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τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. (Ι.Κ.Α–Ε.Τ.Α.Μ /τ. Τ.Σ.Π.  Ε.Τ.Ε.) 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π.  Ε.Τ.Ε.) 
 
 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
 

(Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, 
όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) 

 
 

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, 
προβλέπονται τα εξής:    
 
1) Απασχόληση στον Ιδιωτικό Τομέα  (ως μισθωτός Ν. 2676/99) 

α)  Για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών αναστέλλεται η καταβολή της 
     Κύριας και της Επικουρικής  τους σύνταξης.  
 
β)  Μετά τη συμπλήρωση του 55ου  έτους της ηλικίας,  η  Κύρια σύνταξη     
     περικόπτεται κατά το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια 
     του ανειδίκευτου εργάτη (το οποίο από 01/01/13= €33,57 , 30 Χ 33,57= €1007,10) 
     π.χ.  Σύνταξη €1500 
              Περικοπή (1500 – 1007,10) Χ 70% = 492,90 Χ 70% = €345,03. 
 
2)  Απασχόληση στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
      (Ν. 2592/98 με οποιαδήποτε σχέση)  
     Σε περίπτωση απασχόλησης στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα,  
     η Κύρια σύνταξη περικόπτεται κατά 70% επί ολοκλήρου του ποσού της κύριας σύνταξης.        
     Στην περίπτωση αυτή δεν υφίστανται ηλικιακά κριτήρια. 
     π.χ.  Σύνταξη €1500  x 70% = €1050 περικοπή. 
  
3)  Αυτοαπασχόληση (Ν.3863/10 με ισχύ από 01/01/2014) 
Ασφάλιση σε  Ταμείο Αυτοαπασχολούμενων, Δικηγόρων, Μηχανικών και λοιπών Ταμείων 
Επιστημόνων. 
 
       α)   Για τους κάτω των 55 ετών αναστέλλεται η καταβολή της Κύριας και της 
              Επικουρικής σύνταξης. 
 
       β)   Για τους άνω των 55 ετών η Κύρια σύνταξη περικόπτεται κατά το 100% 
           του ποσού  που υπερβαίνει  τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη 
             (60 Χ €33,57 = €2014,20 ανώτατο όριο κατά την 01/01/2013). 
        
      γ)   Οι εισφορές που καταβάλλονται στο Ασφαλιστικό Ταμείο λόγω της  
             αυτοαπασχόλησης αυξάνονται κατά 50%. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Όλα τα προβλεπόμενα για τους αυτοαπασχολουμένους συνταξιούχους ισχύουν από την 
ημέρα της συνταξιοδότησης, εάν η ημέρα αυτή είναι μετά την 15/07/2010 (Ν. 3863/10). 
 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (Ν.2676/99) 

 
α) Οι επιζώντες σύζυγοι (Ν.3996/11), 
β) Οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., 
γ) Οι πολύτεκνοι των οποίων ένα τουλάχιστον παιδί είναι ανήλικο ή σπουδάζει 
     έως και το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για βιοποριστική εργασία, 
δ) Οι συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τον Ν.612/77 (τυφλοί κ.λπ.)   
     καθώς και όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.               
 
Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης μετά την συνταξιοδότηση (Ν.2676/99) 
Ο χρόνος ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση υπολογίζεται και προσαυξάνει την ήδη καταβαλλόμενη 
Kύρια σύνταξη. Υπολογίζεται με συντελεστή 1,714% επί του 25πλασίου του ημερομίσθιου (€ 33,57) του 
ανειδίκευτου εργάτη για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης. 
 
π.χ. από 01/01/2013: 25 Χ €33,57  Χ 1,714% = €14,38  (για κάθε πλήρες έτος, δηλ. 300 ημερομίσθια).      
  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
1) Διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με   το 

ασφαλιστικό πλαίσιο αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (http://www.ggka.gr). 

 
2)  Οι Ασφαλιστικοί Νόμοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα των Α.Ο.Π. ΕΤΕ (www.aopete.gr). 
 


