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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ 
 
 
 
Αζήλα,15 Οθησβξίνπ 2010  
Αξ.Πξση: 132438/0092  
  

Σαρ.Δ/λζε   :   Κάληγγνο 29 ΠΡΟ: 1. Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 
                       101 10  Αζήλα      Δ/λζεηο 45ε -  46ε 
Σει              :  213-212 67701-702-703-704      Κάληγγνο 29 
Fax              :  213-212 6778      101 10 - ΑΘΗΝΑ 
E-mail          :  D47@mof-glk.gr  2. Γεληθή Γξακκαηεία 
      Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 
      (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηή- 

     ζνπλ ηελ παξνύζα ζε όια ηα 
     ΝΠΔΔ (εθηόο ΙΚΑ) ηα νπνία 
     θαηαβάιινπλ ζπληάμεηο ζύκθσλα 
     κε ηηο δεκνζηνϋπαιιειηθέο  
     δηαηάμεηο) 
     ηαδίνπ 29 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

    101 10 – ΑΘΗΝΑ 
3. Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 
    α) Δηνίθεζε 
        Αγ. Κσλ/λνπ 8 
        102 41 – ΑΘΗΝΑ 
     β) Δ/λζε πληάμεσλ 
         Πξνζσπηθνύ Ν.Π.Δ.Δ. 
         Υαιθνθνλδύιε 17 
         104 32 - ΑΘΗΝΑ 
 
1) Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 
2) Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Γ.Λ.Κ. 
3) Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 
    Εξγαζίαο & Κνηλ. Αζθάιηζεο 
3) Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 
    Δεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
4) Γξαθείν θ. Γελ. Δ/ληή πληάμεσλ 
 

 
ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά  
             ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. 
 
 1. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΑΓΑΜΩΝ 
              Ή ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΩΝ ΘΤΓΑΣΔΡΩΝ. 
 
 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010 επέξρνληαη κεηαβνιέο 
ζην θαζεζηώο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ ελήιηθσλ άγακσλ ή δηαδεπγκέλσλ ζπγαηέξσλ πνπ 
έιθνπλ ην ζπληαμηνδνηηθό ηνπο δηθαίσκα από γνλείο πνπ πξνζιήθζεθαλ ζην Δεκόζην 
κέρξη 31-12-1982. Οη άγακεο ζπγαηέξεο πνπ έιθνπλ ην ζπληαμηνδνηηθό ηνπο δηθαίσκα 
από γνλείο πνπ πξνζιήθζεθαλ ζην Δεκόζην από 1-1-1983 θαη κεηά, ήδε κε ηηο δηαηάμεηο  
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ηνπ λ. 1902/1990 έρνπλ εμνκνησζεί σο πξνο ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο κε ηνπο άγακνπο 
πηνύο.   
 
 Εηδηθόηεξα: 
 
 α) Καηαξγείηαη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ησλ δηαδεπγκέλσλ ζπγαηέξσλ. 
 
 β) Οη άγακεο ζπγαηέξεο ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο 
πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο άγακνπο γηνύο. Δειαδή δηθαηνύληαη ζύληαμεο εθόζνλ είλαη αλίθαλεο 
ή αλήιηθεο, κεηά δε ηελ ελειηθίσζή ηνπο, εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ζε αλώηεξεο ή αλώηαηεο 
ζρνιέο ή ζε δεκόζηα ηλζηηηνύηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Ι.Ε.Κ.) κέρξη λα ηειεηώζνπλ 
ηηο ζπνπδέο ηνπο ζύκθσλα κε ηα έηε θνίηεζεο πνπ πξνβιέπεη ν Οξγαληζκόο ηεο θάζε 
ρνιήο θαη γηα έλα αθόκε έηνο θαη πάλησο όρη πέξαλ ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
 
 Οη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζάλαηνο ηνπ 
δηθαηνπαξόρνπ (γέλλεζε δηθαηώκαηνο) επέξρεηαη από 21-7-2010 (εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3865/2010) θαη κεηά θαη αθνξνύλ όιεο ηηο ζπληάμεηο ηνπ Δεκνζίνπ  
(πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο, πνιεκηθέο, ζπληάμεηο Ο..Ε. θιπ). 
 
 
 2. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ. 
 
 Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο εμαηξνύληαη από ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 
ζπληαμηνδόηεζεο όζεο από ηηο ελήιηθεο άγακεο ζπγαηέξεο έιθνπλ ην ζπληαμηνδνηηθό ηνπο 
δηθαίσκα από γνλείο πνπ πξνζιήθζεθαλ ζην Δεκόζην κέρξη 31-12-1982, γηα ηηο νπνίεο 
όκσο ζεζπίζηεθαλ απζηεξέο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 
 α) Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 50ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ 31-12-2010, δειαδή 
λα έρνπλ γελλεζεί κέρξη θαη ην έηνο 1960  
 β) Να κελ έρνπλ κεληαίν εηζόδεκα από ην Δεκόζην ή ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα 
κεγαιύηεξν από ην θαηώηαην όξην ζύληαμεο ηνπ Δεκνζίνπ, όπσο απηό ηζρύεη θάζε θνξά. 
(ζήκεξα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 364,45€ κεληαίσο) 
 γ) Να κελ έρνπλ θνξνινγεηέν εηζόδεκα από νπνηαδήπνηε άιιε πεγή κεγαιύηεξν 
από ην παξαπάλσ θαζνξηδόκελν θαηώηαην όξην αλαγόκελν ζε εηήζηα βάζε. 
 δ) Να κε ιακβάλνπλ άιιε ζύληαμε θαη λα κελ έρνπλ αζθαιηζζεί γηα ζύληαμε ζε 
νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θύξηαο ζύληαμεο, γηα ρξόλν κε βάζε ηνλ νπνίν, ζε 
ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ειηθία ηνπο, πξνζδνθνύλ λα ζεκειηώζνπλ δηθαίσκα αληαπνδνηηθήο 
ζύληαμεο από ην θνξέα απηό, θαη  
 ε)  Η ζύληαμε ησλ πξνζώπσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο, δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
δηπιάζην ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ ζύληαμεο ηνπ Δεκνζίνπ όπσο απηό ηζρύεη θάζε θνξά. 
(ζήκεξα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 728,90€ κεληαίσο). Σν όξην απηό ηζρύεη θαη γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ ηνπ κεξηδίνπ ζύληαμεο ηεο ζπγαηέξαο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ζηελ θαηά κεηαβίβαζε ζύληαμή ηεο ππάξρνπλ ζπλδηθαηνύρα πξόζσπα (επηδώλ ζύδπγνο, 
άιιε ζπγαηέξα θιπ). 
 
 Σα αλσηέξσ θξηηήξηα είλαη παξεκθεξή κε απηά πνπ ίζρπαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ λ.3865/2010,  γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ δηαδεπγκέλσλ 
ζπγαηέξσλ. Γηα ην ιόγν απηό γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα ππάξμεη 
αλάινγε αληηκεηώπηζε κε απηή πνπ ίζρπε κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία γηα ηε 
ζπληαμηνδόηεζε ησλ δηαδεπγκέλσλ ζπγαηέξσλ (ζρεηηθέο δηαηάμεηο, λνκνινγία Ειεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ θ.ι.π.). 
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 3. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΗ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΤΝΣΑΞΔΗ ΣΩΝ  
               ΑΓΑΜΩΝ ΘΤΓΑΣΔΡΩΝ 
 
Α.  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 επηβάιινληαη απζηεξόηεξνη πεξηνξηζκνί ζην πνζό ησλ 
ήδε θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ γεληθά (πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο, πνιεκηθέο, ζπληάμεηο 
Ο..Ε. θιπ.) ζηηο ελήιηθεο άγακεο ζπγαηέξεο, κε εμαίξεζε όζεο ζπνπδάδνπλ θαη όρη 
πέξαλ ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηηο αλίθαλεο κε πνζνζηό 67% θαη άλσ. 
 
 Εηδηθόηεξα ε ζύληαμε:  
 
           α) θαηαβάιιεηαη νιόθιεξε αλ ην ζπλνιηθό, εθηόο από ηελ θύξηα θαη επηθνπξηθή 
ζύληαμε, κεληαίν πξαγκαηηθό αθαζάξηζην εηζόδεκά ηνπο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηε 
θνξνινγηθή ηνπο δήισζε ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, απηνύ θαηά ην νπνίν 
δηελεξγείηαη ν έιεγρνο δελ ππεξβαίλεη ην 30πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ 
εξγάηε, όπσο απηό ηζρύεη θαηά ην έηνο πνπ απνθηήζεθαλ ηα εηζνδήκαηα,  
           β) πεξηνξίδεηαη θαηά ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ πνζνύ ηεο, εθόζνλ ην εηζόδεκα απηό 
ππεξβαίλεη ην 30πιάζην όρη όκσο θαη ην 40πιάζην,  
           γ) πεξηνξίδεηαη θαηά ην έλα δεύηεξν (1/2) ηνπ πνζνύ ηεο, εθόζνλ ην εηζόδεκα απηό 
ππεξβαίλεη ην 40πιάζην, όρη όκσο θαη ην 50πιάζην 
           δ) πεξηνξίδεηαη θαηά ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ πνζνύ ηεο, εθόζνλ ην εηζόδεκα 
απηό ππεξβαίλεη ην 50πιάζην όρη όκσο θαη ην 60πιάζην,  
           ε) αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο εθόζνλ ην εηζόδεκα απηό ππεξβαίλεη 60πιάζην 
ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 
 ηελ έλλνηα ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ ππνινγηδόκελνπ εηζνδήκαηνο  δελ 
πεξηιακβάλνληαη ε ζύληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη από ην Δεκόζην θαη νη επηθνπξηθέο 
ζπληάμεηο πνπ απνξξένπλ από ππεξεζίεο ηεο θύξηαο απηήο ζύληαμεο. 
 
Β.    Επί ζπξξνήο δύν θαηά κεηαβίβαζε ζπληάμεσλ από ην Δεκόζην ζε άγακε 
ζπγαηέξα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 
 α) Εάλ ην ζπλνιηθό εηζόδεκα, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζώλ ησλ δύν ζπληάμεσλ θαη 
ησλ επηθνπξηθώλ πνπ απνξξένπλ από απηέο, ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην εηζνδήκαηνο 
(60πιάζην, ζήκεξα 22.550,41€), αλαζηέιινληαη θαη νη δύν ζπληάμεηο.  
 β) Εάλ ην ζπλνιηθό εηζόδεκα, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζώλ ησλ δύν ζπληάμεσλ θαη 
ησλ επηθνπξηθώλ πνπ απνξξένπλ από απηέο, δελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην 
εηζνδήκαηνο, ειέγρεηαη κόλν ε κηθξόηεξε ζύληαμε, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ή αλαζηέιιεηαη, 
αλαιόγσο.  ηελ πεξίπησζε απηή ηα πνζά ηεο κεγαιύηεξεο ζύληαμεο θαζώο θαη ησλ 
επηθνπξηθώλ πνπ απνξξένπλ από απηή, ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο.  
 γ) Εάλ ην ζπλνιηθό εηζόδεκα πξνέξρεηαη κόλν από ηα πνζά ησλ δύν ζπληάμεσλ 
θαη ησλ επηθνπξηθώλ πνπ απνξξένπλ από απηέο, ειέγρεηαη κόλν ε κηθξόηεξε ζύληαμε, 
ιακβαλνκέλνπ ππόςε σο εηζνδήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή, ησλ πνζώλ ηεο 
κεγαιύηεξεο ζύληαμεο θαη ησλ επηθνπξηθώλ πνπ απνξξένπλ από απηή.  
 ηηο  αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (β) θαη (γ) ε κεγαιύηεξε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη ζην 
αθέξαην ρσξίο έιεγρν.  
 
 Εμππαθνύεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άγακε ζπγαηέξα ιακβάλεη δύν ζπληάμεηο 
από ην Δεκόζην, ηελ πξώηε θαηά κεηαβίβαζε θαη ηε δεύηεξε από ίδην δηθαίσκα ή σο 
κέινο παηξηθήο νηθνγέλεηαο, ην πνζό ηεο δεύηεξεο ζύληαμεο θαζώο θαη ησλ ηπρόλ 
επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ πνπ απνξξένπλ από απηή, ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο. 
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 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηε ζύληαμε ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ ζπκκεηέρνπλ θαη 
άιια ζπλδηθαηνύρα πξόζσπα, εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ λ.3620/2007, κε βάζε ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηε ζπγαηέξα ηεο 
νπνίαο ε ζύληαμε πεξηθόπηεηαη, λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηνπ κεξηδίνπ ηεο. ηελ 
πεξίπησζε απηή όπσο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο αλαζηνιήο ηεο ζύληαμεο ιόγσ ππέξβαζεο 
ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο (ζήκεξα 22.550,41€), αλαπξνζαξκόδεηαη αλαιόγσο ε 
ζύληαμε ηνπ άιινπ ζπλδηθαηνύρνπ κέινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ 
αλαζηνιή ηεο ζύληαμεο.   
 
 
 4. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΑΓΑΜΩΝ 
               ΘΤΓΑΣΔΡΩΝ ΑΠΟ 21-7-2010. 
 
 

ΠΟΟ ΓΖΛΩΘΔΝΣΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
 

ΠΟΟΣΟ 
ΜΔΗΩΖ 

έσο    11.275,20 Ακείσηε 

από   11.275,21 έσο 15.033,60 Μείσζε θαηά  1/3 

από   15.033,61 έσο 18.792,00 Μείσζε θαηά  1/2 

από   18.792,01 έσο 22.550,40 Μείσζε θαηά  3/4 

από   22.550,41 θαη άλσ Αλαζηνιή ζύληαμεο 

  
 
 Σα αλσηέξσ πνζά έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ην εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ 
εξγάηε έηνπο 2008 (31,32€), ην νπνίν ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζνδεκάησλ 
έηνπο 2008 πνπ δειώζεθαλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2009, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ε 
ζύληαμε από 21-7-2010 θαη κεηά. 
 
  5. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 
 
  Α. Πεξηπηώζεηο θαηαβνιήο κίαο ζύληαμεο από ην Γεκόζην. 
 
1ν  Εηζόδεκα έηνπο 2008 πνπ δειώζεθε ην έηνο 2009, αθαηξνύκελνπ ηνπ πνζνύ ηεο θαηά 
κεηαβίβαζε ζύληαμεο ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ πνζώλ ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ πνπ 
απνξξένπλ από απηή, 10.000€ 
     ηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα ππάξμεη κείσζε ηεο ζύληαμεο, αθνύ ην αλσηέξσ 
εηζόδεκα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην 30πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ 
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (11.275,20€) 
 
2ν  Εηζόδεκα έηνπο 2008 πνπ δειώζεθε ην έηνο 2009, αθαηξνύκελνπ ηνπ πνζνύ ηεο θαηά 
κεηαβίβαζε ζύληαμεο ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ πνζώλ ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ πνπ 
απνξξένπλ από απηή, 16.000€ 
      Πνζό ζύληαμεο Δεκνζίνπ 1.000€.  
      ηελ πεξίπησζε απηή ε αλσηέξσ ζύληαμε ζα πεξηθνπεί θαηά 1/2  θαη ζα πεξηνξηζηεί 
ζην πνζό ησλ 500€. 
 
3ν Εηζόδεκα έηνπο 2008 πνπ δειώζεθε ην έηνο 2009, αθαηξνύκελνπ ηνπ πνζνύ ηεο θαηά 
κεηαβίβαζε ζύληαμεο ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ πνζώλ ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ πνπ 
απνξξένπλ από απηή, 25.000€ 
      Πνζό ζύληαμεο Δεκνζίνπ 1.500€ 
      ηελ πεξίπησζε απηή ζα αλαζηαιεί ε θαηαβνιή ηεο αλσηέξσ ζύληαμεο. 
 



 5 

                           ΑΔΑ: 4IΞ6Η- 
 
 
 
 Β. Πεξηπηώζεηο θαηαβνιήο δύν θαηά κεηαβίβαζε ζπληάμεωλ ζε άγακε ζπγαηέξα,  
      από ην Γεκόζην 
 
1ν Εηζόδεκα έηνπο 2008 πνπ δειώζεθε ην έηνο 2009, αθαηξνπκέλσλ ηνπ ζπλνιηθνύ 
πνζνύ ησλ δύν ζπληάμεσλ θαη ησλ πνζώλ ησλ επηθνπξηθώλ  πνπ απνξξένπλ από απηέο, 
31.000€ 
     ηελ πεξίπησζε απηή θαη νη δύν ζπληάμεηο ζα αλαζηαινύλ, αθνύ ην ελαπνκείλαλ 
εηζόδεκα (31.000€), ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην εηζνδήκαηνο (22.550,41€).  
 
2ν Εηζόδεκα έηνπο 2008 πνπ δειώζεθε ην έηνο 2009,  αθαηξνπκέλσλ ηνπ ζπλνιηθνύ 
πνζνύ ησλ δύν ζπληάμεσλ θαη ησλ πνζώλ ησλ επηθνπξηθώλ  πνπ απνξξένπλ από απηέο, 
13.000€.  
      Μηθξόηεξε ζύληαμε θαη επηθνπξηθά απηήο, ζε εηήζηα βάζε, 12.500€.      
      Μεγαιύηεξε ζύληαμε θαη επηθνπξηθά απηήο, ζε εηήζηα βάζε, 17.000€. 
     ύλνιν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην νπνίν ζα ειεγρζεί ε κηθξόηεξε ζύληαμε 30.000€ 
(13.000€+17.000€).  
     ηελ πεξίπησζε απηή ε κηθξόηεξε ζύληαμε ζα αλαζηαιεί.          
             
    
3ν Εηζόδεκα έηνπο 2008 πνπ δειώζεθε ην έηνο 2009  29.500€, ην νπνίν πξνέξρεηαη από 
ηα πνζά ησλ δύν ζπληάμεσλ θαη ησλ επηθνπξηθώλ πνπ απνξξένπλ από απηέο.      Από ην 
πνζό απηό αθαηξείηαη ην ζπλνιηθό εηήζην πνζό ηεο κηθξόηεξεο ζύληαμεο θαη ησλ 
επηθνπξηθώλ  πνπ απνξξένπλ από απηή, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 12.500€.  
      
     ύλνιν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην νπνίν ζα ειεγρζεί ε κηθξόηεξε ζύληαμε 17.000€ 
(29.500€ - 12.500€).  
     Μεληαίν πνζό κηθξόηεξεο ζύληαμεο 750€.  Σν πνζό απηό, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 
ζα πεξηθνπεί θαηά ½ θαη ζα πεξηνξηζηεί ζην πνζό ησλ 375,00€.      
 
  

Εζση. Δηαλνκή: 
Δ47 - Σκήκα Α (Φ.Αζθ.Ννκ) 

Ο Τθππνπξγόο 
 

Φίιηππνο αρηλίδεο 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Ο Σκεκ/ηρεο Δηεθ/ζεο 

 


