ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Α.Κί.ΔΑ)
Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων Δημόσιας Υπηρεσίας
Μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων ως ΑΚΙΔΑ θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να
ετοιμάσουμε το πιο κάτω ενημερωτικό σημείωμα, για να ενημερωθεί ο Κλάδος όσο
πιο απλά γίνεται για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μας όπως αυτά προκύπτουν από
το επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων που ισχύει σήμερα.
•

Δικαίωμα στην επαγγελματική σύνταξη έχουν δυστυχώς με νέες νομοθεσίες που
ψήφισε η Βουλή, μόνο όσοι συνάδελφοι κατείχαν μόνιμη θέση την 30η
Σεπτεμβρίου 2011, ενώ όσοι μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου
2011 δεν εντάσσονται σε κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων. [ Ν. 216(Ι)/2012, άρθρο 13 ]

• Συντάξιμη υπηρεσία για σκοπούς θεμελίωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
είναι η περίοδος από την ημερομηνία που ο υπάλληλος αρχίζει να λαμβάνει μισθό
για εκτέλεση καθηκόντων σε κρατική θέση μέχρι την ημερομηνία που
εγκαταλείπει την κρατική υπηρεσία, χωρίς την αφαίρεση οποιασδήποτε
περιόδου απουσίας με άδεια χωρίς απολαβές· [ Ν. 97(Ι)/1997, άρθρο 2 ]
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φιλοδωρήματος η συντάξιμη υπηρεσία του εκπαιδευτικού, μετά το μνημόνιο,
χωρίζεται στις εξής δύο περιόδους:
Α. Από την ημέρα διορισμού στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μέχρι την
31/12/2012. Στην

περίοδο αυτή, την οποία θα ονομάσουμε Σύνταξη Α, δεν

υπάρχουν οι αναλογιστικές μειώσεις λόγω μνημονίου.
Β. Από την 01/01/2013 μέχρι την αφυπηρέτηση στην οποία ισχύουν οι μειώσεις
του μνημονίου.
• Υπολογισμός Σύνταξης Α και Εφάπαξ Φιλοδωρήματος Α:
Μηνιαία μεικτή Σύνταξη Α = Μήνες υπηρεσίας στο Δημόσιο ως τις 31/12/2012 επί
τελευταίο ακαθάριστο μισθό πριν την αφυπηρέτηση και όλο δια οκτακόσια.
[ Μέγιστος αριθμός μηνών σύνταξης Α: τετρακόσιοι (400)]
Η σύνταξη Α δεν υπόκειται σε αναλογιστική μείωση σε περίπτωση πρόωρης
αφυπηρέτησης και αρχίζει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους
της ηλικίας

Εφάπαξ Α = Ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη Α επί πενήντα έξι (56) . Το εφάπαξ Α
δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
Σημείωση: Ενώ έχουν κλειδώσει οι μήνες υπηρεσίας για τη σύνταξη Α,
εντούτοις, δεν έχει κλειδώσει ο τελευταίος μισθός, για όσους δεν βρίσκονται
στην κορυφή της κλίμακας τους. Άρα το τελικό ποσό της σύνταξης και του
εφάπαξ Α δεν έχει ακόμη κριθεί.
Δάσκαλοι που διορίστηκαν στην δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία πριν ή κατά
την 1/9/1979 και συνακόλουθα συμπλήρωσαν 400 μήνες υπηρεσίας ως τις
31/12/2012 διασώζουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα ακέραια, όπως ήταν
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συνταξιοδότησης στα 55 τους χρόνια.
• Υπολογισμός Σύνταξης Β και Εφάπαξ Φιλοδωρήματος Β:
Μήνες υπηρεσίας από την 1/1/2013 έως την αφυπηρέτηση επί το μέσο όρο των
συντάξιμων απολαβών όλης της υπηρεσίας αναπροσαρμοσμένο με την εκάστοτε
ισχύουσα μονάδα των κοινωνικών ασφαλίσεων και όλο δια οκτακόσια (800)
-

Λόγω υπολογισμού με βάση το μέσο όρο και όχι τον τελευταίο μισθό,
η σύνταξη Β που θεμελιώνεται για κάθε μήνα υπηρεσίας είναι μειωμένη, κατά
προσέγγιση ίση με το 75% του αντίστοιχου ποσού της σύνταξης Α.

-

Σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης η Σύνταξη Β υπόκειται σε περεταίρω
αναλογιστική μείωση, ανάλογα με το πόσο πρόωρη είναι η αφυπηρέτηση.
[Ν.216(Ι)/2012 άρθρο 11 Πίνακας 2. ]

-

Η ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης Β, σε περίπτωση πρόωρης
αφυπηρέτησης αυξάνεται κατά 6 μήνες κάθε χρόνο και θα φτάσει το 2022 το
χρονικό ορόσημο των 5 ετών πριν από την ηλικία υποχρεωτικής
αφυπηρέτησης. [57ο έτος για δασκάλους από

1.1.2022] [Ν.183(Ι)/2015

(Τροποποιητικός) άρθρο 10 (3) (γ) πίνακας 2]
-

Όσο νεότερος είναι κάποιος εκπαιδευτικός, τόσο πιο πολλά συνταξιοδοτικά
δικαιώματα χάνει, αφού μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσίας του εμπίπτει στην
περίοδο μετά την 1/1/2013 που αποδίδει μειωμένα οφέλη.

-

Η σύνταξη Β εκτός από το ότι είναι μειωμένη σε σχέση με τη σύνταξη Α
υπολογίζεται πιο δύσκολα, με πολύπλοκους υπολογισμούς που απαιτούν το
σχετικό λογισμικό των κοινωνικών ασφαλίσεων για να γίνουν.

Εφάπαξ Β= Ακαθάριστη μηνιαία Σύνταξη Β επί πενήντα έξι (56)

-

Το εφάπαξ Β είναι μειωμένο κατά 25% σε σχέση με το εφάπαξ Α που
θεμελιώνεται σε ίσες χρονικές περιόδους υπηρεσίας.

-

Το Εφάπαξ Β μειώνεται περεταίρω 20% έως 35% γιατί υπόκειται σε φόρο
εισοδήματος.

-

Το εφάπαξ Β μειώνεται περεταίρω σε περίπτωση πρόωρης Αφυπηρέτησης σε
ποσοστά που φτάνουν το 2% -3% για κάθε χρόνο πρόωρης αφυπηρέτησης.
[Ν.183(Ι)/2015 (Τροποποιητικός) άρθρο 11 (1) πίνακας 3]

-

Το εφάπαξ Β μπορεί να μετατραπεί, μερικώς ή ολόκληρο σε σταθερό μηνιαίο
ποσό.

➢ Το ακαθάριστο ετήσιο ποσό του αθροίσματος της Σύνταξης Α και της Σύνταξης
Β δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των ακαθάριστων ετήσιων απολαβών του
συνταξιοδοτούμενου κατά την αφυπηρέτηση του. [ Ν.216(Ι)/2012, άρθρο 7.3]
➢ Συνταξιοδοτικές εισφορές δασκάλων με 1 – 400 μήνες υπηρεσίας που είναι
ενταγμένοι στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων είναι:
-

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Ποσοστό 3,95% με ανώτατο όριο
ακαθάριστου μισθού επί των οποίων γίνεται αποκοπή τα €4533.

-

Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης: Ποσοστό 3% επί των ακαθάριστων συντάξιμων
μηνιαίων απολαβών του υπαλλήλου. [ Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 4 ]

-

Περιοδικές Εισφορές: Ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων συντάξιμων
μηνιαίων απολαβών του υπαλλήλου αποκόπτεται για το Ταμείο Χηρών.
Η αποκοπή σταματά όταν συμπληρωθούν 400 εισφορές.

Η αποκοπή δεν

επιστρέφεται σε άγαμους εισφορείς. [Ν.216(Ι)/2012 άρθρα 5,6 ]
Είμαστε στη διάθεση σας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες¹ ανάλογα με
τη δική σας περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στον
συνάδελφο Μιχάλη Α. Πόλη Β. ΓΓ ΑΚΙΔΑ (99524994)
Ως ΑΚΙΔΑ θα επιμένουμε να αγωνιστεί η ΠΟΕΔ για την ένταξη των νέων δασκάλων σε
επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και αποκατάσταση κατά το δυνατόν των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των υπολοίπων στο ύψος που ήταν το 2011.

