού πέραν του οποίου η σύνταξη 

θα περικόπτεται σε περιπτώσεις συνταξιούχων που αυτοαπασχολούνται (60 Η.Α.Ε.), 

θα σας ενημερώσουμε μετά την απάντηση σε σχετικό ερώτημά μας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 
Συν/να: 1 φύλλο 
 
 

Εσωτερική διανομή                                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
1. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας                                  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 
 

2. Γραφείο Δ/ντριας Παροχών                                        
                                                                   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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Νόμος 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 

ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012» (Φ.Ε.Κ. 40/τ. 

Α´/29-02-2012) 

Άρθρο 6 παρ. 6 

Το καταβαλλόμενο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το 

ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών 

οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης λόγω 

απολύτου αναπηρίας της παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου υπολογίζονται με 

το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011. 

 

 

 

ΑΔΑ: Β49Ψ4691ΩΓ-Π2Ι


