
Σχετικά με  τυχόν παράνομες κρατήσεις μετά τον επανυπολογισμό των 

επικουρικών συντάξεων με το νόμο 4387/2016 από 1-6-2016 

Σύμφωνα με το  ν. 3986/2011 επιβάλλονται μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις 

άνω του 300 ευρώ κλιμακωτά ως εξης: 

 i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3% 

ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4% 

iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5% 

iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6% 

v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7% 

vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8% 

vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9% 

viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%. 

Επειδή ουδείς  απόστρατος  λάμβανε πριν τον Ιούνιο του 2016 Επικουρική 

Σύνταξη πάνω από 300 Ευρώ η ανωτέρω περίπτωση δεν έχει εφαρμογή σε μας 

και δεν αναλύεται περαιτέρω. 

Ν. 4093/12 

Ο νόμο 4093 /12 επιβάλλει  μειώσεις για συνολικό  ποσό σύνταξης ή αθροίσματος 

συντάξεων ως εξής: 

α. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του 

ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να 

υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. 

β. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού 

κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να 

υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 

γ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και 

σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται  των 

1.800,01 ευρώ. 

 

Η εξακρίβωση για το αν υφίσταται λάθος στην παρακράτηση του ν. 4093/12 

τόσο στην κύρια όσο και στο μέρισμα του Μ.Τ.Σ., αποδεικνύεται ή όχι,  από τα 

ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του 2017.  

 

1. Από την κύρια σύνταξη, αφαιρούμε τις μειώσεις -κρατήσεις νόμων 3865/10, 

4024/11 και 4051/12. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ. ΔΕΝ αφαιρούμε τη μείωση του  ν. 4093/12. 



2. Στην κύρια σύνταξη που απομένει, προσθέτουμε τα νέα μικτά ποσά επικουρικής  

και μερίσματος. 

3. Κάνουμε το άθροισμα (κύριας, νέας επικουρικής, μερίσματος). 

4. Αν το νέο άθροισμα είναι ως 1.500 ευρώ, η μείωση ν. 4093/12 στην κύρια 

σύνταξη  και του  μερίσματος του Μ.Τ.Σ .θα πρέπει να είναι 5%.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη μείωση ν. 4093/12  το τελικό άθροισμα  δεν πρέπει να είναι 

κάτω από 1.000,01 ευρώ. 

Αν το άθροισμα είναι 1.500,01 ως 2.000 ευρώ, η μείωση θα πρέπει να είναι 10% 

στο ποσό της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μ.Τ.Σ..  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη μείωση ν. 4093/12  το τελικό άθροισμα δεν πρέπει να είναι 

κάτω από 1.425,01 ευρώ. 

Αν το άθροισμα είναι 2000,01 και άνω, η μείωση θα πρέπει να είναι 15% στο ποσό 

της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μ.Τ.Σ.. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη μείωση ν. 4093/12  το τελικό άθροισμα δεν πρέπει να είναι 

κάτω από 1.800,01 ευρώ. 

Συγκρίνετε τα ποσά που σας παρακρατούνται στα ενημερωτικά σημειώματα της 

κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και αμέσως συμπεραίνετε αν η 

παρακράτηση του ν. 4093/12  γίνεται με ορθό ή λανθασμένο τρόπο. 

 

  

Μπέττας Δημήτριος 


