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της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για 
κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, 
εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφά−
λισης. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του 
παρόντος.

Άρθρο 8
Ανταποδοτική σύνταξη

1. Οι υπάλληλοι−λειτουργοί του Δημοσίου και οι στρα−
τιωτικοί, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ 
ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται αντα−
ποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις 
συντάξιμες αποδοχές της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
15 του παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρω−
σης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος 
ενσωματώνεται στην παράγραφο 4, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

2.α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του 
ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ 
ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση 
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών 
του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλι−
στικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως 
το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων 
αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. 
Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλι−
σμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών 
που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισμό των συντά−
ξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του 
ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξαυ−
νόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και 
υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις 
περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις των 
διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ 

της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007, είτε 
με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως 
ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφε−
ρόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση 
τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις 
που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε 
με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως συντάξιμες 
αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό 
αναπλήρωσης των 35 ετών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 
όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά 
τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.

β. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα−
σματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού 
εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό 
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό−εισό−
δημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που 
καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης.

3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της 
σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιμες αποδοχές 
λαμβάνεται υπόψη ο, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ 
της παραγράφου 2, μέσος όρος των μηνιαίων αποδο−
χών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση με βάση τις 
διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από 
το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη κατα−
βολής της σύνταξης του υπαλλήλου − λειτουργού του 
Δημοσίου ή του στρατιωτικού.

4. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύ−
νταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλι−
σης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω 
πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το ποσοστό ανα−
πλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης 
κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγρά−
φεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.

Ειδικότερα, τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επι−
μέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακό−
λουθο πίνακα:


