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 Το εφάπαξ βοήθηµα που καταβάλλεται από το Τ.Π.∆.Υ. καθορίζεται από τα 

χρόνια ασφάλισης και το µισθό ασφάλισης (Π.∆.243/1984,όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 9 το Ν.2512/1997,ΦΕΚ 138Α/27-6-1997, το άρθρο 21 του Ν.3232/2004 , ΦΕΚ 

48Α/12-2-2004 και το άρθρο 5 του Ν.3513/2006 ΦΕΚ 265Α/5-12-2006.) 

 Χρόνος Ασφάλισης είναι τα χρόνια που υπηρέτησε ο υπάλληλος σαν µόνιµος 

και κατέβαλε νόµιµα εισφορές. Επίσης τα χρονικά διαστήµατα που αναγνωρίζονται 

σαν χρόνος ασφάλισης από το Ταµείο µας (π.χ. εκτάκτου, επί συµβάσει) 

καταβάλλοντας εισφορές σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Οργανισµού. 

 Μισθός ασφάλισης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων 

αποδοχών (βασικός µισθός , επίδοµα χρόνου υπηρεσίας , τυχόν υπάρχουσα Α.Τ.Α. 

και νόµιµες αυξήσεις αυτών , συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων εορτών και 

αδείας ) , που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) έτη που προηγούνται της 

ηµεροµηνίας εξόδου από την υπηρεσία (π.χ. αν η ηµεροµηνία εξόδου είναι η 20-2-

2007, η πενταετία άρχεται από 21-2-2002) επί των οποίων παρακρατήθηκαν 

ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.∆.Υ. , δια του αριθµού 70. 
Σηµείωση: το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών δεν πρέπει να ξεπερνά το ανώτατο όριο των 2055€ 

µέχρι και το έτος 2005, τα 2157,75€ για το έτος 2006 , τα 2265,64€ για το έτος 2007, τα 2378,92€ 

για το έτος 2008, τα 2497,87€ για το έτος 2009 και 2.622,76€ για το έτος 2010.  

 

 Το µηνιαίο εφάπαξ υπολογίζεται ως εξής: 

            Για τα πρώτα 73,00€ του µισθού ασφάλισης αντιστοιχεί εφάπαξ 2.025,00€ .Το 

υπόλοιπο ποσό του µισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 12. 

 Το άθροισµα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% και το 

τελικό άθροισµα διαιρείται δια 420 (420 µήνες = 35 χρόνια). 

 Το δικαιούµενο εφάπαξ προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε το µηνιαίο εφάπαξ 

µε τους µήνες ασφάλισης. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 

    Μισθός ασφάλισης:          1000,00€ 

    Χρόνος ασφάλισης:         360 µήνες (30 χρόνια) 

 

                     Για τα 73,00€         εφάπαξ      2.025,00€ 

                     Για τα 927,00€x12        εφάπαξ               11.124,00€ 

                                                                   Άθροισµα              13.149,00€ 

                    13.149,00€x216,63%                 28.484,68€ 

         Σύνολο                 41.633,68€ 

                                                                              

                                   41.633,68€:420=99,13€   µηνιαίο εφάπαξ  

                                  99,13€x360=35.686,80€   εφάπαξ βοήθηµα   
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