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ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42, παρ.5 του Ν.4052/2012, υποπερίπτωση
ΒΑ της περ.Β όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4387/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4488/2017.
Σας γνωρίζουμε ότι:
Για τους υπαλλήλους σας, οι οποίοι αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την
01/01/2015, ως προς τον τρόπο υπολογισμού του τμήματος της σύνταξης που
αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και 31/12/2014,
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του Ν.4052/2012, υποπερίπτωση
ΒΑ της περ. Β όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4387/2016 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4488/2017.
Ειδικότερα η επικουρική σύνταξη υπολογίζεται με βάση ποσοστό
αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί
των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ
επικουρικής ασφάλισης.
Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014.
Ο μέσος όρος αυτός, υπολογίζεται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των
μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του χρόνου ασφάλισής του κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα
των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης,
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για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών
λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος,
αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε πίνακα, για κάθε έτος
από το 2002 μέχρι και την 31/12/2014, (για κάθε έναν υπάλληλο/λειτουργό, ο οποίος
έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία από 01/01/2015 και μετά), στον οποίο θα
περιλαμβάνονται οι αποδοχές του επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για επικουρική
σύνταξη ανά μήνα και σε σύνολο ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων των Δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας και λοιπών επιδομάτων, αν και
εφόσον για αυτά έχουν γίνει κρατήσεις για επικουρική σύνταξη (υπέρ τ. ΤΑΔΚΥ)
έως και 31/12/2014 καθώς επίσης και το σύνολο των κρατήσεων (ασφαλισμένου και
εργοδότη) υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΑΔΚΥ) από 1/1/2015 έως την αποχώρησή τους από
την υπηρεσία, ανά μήνα και έτος.
Τέλος, παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου και στα
εποπτευόμενα ΝΠΔΔ.
Η ΠΡ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
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