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ΣυνταξιοδοτικοΣ 
οδηγοΣ

Μετά την εφαρμογή των νόμων
ν.4336/2015, ν.4337/2015

Πίνακες με τα νέα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης  

δημόσιο 
ικα

   ΠΡοΣοΧη! οΠοιοΣ αΣΦαΛιΣΜΕνοΣ ΕνταΣΣΕται ΣΕ 
ΠΕΡιΣΣοτΕΡουΣ του ΕνοΣ Πινακα για ΠΛηΡη Συνταξη, 
η ΣυνταξιοδοτηΣη ΠΡαγΜατοΠοιΕιται ΜΕ τον Πινακα 

Που διαΘΕτΕι τα ΕυνοΪκοτΕΡα οΡια ηΛικιαΣ  
(τα Ετη αΣΦαΛιΣηΣ υΠοΛογιΖονται Στο ΣυνοΛο τουΣ). 

ΠοΕδην 
γενάρης 2016

Συνταξη - ΕΠιΜΕΛΕια: ΜιΧαΛηΣ γιαννακοΣ 
                     ΠΡοΕδΡοΣ ΠοΕδην
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Συναδέλφισσες – φοι,

 Με το νέο Συνταξιοδοτικό Οδηγό επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε, 
για την κάθε περίπτωση, τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
 Πέραν της πολύπλευρης συνδικαλιστικής δράσης που αναπτύσσουμε 
για την προστασία του ΕΣΥ, της Πρόνοιας και των Εργαζομένων, πιστεύουμε 
βαθιά ότι ο ρόλος μας καταξιώνεται με την έγκυρη, έγκαιρη ενημέρωση και 
στον τομέα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
 Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται τη προσφυγή σε συνταξιοδοτικά 
γραφεία που κερδοσκοπούν με την αγωνία μας. Είναι οι μόνοι κερδισμένοι 
από τις δυσμενείς αλλαγές στην ασφάλιση.
 Η κοινωνική ασφάλιση διαλύεται με τις ασκούμενες μνημονιακές 
πολιτικές. Το σύστημα μετατρέπεται με γοργούς ρυθμούς σε 
κεφαλαιοποιητικό.
 Η λύση της βιωσιμότητας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 
είναι μία και μοναδική.
 Επαρκής κρατική χρηματοδότηση των Ταμείων Κύριας και 
Επικουρικής Ασφάλισης. Για να συμβεί αυτό απαιτείται η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ την οποία παλεύουμε. 
Με τις δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας, η ένταξη των Υγειονομικών και 
Προνοιακών υπαλλήλων στα ΒΑΕ  είναι επιβεβλημένη, σύμφωνα με την 
πρότασή μας, που την περιέχει ο Συνταξιοδοτικός Οδηγός.

Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να το πετύχουμε.

Στο Συνέδριο υποσχεθήκαμε ότι θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας.

Προσπαθούμε διαρκώς να τηρούμε την υπόσχεσή μας. 

Με αγώνα, συνέπεια και ενότητα θα τα καταφέρουμε.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, 
Μιχάλης Γιαννάκος
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Ενταξη δηΜοΣιΩν υΠαΛΛηΛΩν ΣΕ αΣΦαΛιΣτικο καΘΕΣτΩΣ

 Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου ΝΠΔΔ που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 
1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ.
 Οι ανωτέρω υπάλληλοι ασφαλίζονται για ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και ΕΦ’ 
ΑΠΑΞ βοήθημα στους οικείους φορείς στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλι-
σθεί για πρώτη φορά από 1/1/1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης.
 Επομένως επικουρικά ταμεία των νεοδιόριστων από 1/1/2011 συνεχίζουν να είναι το ΤΕΑ-
ΔΥ, το Μετοχικό και για ΕΦ’ ΕΠΑΞ βοήθημα το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
 Ημερομηνία πρόσληψης είναι η ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού με την προϋπόθεση ότι η 
ανάληψη της υπηρεσίας, θα λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πράξης διορισμού, διαφορετικά λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
 Υπάλληλοι που προσλαμβάνονται μετά την 1/1/2011 και έχουν έστω μία ημέρα προϋπηρε-
σία στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εντάσσονται στην ασφάλιση του Δημοσίου.
 Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που υπηρετούν μέχρι 31/12/2010 μπο-
ρούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 
Ενταγμένοι στο ΙΚΑ έχουν Βαρέα και Ανθυγιεινά σύμφωνα με τον Κανονισμό Επαγγελμάτων του 
ΙΚΑ στο Δημόσιο δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα παρά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που 
εντάσσει στα ΒΑΕ επαγγέλματα Δημοσίων Υπαλλήλων. Βλέπε πρόταση ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη στα
ΒΑΕ σελ. 32,33

τα όρια ηλικίας του συνταξιοδοτικού οδηγού ισχύουν έως το έτος 2021
από το 2022 θα ισχύουν νέα όρια ηλικίας συνδεδεμένα με το προσδόκιμο ζωής  

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1998
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ έως 31-12-1982

Άνδρες ή γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά
Πίνακας 1

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗ 
ΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Δημόσιο+ 

αναγνωρισμέ-
να)

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2012

έως 18.8.15 35 Α.Ο.Η. 25 όποτε θέλει
19.8.2015 35 58 25 58+6μήνες

2016 35 58 25 59
2017 35 58 25 59+6μήνες
2018 35 58 25 60
2019 35 58 25 60+6μήνες
2020 35 58 25 61
2021 35 58 25 61+6μήνες

1/1/2022 (1) 35 58 25 62 (1)
2022 40 62

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 62

Σημείωση (1): Τη στήλη 1/1/2022 (μια μέρα) παρ’ ότι ισχύει με το ν.4337/2015 δεν την δέχεται το Γ.Λ.Κ.
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ έως 31-12-1982
ΑΝΔΡΕΣ

Πίνακας 2

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δημόσιο+ αναγνω-
ρισμένα)

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 2012 
έως 18.8.15 15 ή 25 65 15 ή 25 65
19.8.2015 15 ή 25 65 15 ή 25 65+3μήνες

2016 15 ή 25 65 15 ή 25 65+6μήνες
2017 15 ή 25 65 15 ή 25 65+9μήνες
2018 15 ή 25 65 15 ή 25 66
2019 15 ή 25 65 15 ή 25 66+3μήνες
2020 15 ή 25 65 15 ή 25 66+6μήνες
2021 15 ή 25 65 15 ή 25 66+9μήνες

2022 (1) 15 - - 67 (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ έως 31-12-1982
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά ή χήρες – διαζευγμένες με παιδιά
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(Δημόσιο+ αναγνωρι-
σμένα) 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2012 
έως 18.8.15 241/2 Α.Ο.Η. 171/2 όποτε θέλει
19.8.2015 241/2 55 171/2 56+6μήνες

2016 241/2 55 171/2 58
2017 241/2 55 171/2 59+6μήνες
2018 241/2 55 171/2 61
2019 241/2 55 171/2 62+6μήνες
2020 241/2 55 171/2 64
2021 241/2 55 171/2 65+6μήνες
2022 40 62

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 62

Παρατήτηση: Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά ή σύζηγο 17 1/2 έτη υπηρεσίας και 50 ετών ή 
24 1/2 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας.(θεμελίωση, πίνακες ανάπηρα παιδιά - συζη-
γοι).
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ έως 31-12-1982
Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευμένες ή χήρες χωρις παιδιά

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Δημόσιο+ ανα-

γνωρισμένα)

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
2012 

έως 18.8.15 15 ή 25 60 15 ή 25 60
19.8.2015 15 ή 25 60 15 ή 25 60+11μήνες

2016 15 ή 25 60 15 ή 25 61+9μήνες
2017 15 ή 25 60 15 ή 25 62+8μήνες
2018 15 ή 25 60 15 ή 25 63+6μήνες
2019 15 ή 25 60 15 ή 25 64+5μήνες
2020 15 ή 25 60 15 ή 25 65+3μήνες
2021 15 ή 25 60 15 ή 25 66+2μήνες

2022 (1) 15 65 ή 67 (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22

Στις Γυναίκες με τρία παιδιά και στους Άνδρες με τρία παιδιά
ισχύουν οι πίνακες των Ασφαλισμένων έως 31/12/1992 με πρόσληψη

 στο Δημόσιο από 1/1/1983. Πίνακες 13,14,15

Την ευεργετική διάταξη των τριών παιδιών στο Μεταβατικό όριο των ετών 2011 -2012 δι-
καιούνται να κάνουν χρήση και οι ΑΝΔΡΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ13, 14, 15. 
Ακόμη και εάν 31-12-2010 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης (25ετία) 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982
• Δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας, η οποία υπολογίζεται στη θεμελίωση του 
δικαιώματος σύνταξης και στον υπολογισμό της, ανεξάρτητα έτους θεμελίωσης.
• Δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου (μόνο στον υπολογισμό της σύνταξης) Νο-
σηλευτικών Σχολών -  Απασχόλησης σε Ακτινολογικά Εργαστήρια - Σχολής Μαιών, ανεξάρτητα 
έτους θεμελίωσης.
• Δυνατότητα εξαγοράς των  πλασματικών χρόνων του Ν.3865/2010 (σπουδές, παιδιά, κλπ) 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στις σελίδες Αναγνώριση ετών ασφάλισης των 
ασφαλισμένων μετά την 1/1/1983 
Η εξαγορά είναι 6,67% επί του συντάξιμου μισθού που καθορίζεται από τον βασικό μισθό (31-10-2011) 
συν το 80% του επιδόματος 176€. Παράδειγμα: βασικός μισθός (31-10-2011) + 140,80€ Χ 6,67%.
Οι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ γίνονται οποτεδήποτε με αναδρομικότητα στο έτος θεμελίωσης.
Παράδειγμα: Εάν ασφαλισμένος αναγνωρίσει χρόνο στρατιωτικής θητείας 2 έτη το έτος 2013 και 
διαθέτει 23 έτη υπηρεσίας το έτος 2010 το δικαίωμα της θεμελίωσης κατοχυρώνεται το έτος 2010 
(23+2).
Αναγνωρίσεις γίνονται και μετά την συνταξιοδότηση. Οι αιτήσεις εξετάζονται κατά την συνταξιο-
δότηση.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΩΝ 
έως 31-12-1982 στο Δημόσιο.

•   Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν έως 31/12/1982 ή έχουν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έστω 1 
ημέρα απασχόλησης στο Δημόσιο ο χρόνος ασφάλισης που έχουν στον Ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζεται με 
6,67% επί του Συντάξιμου μισθού [Β.Μ.(31-10-2011) + 140,80]. Σε αυτή τη κατηγορία δεν έχουν εφαρμο-
γή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. 
Τα έτη υπηρεσίας με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ σε Δημοσιοποιημένα Νοσοκομεία θεωρούνται συντάξιμη 
υπηρεσία από το Γ.Λ.Κ. χωρίς εξαγορά. 

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/1992

   Ασφαλισμένοι σε αυτή την κατηγορία θεωρούνται όσοι ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι  έχουν έστω 
μια ημέρα εργασίας, σε οργανισμό κύριας ασφάλισης πριν 31-12-1992, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
   Στα χρόνια υπηρεσίας αθροίζουμε τα έτη ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. (Ιδιω-
τικό - Δημόσιο), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
   Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε όσους προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1/1/83 και όχι 
στους προσληφθέντες πριν 1/1/83.
Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης αφορούν και τους Νέους Ασφαλισμένους (πρόσληψη μετά την 1/1/93).
   Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και μετά, συνεχίζουν να ισχύουν 
τα γενικά ηλικιακά όρια όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τους νόμους 3865/2010 και 4093/2012 ήτοι 
το 67ο για πλήρη σύνταξη και 62ο για μειωμένη ή 40 συντάξιμα έτη και 62 ετών.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

ΑΝΔΡΕΣ
Πίνακας 5

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2010

έως 18.8.15 25 65 25 65 60
19.8.2015 25 65 25 65+3μήνες 60

2016 25 65 25 65+6μήνες 60
2017 25 65 25 65+9μήνες 60
2018 25 65 25 66 60
2019 25 65 25 66+3μήενς 60
2020 25 65 25 66+6μήνες 60
2021 25 65 25 66+9μήνες 60

2022 (1) 15 65 ή 67 (1) (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Προσοχή στις μειωμένες συντάξεις. Υπολογισμός σελ. 21 
Παρατήρηση: Οι άνδρες μπορούν να αποποιηθούν την ασφάλιση σε άλλο φορέα πλήν 
Δημοσίου, ώστε  να φέρουν τη θεμελίωση το έτος 2011 και να ενταχθούν στον πίνακα 7.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πίνακας 6

ΕΤΟΣ
Απαραίτητες προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 2010

έως 
18.8.15

25 60 25 60 55

19.8.2015 25 60 25 60+11μήνες 55
2016 25 60 25 61+9μήνες 55
2017 25 60 25 62+8μήνες 55
2018 25 60 25 63+6μήνες 55
2019 25 60 25 64+5μήνες 55 
2020 25 60 25 65+3μήνες 55
2021 25 60 25 66+2μήνες 55

2022(1) 15 65 ή 67(1) (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Προσοχή στις μειωμένες συντάξεις. Υπολογισμός σελ. 21

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πίνακας 7

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 2011

έως 18.8.15 25 61 25 61 56
19.8.2015 25 61 25 61+9μήνες 56

2016 25 61 25 62+6μήνες 56
2017 25 61 25 63+3μήνες 56
2018 25 61 25 64 56
2019 25 61 25 64+9μήενες 56
2020 25 61 25 65+6μήνες 56
2021 25 61 25 66+3μήνες 56

2022 (1) 15 65 ή 67 (1) (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Προσοχή στις μειωμένες συντάξεις. Υπολογισμός σελ. 21
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πίνακας 8

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ  2012

έως 18.8.15 25 63 25 63 58
19.8.2015 25 63 25 63+6μήνες 58

2016 25 63 25 64 58
2017 25 63 25 64+6μήνες 58
2018 25 63 25 65 58
2019 25 63 25 65+6μήνες 58
2020 25 63 25 66 58
2021 25 63 25 66+6μήνες 58

2022 (1) 15 65 ή 67 (1) (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Παρατήρηση: Προσοχή στις μειωμένες συντάξεις. Υπολογισμός σελ. 21 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
37 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πίνακας 9

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤAΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2010

έως 18.8.15 37 Α.Ο.Η. 25 όποτε θέλει
19.8.2015 37 55 25 55+11μήνες

2016 37 55 25 56+9μήνες
2017 37 55 25 57+8μήνες
2018 37 55 25 58+6μήνες
2019 37 55 25 59+5μήνες
2020 37 55 25 60+3μήνες
2021 37 55 25 61+2μήνες

 1/1/2022 (1) 37 55 25 62 (1)
2022 40 62

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 62

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Τη στήλη 1/1/2022 (μία μέρα) παρ’ ότι ισχύει με το ν. 4337/2015 δεν την δέχεται το Γ.Λ.Κ. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
35 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Πίνακας 10

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2010

έως 18.8.15 35 58 25 58
19.8.2015 35 58 25 58+6μήνες

2016 35 58 25 59
2017 35 58 25 59+6μήνες
2018 35 58 25 60
2019 35 58 25 60+6μήνες
2020 35 58 25 61
2021 35 58 25 61+6μήνες

1/1/2022 (1) 35 58 25 62 (1)
2022 40 62

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 62

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Τη στήλη 1/1/2022 (μία μέρα) παρ’ ότι ισχύει με το ν. 4337/2015 δεν την δέχεται το Γ.Λ.Κ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
36 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Πίνακας 11

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 2011

έως 18.8.15 36 58 25 58
19.8.2015 36 58 25 58+6μήνες

2016 36 58 25 59
2017 36 58 25 59+6μήνες
2018 36 58 25 60
2019 36 58 25 60+6μήνες
2020 36 58 25 61
2021 36 58 25 61+6μήνες

1/1/2022 (1) 36 58 25 62 (1)
2022 40 62

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 62

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Τη στήλη 1/1/2022 (μία μέρα) παρ’ ότι ισχύει με το ν. 4337/2015 δεν την δέχεται το Γ.Λ.Κ. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
37 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Πίνακας 12

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2012

έως 18.8.15 37 59 25 59
19.8.2015 37 59 25 59+5μήνες

2016 37 59 25 59+9μήνες
2017 37 59 25 60+2μήνες
2018 37 59 25 60+6μήνες
2019 37 59 25 60+11μήνες
2020 37 59 25 61+3μήνες
2021 37 59 25 61+8μήνες

1/1/2022 (1) 37 59 25 62 (1)
2022 40 62

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 62

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Τη στήλη 1/1/2022 (μία μέρα) παρ’ ότι ισχύει με το ν. 4337/2015 δεν την δέχεται το Γ.Λ.Κ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (πρόσληψη δημόσιο οποτεδήποτε)
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (με τρία τέκνα 2010)

Πίνακας 13

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2010

έως 18.8.15 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
19.8.2015 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει

2016 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
2017 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
2018 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
2019 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
2020 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
2021 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
2022 20 Α.Ο.Η. 20 όποτε θέλει
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (πρόσληψη δημόσιο οποτεδήποτε)
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ με τρία τέκνα (2011) 
Πίνακας 14

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 2011

έως 18.8.15 21 52 21 52
19.8.2015 21 52 21 55

2016 21 52 21 56+9μήνες
2017 21 52 21 58+5μήνες
2018 21 52 21 60+2μήνες
2019 21 52 21 61+10μήνες
2020 21 52 21 63+7μήνες
2021 21 52 21 65+3μήνες

2022 (1) 15 65 ή 67 (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Παρατήρηση: Οι άνδρες μπορούν να κάνουν χρήση ακόμη και εάν θεμελίωσαν δικαίωμα 
(25ετία) 31.12.2010

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 31-12-1992 (πρόσληψη δημόσιο οποτεδήποτε)
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ με τρία τέκνα (2012) 
Πίνακας 15

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2012

έως 18.8.15 23 55 23 55
19.8.2015 23 55 23 56+6μήνες

2016 23 55 23 58
2017 23 55 23 59+6μήνες
2018 23 55 23 61
2019 23 55 23 62+6μήνες
2020 23 55 23 64
2021 23 55 23 65+6μήνες

2022 (1) 15 65 ή 67  (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Παρατήρηση: Οι άνδρες μπορούν να κάνουν χρήση ακόμη και εάν θεμελίωσαν δικαίωμα 
(25ετία) 31.12.2010
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ με ανήλικο τέκνο (25ετία έως 31-12-2010)

Πίνακας 16

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2010

έως 18.8.15 25 50 25 50
19.8.2015 25 50 25 55

2016 25 50 25 56+9μήνες
2017 25 50 25 58+5μήνες
2018 25 50 25 60+2 μήνες
2019 25 50 25 61+10μήνες
2020 25 50 25 63+7μήνες
2021 25 50 25 65+3μήνες

2022 (1) 15 65 ή 67 (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22

ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ με ανήλικο τέκνο (25ετία έως 31-12-2011)

Πίνακας 17

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 2011
έως 18.8.15 25 52 25 52
19.8.2015 25 52 25 55

2016 25 52 25 56+9μήνες
2017 25 52 25 58+5μήνες
2018 25 52 25 60+2μήνες
2019 25 52 25 61+10μήνες
2020 25 52 25 63+7μήνες
2021 25 52 25 65+3μήνες

2022 (1) 15 65 ή 67 (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Παρατήρηση: Για να κάνουν χρήση οι άνδρες του ανηλίκου τέκνου δεν πρέπει 31.12.2010 
να συμπληρώνουν 25 χρόνια ασφάλισης. Μπορούν να αποποιηθούν το χρόνο ασφάλισης 
σε άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης και να προσέξουν τις αναγνωρίσεις ετών ασφάλισης.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ με ανήλικο τέκνο (25ετία έως 31-12-2012)

Πίνακας 18

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2012

έως 
18.8.15

25 55 25 55

19.8.2015 25 55 25 56+6μήνες
2016 25 55 25 58
2017 25 55 25 59+6μήνες
2018 25 55 25 61
2019 25 55 25 62+6μήνες
2020 25 55 25 64
2021 25 55 25 65+6μήνες

2022(1) 15 65 ή 67 (1)
Ανεξαρτήτου 

έτους
40 62

(1) Πίνακας 22
Για να κάνουν χρήση οι άνδρες του ανηλίκου τέκνου δεν πρέπει 31.12.2010 να συμπληρώνουν 25 χρόνια 
ασφάλισης. Μπορούν να αποποιηθούν το χρόνο ασφάλισης σε άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης και να προ-
σέξουν τις αναγνωρίσεις ετών ασφάλισης ώστε να ενταχθούν στον πίνακα 17 (ευεργρετικότερες διατάξεις)

ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 

(πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
             ΓΥΝΑΙΚΕΣ με άγαμα και ανάπηρα τέκνα θεμελίωση έως 31-12-2010 
Πίνακας 19 

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ
ΕΤΗ 2010

έως 18.8.15 25 50 25 50
19.8.2015 25 50 25 50

2016 25 50 25 50
2017 25 50 25 50
2018 25 50 25 50
2019 25 50 25 50
2020 25 50 25 50
2021 25 50 25 50
2022 25 50 25 50

Ανεξαρτήτου 
έτους

25 50 25 50

Παρατήρηση: Ισχύει για γυναίκες με ανάπηρα παιδιά προσληφθέντες έως 31-12-1982 με  
17 1/2 έτη υπηρεσίας.
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (πρόσληψη δημόσιο από 1/1/1983)
Θεμελίωση μετά 1-1-2011

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ με άγαμα και ανάπηρα τέκνα (67% αναπηρία) 
θεμελίωση μετά την 1-1-2011

ΙΣΧΥΕΙ και για τους Ασφαλισμένους Δημοσίους Υπαλλήλους μετά την 1.1.1993
Πίνακας 20

ΕΤΟΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ από 
1.1.2011

έως 18.8.15 25 50 25 50
19.8.2015 25 50 25 50

2016 25 50 25 50
2017 25 50 25 50
2018 25 50 25 50
2019 25 50 25 50
2020 25 50 25 50
2021 25 50 25 50
2022 25 50 25 50

Ανεξαρτήτου 
έτους

25 50 25 50

Ο άνδρας για να κάνει χρήση δεν πρέπει το έτος 2010 να συμπληρώνει 25 συντάξιμα έτη. 
Μπορεί να αποποιηθεί την ασφάλιση από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης και να προσέχει 
τις αναγνωρίσεις. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Από 19/8/2015 τον πίνακα 20 κάνει χρήση ένας εκ των δύο συζύγων κατόπιν 
κοινής δήλωσης. Σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης κάνει χρήση αυτός που έχει την επιμέλεια 
του ανάπηρου παιδιού. 
Στον έτερο σύζυγο ισχύει ο πίνακας 21.

                            ΑΝΙΚΑΝΟΣ-(Η)  ΣΥζΥΓΟΣ
(πρόσληψη δημόσιο απο 1-1-1983)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ με ανίκανο σύζυγο (67% αναπηρία) 
(25 έτη ασφάλισης έως 18-8-2015)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Γ.Λ.Κ.
Πίνακας 21

ΕΤΟΣ
Απαραίτητες προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 18-8-2015
έως 18.8.15 25 50
19.8.2015 25 50

2016 25 50
2017 25 50
2018 25 50
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2019 25 50
2020 25 50
2021 25 50
2022 25 25 50

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 
15 (1)

Λιγότερα έτη απο 25 62
65 ή 67 (1)

 (1) Πίνακας 22
 Επισήμανση: Ο άνδρας για να κάνει χρήση δεν πρέπει το έτος 2010 να συμπληρώσει τα 
25 συντάξιμα έτη. Μπορεί να αποποιηθεί την ασφάλιση από άλλο ταμείο κύριας ασφάλι-
σης και να προσέχει τις αναγνωρίσεις. 
 •Ο Πίνακας 21 είναι ερμηνεία του Γ.Λ.Κ. 
Από το νόμο 4336/2015 δεν αποσαφηνίζονται η ισχύ του πίνακα 21
Με άλλη ερμηνεία του Γ.Λ.Κ. οι ασφαλισμένοι (25ετία) με ανάπηρο-η σύζυγο και ηλικία 
κάτω των 50 ετών (18/8/2015) θα μπορούσαν να ενταχθούν στον πίνακα 16.

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΝΔΡΕΣ πρόσληψη Δημόσιο από 1-1-1983 με ανάπηρο-η σύζηγο

 και 25ετία από 19/8/2015,  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ το ΔΙΚΑΙΩΜΑ συνταξιοδότησης 50 ετών 
Δεν ισχύει πίνακας 21 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη δημόσιο από 1-1-1983)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ που είχαν 15ετία έως 31-12-2012

Πίνακας 22

ΕΤΟΣ
Απαραίτητες προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ

ΕΤΗ 
31-12-2012

έως 18.8.15 15 65 15 65
19.8.2015 15 65 15 65+3μήνες

2016 15 65 15 65+6μήνες
2017 15 65 15 65+9μήνες
2018 15 65 15 66
2019 15  65 15 66+3μήνες
2020 15 65 15 66+6μήνες
2021 15 65 15 66+9μήνες
2022 15 65 15 67

Ανεξαρτήτου 
έτους

40 62

Επισήμανση Πίνακα 22
  Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και μετά ισχύουν τα γενικά 
όρια ηλικίας 67 ετών για πλήρη, 62 ετών μειωμένη ή 40 χρόνια ασφάλισης και 62 ετών. 
(Προσοχή στις μειωμένες συντάξεις σελ.21) 
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ (ΠΡΙΝ ΤΟ Ν.4336/2015, Ν,4337/2015) ΑΠΟ-
ΚΤΑΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
31-12-2012 ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΘΕΤΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ έως 31-12-2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Έτη υπηρεσίας και όριο 
ηλικίας για θεμελίωση 
δικαιώματος σύνταξης

Ο.Η. (για πρόωρη – μειωμένη σύνταξη)

Άνδρες και Γυναίκες 15/65 60
Γυναίκες με ανήλικα 

παιδιά 20/55 50

Γυναίκες με τρία (3) και 
άνω παιδιά

20/56 (3)
20/53 (4)

20/50(5 και άνω) -
Η 15ετία για συνταξιοδότηση στα 65 έτη ισχύει εφόσον η θεμελίωση επέρχεται έως 31-12-2012. 
Εάν η θεμελίωση γίνεται μετά την 1-1-2013 απαιτούνται 15 έτη και 67 ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να κάνουν χρήση του ανωτέρω πίνακα με θεμελίωση έως 31-12-2012 πρέ-
πει οι ασφαλισμένοι να διαθέτουν τα έτη υπηρεσίας και την ηλικία, 
Μετά το Ν.4336/2015, Ν.4337/2015

Συντάξιμα έτη Πλήρη σύνταξη Μειωμένη σύνταξη
40 62

15 ἠ 25 67 62

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ισχύει πίνακας 20

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1-1-1983
 Αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και τον υπολογισμό της σύνταξης:
• Η στρατιωτική θητεία.  
• Τα παιδιά (1 για το πρώτο και 2 για το κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο). Ο χρό-
νος των παιδιών εξαγοράζεται με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει 
δεκαπέντε έτη (15) πραγματική Δημόσια υπηρεσία. Η αναγνώριση των παιδιών επιτρέπε-
ται σε όσους ασφαλισμένους μέχρι 31-12- 2010 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. 
Εάν ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης έως 31/12/2010 με την αναγνώριση του 
Στρατού έχει τη δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης αναγνώρισης του στρατού, για να 
φέρει την θεμελίωση το έτος 2011 (άντρας με ανήλικο παιδί). Οι αναγνωρίσεις Στρατού και 
Παιδιών μπορούν να φέρουν την αναγνώριση 31/12/2010.
Αναγνώριση Παιδιών γίνεται για τόσο χρόνο όσος υπολείπεται ώστε 31-12-2010 να συ-
μπληρωθεί η 25ετία ή 20ετία για τρίτεκνες γυναίκες. Οι άντρες τρίτεκνοι μπορούν να εξαγο-
ράσουν τα έτη ασφάλισης από τα παιδιά κατ’ εξαίρεση ανεξάρτητα τους έτους θεμελίωσης.
ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά, θεωρείται συντά-
ξιμος χρόνος και μπορεί να εξαγορασθεί:
• Ο χρόνος σπουδών μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας εφόσον έχουν 
συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών. Αναγνωρίζεται ένα πτυχίο και όσα χρόνια προβλέπει ο οργανι-
σμός ή η Νομοθεσία λειτουργίας της Σχολής. Οι νοσηλεύτριες - μαίες αναγνωρίζουν και το χρόνο 
πρακτικής άσκησης εφόσον δεν αναγνωρίστηκε ως προϋπηρεσία.

 Η αναγνώριση του Στρατού, των παιδιών και των Σπουδών γίνεται με 6,67% επί του συντά-
ξιμου μισθού [βασικός (31-10-2011) + 140,80]
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•  ο χρόνος άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών με την προϋπόθε-
ση καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών (ΒΜ 31/10/2011 
+ 140,80 χ 6,67%).
• Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται για σπουδές, στρατό, άνευ αποδοχών και ανατροφή παιδιού 
καθορίζεται:
•	 Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2011
•	 Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2012
•	 Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2013
•	 Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2014
Στον περιορισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος αναγνώρισης των παιδιών.
ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ (πριν ή κατά την ημερομηνία συνταξιο-
δότησης  ή και μετά την συνταξιοδότηση) 
Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ θεωρείται ότι γίνεται την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους κατά το 
οποίο συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας.

Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων δεν έχει καταληκτική ημερομηνία. 
Μπορεί να γίνει όποιο έτος επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Γυρίζει στο έτος στο οποίο αθροί-
ζοντας έτη υπηρεσίας και έτη αναγνώρισης, θεμελιώνεται το δικαίωμα σύνταξης (25ετία 
ή 20ετία στις τρίτεκνες γυναίκες κλπ).
Η εξέταση του αιτήματος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από το ΓΛΚ γίνεται κατά την 
συνταξιοδότηση. Κατοχυρώνεται όμως το ύψος των κρατήσεων τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης (όμως αυτή τη στιγμή επειδή οι συντάξιμες αποδοχές είναι παγωμένες δεν 
επέρχεται μεταβολή στις κρατήσεις).
Οι αναγνωρίσεις χρόνου υπηρεσίας πρέπει να γίνονται με γνώση των ορίων ηλικίας και 
του έτους θεμελίωσης γιατί μπορεί να προσθέτει και όχι να αφαιρεί  χρόνια. Μπορεί να 
γίνει αποποίηση του συνόλου των ετών ασφάλισης άλλου φορέα Κύριας Σύνταξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	 Για την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης εξαγοράζονται ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟ-
ΝΙΑ (π.χ. σπουδές) ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΠΑΙΔΙΩΝ εάν η θεμελίωση επέρχεται μετά την 
1/1/2011
•	 Απαιτείται προσοχή με τους χρόνους εξαγοράς. Εάν κάποιος ευνοείται η θεμελίωση 
να είναι μετά την 1.1.2011 και όχι μέχρι 31-12-2010 δεν πρέπει να εξαγοράσει χρόνο ώστε 
31.12.2010 να συμπληρώσει 25ετία.
•	 Επίσης μπορεί να αποποιηθεί το χρόνο ασφάλισης που διαθέτει στον ιδιωτικό 
τομέα και να μην τον εμφανίσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η ανάκληση της πράξεως αναγνώρισηςεπιτρέπεται μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης 
και όχι την κατάθεση της αίτησης.
 
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992 ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΜΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 1-1-1983 

• Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από 1/1/1983 εντάσσονται στη διαδοχική ασφάλιση. 
Έτσι τα έτη που είχαν σε άλλο ασφαλιστικό φορέα εκτός του Δημοσίου υπολογίζονται ως συντά-
ξιμα έτη, όμως στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ακολουθούν τους όρους της διαδοχικής 
ασφάλισης χωρίς εξαγορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Στους προσληφθέντες μετά την 1/1/1983
Ακόμη και χρόνια που διανύθηκαν σε Δημόσιο Νοσοκομείο με ΙΚΑ υπολογίζονται με τη 
διαδοχική ασφάλιση. 
Για τους ασφαλισμένους που έχουν χρόνο ασφάλισης πριν 31-12-1979 με τις εξής προϋποθέσεις:
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1. Έχουν δύο εργοδότες σε δύο διαφορετικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας 
ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΝΑΤ)
2.  Έχουν ασφάλιση πριν 31-12-1979 και μετά την 1-1-1983 προσλαμβάνονται στο Δη-
μόσιο με Ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
Η σύνταξη υπολογίζεται εξ’ ολοκλήρου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους . Δεν εμπί-
πτουν στη διαδοχική ασφάλιση. Όμως στα όρια ηλικίας ακολουθούν τους μετά την 1-1-
1983 ασφαλισμένους (Ν.1405/1983 άρθρο10)
Η διάταξη αυτή ισχύει για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1997
Το ποσό της σύνταξης των ετών της διαδοχικής ασφάλισης παραμένει μικρότερο 15 -20% σε 
σχέση με το ποσό της σύνταξης των ίδιων ετών του ταμείου που χορηγεί την κύρια σύνταξη. Το 
κομμάτι της σύνταξης των ετών της διαδοχικής ασφάλισης χορηγείται σε ηλικία ανάλογη με τον 
κανονισμό του κάθε ασφαλιστικού ταμείου. 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης προωθέιται ρύθμιση για την εξαγορά πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης προς 6,67% επί του συνόλου των αποδοχών. Επίσης αναμένονται αλλαγές στην 
διαδοχική ασφάλιση λόγου του ενιαίου ταμείου ασφάλισης.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
• ΤΕΑΔΥ (ΕΤΕΑ)
Για να χορηγήσει μέρισμα απαιτεί τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις σε έτη συμμετοχής 
με την ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ. Μπορούμε να μεταφέρουμε χρόνο ασφάλισης από άλλο επικουρικό 
ταμείο για αναγνώριση ετών χωρίς επιβάρυνση. Από  1/2/1983 οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ήταν 
ενταγμένοι στο επικουρικό ταμείο ΤΕΑΜ που μεταφέρεται με αίτηση στο ΤΕΑΔΥ χωρίς εξαγο-
ρά. Μπορεί να γίνει εξαγορά χρόνου πριν το Φεβρουάριο του έτους 1983 στο Δημόσιο με 
ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, της στρατιωτικής θητείας, των παιδιών, του Ιδιωτικού Τομέα. 
Η αναγνώριση χρόνου του Ιδιωτικού Τομέα γίνεται μόνο κατά την συνταξιοδότηση και εφόσον δεν 
αρκεί ο χρόνος του Δημοσίου για χορήγηση μερίσματος. Προσοχή στις εξαγορές. Η εξαγορά είναι 
6% επί των τρεχουσών μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. (Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
προωθείται διάταξη με την οποία η εξαγορά θα είναι 6%επί του συνόλου των αποδοχών).

• ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Για να χορηγηθεί μέρισμα απαιτούνται 20 έτη συμμετοχής σε παραίτηση ή 15 έτη με όριο 
ηλικίας ή αυτοδίκαιη αποχώρηση. Η εξαγορά χρόνου είναι 4% επί του συντάξιμου μισθού. 
Μπορούν να μεταφερθούν έτη από άλλο επικουρικό ταμείο χωρίς επιβάρυνση. Συμφέρει όμως, 
εάν επιλέξουμε μεταφορά χρόνου στο ένα από τα δύο επικουρικά του Δημοσίου, αυτό να είναι το 
ΤΕΑΔΥ που έχει υψηλότερη εισφορά και μεγαλύτερο μέρισμα. 
Δεν συνιστάται εξαγορά με χρήματα στο Μετοχικό εφόσον συμπληρώνονται τα κατώτατα 
όρια, επειδή δεν γίνεται απόσβεση του ποσού της αναγνώρισης.

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ
 Δεν μπορεί να γίνει ο υπολογισμός των μερισμάτων καθώς και το ύψος του ΕΦΑΠΑΞ, κα-
θότι αναμένονται αλλαγές (μεγάλες μειώσεις) με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Η  κύρια σύνταξη θα αποτελείται από ένα μέρος της εθνικής σύνταξης ανάλογα τα έτη ασφάλισης (αδι-
ευκρίνιστο αν χορηγείται με την συνταξιοδότηση ή στο 67ο έτος της ηλικίας με εισοδηματικά κριτήρια) 
και ένα μέρος της αναλογικής που θα υπολογίζεται με πολύ χαμηλότερο ποσοστό επί των συντάξιμων 
αποδοχών, στο σύνολο του εργασιακού βίου ( ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ). 
ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3865/2010 καθιερώθηκε νέος τρόπος υπολογισμού της 
σύνταξης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για όσους υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου καθώς 

και στρατιωτικούς θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά. Τα πρόσωπα αυτά, 
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σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για τα έτη υπηρεσίας τους από 1/1/2011 και μετά, δικαιούνται: 
α. βασική σύνταξη, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την 

ημερομηνία συνταξιοδότησής τους. β. τμήμα σύνταξης, που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους μέχρι 
31/12/2010, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες προϊσχύουσες του ν. 3865/2010 συνταξιο-
δοτικές διατάξεις και τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την 

ημερομηνία συνταξιοδότησής τους (αναλογικό ποσό σύνταξης).
2. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 4336/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4337/2015, επεκτάθηκε ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και σε όσους έχουν θεμελιώ-
σει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2014 και αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1/9/2015 και 
μετά.
   Παράδειγμα: Έστω οτι ο υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 1/8/1982 και αποχωρεί απο την 
Υπηρεσία την 3/8/2016. Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτου ανέρχεται συνολικά σε 33 έτη. Η σύνταξη του 
ανωτέρω υπαλλήλου με βάση τις προαναφερόμενεςδιατάξεις του ν.3865/2010 θα υπολογισθεί ωσ εξής:
 α. για την υπηρεσία του από 1/8/1982 μέχρι και 31/12/2007 (25 έτη υπηρεσίας), με βάση τις διατάξεις 
του π.δ.169/2007, όπως αυτές ίσχυαν πριν την ισχύ του ν.3029/2002 
β. για την υπηρεσία του απο 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας), με βάση τις διατάξεις του ν.3029/2002 και 
γ. για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 3/8/2016 (έτη 5, μήνες 8), με βάση τις διατάξεις του ν.3865/2010. Για την 
υπηρεσία του αυτή, δικαιούται:  
        - βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360x5/33 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)= 54,5 ευρώ μη-
νιαίως και
        -αναλογική σύνταξη για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 31/8/2016 (5 έτη υπηρεσίας).
Το άθροισμα τωνεπιμέρους ποσών που προκείπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό, αποτελεί το συνολικό 
ποσό της σύνταξης, 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Το ποσό της μείωσης είναι 4,5% κατ’ έτος, νωρίτερα από το έτος δικαιώματος πλήρους 
σύνταξης, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης έως 31-12-2010 και 6% κατ’ έτος 

για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1-1-2011
Προσοχή: Περικόπτεται 4,5% ή 6% (ανάλογα το έτος θεμελίωσης)κατ’έτος στο σύνολο των 
ετών που μεσολαβούν από την έξοδο με μειωμένη σύνταξη έως τη νέα ηλικία συνταξιοδότη-
σης. Δηλαδή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η σύνταξη ή να εξαφανισθεί !!!
Με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν μετά 
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4337/2015, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, προβλέπεται νέος τρόπος 
υπολογισμού της μείωσης της σύνταξης στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποχωρεί από την 
Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας.
Ειδικότερα ορίζεται, ότι το ποσό της μειωμένης σύνταξης το οποίο προκύπτει με βάση τις προϊσχύ-
ουσες του ν. 4336/2015 διατάξεις, μειώνεται περαιτέρω κατά 10%. Η πρόσθετη αυτή μείωση (10%) 
θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση νέου ορίου ηλικίας. 
Παράδειγμα: Υπάλληλος που με βάση τα νέα όρια ηλικίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συ-
μπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας και αποχωρεί από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 
59ου έτους της ηλικίας. Εάν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2011 το πο-
σοστό μείωσης της σύνταξής του ανέρχεται σε 24% (4 έτη χ 6% για κάθε έτος). Έστω ότι το ακα-
θάριστο ποσό της βασικής σύνταξης πριν τη μείωση ανέρχεται σε 1000€. Το ποσό αυτό λόγω της 
ανωτέρω μείωσης θα διαμορφωθεί σε 760€ μηνιαίως, ποσό το οποίο θα λαμβάνει ο δικαιούχος 
καθ’ όλη τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού του βίου. Με βάση τις προαναφερόμενες δια-
τάξεις της περ. β της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν μετά την 
τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4337/2015, 
το προαναφερόμενο ποσό των 760€ θα μειωθεί περαιτέρω κατά 10% και θα διαμορφωθεί 
σε 684€, ποσό το οποίο θα λαμβάνει ο δικαιούχος μέχρι τη συμπλήρωση του 63ου έτους 
της ηλικίας του (νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής του).
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 προβλέπεται για τους υπαγομέ-
νους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου κατώτατο όριο σύνταξης το οποίο ανέρχεται 
σε 364,45€ μηνιαίως. Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την 
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4337/2015, ορίζουν ότι όσοι έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από 
την Υπηρεσία από 1/7/2015 και εφεξής, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας 
τους, θα λαμβάνουν μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού το ποσό της σύνταξης που αναλο-
γεί στα έτη ασφάλισής τους. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας η σύνταξή τους 
θα αναπροσαρμοσθεί στο ποσό των 364,45€. 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Η συμπλήρωση του προαναφερόμενου 67ου έτους της ηλικίας για την καταβο-
λή του ποσού του κατωτάτου ορίου σύνταξης των 364,45€, δεν ισχύει για όσους: 
- είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας 
των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ 169/2007, 
- λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην Υπηρεσία και ένεκα ταύτης ,
- λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες λόγω βίαιου συμβάντος ή τρομοκρατικής ενέργειας, 
- λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
οι ευρισκόμενοι σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για όσους αποχώρησαν από την Υπηρεσία (λύση της υπαλληλικής σχέσης) μέχρι και την 
18/8/2015. Για τα πρόσωπα αυτά για τα οποία, είτε εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης, 
είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη και η σύνταξή τους τελεί υπό αναστολή (λόγω μη συμπλή-
ρωσης του κατά περίπτωση ισχύοντος ηλικιακού ορίου), εξακολουθούν να ισχύουν τα ηλικιακά 
όρια που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο της αποχώρησής τους από την Υπηρεσία.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Για αυτούς που απολύθηκαν απο την Υπηρεσία λόγω ανικανότητας από 19/8/2015 και μετά ή 
αποχώρησαν από την Υπηρεσία με παραίτηση απο την ίδια ημερομηνία και μετά και ανήκουν 
στην κατηγορία των πασχόντων από τις <<ειδικές παθήσεις>> (παραπληγικοί,τετραπληγικοί, τυ-
φλοί, νεφροπαθείς, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κλπ), καθώς και γι’ αυτούς που ενώ έχουν 
θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης καταστούν 
στο μεταξύ ανίκανοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 67% (υποπερ. αα & ββ της περ.β της παρ.3 του 
άρθρου 56 του π.δ.169/2007). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
Για τους εκπαιδευτικούς που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 και κατά την 
18/8/2015 είχαν συμπληρώσει τα 30 έτη και το 55ο έτος της ηλικίας τους ή τα 30 έτη και το 60ο έτος της ηλι-
κίας τους, κατά περίπτωση. Εάν μία εκ των δύο προυποθέσεων (30+55 ή 30+60 κατά  περίπτωση) δεν έχει 
συμπληρωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, το νέο όριο ηλικίας των προσώπων αυτών αυξάνεται με βάση 
τους πίνακες 1 ή 2 του ν.4336/2015, κατά περίπτωση, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.
Τα ηλικιακά όρια του πίνακα 2 του ν. 4336/2015 ισχύουν και επί των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 
30ετούς υπηρεσίας και του 55ου έτους της ηλικίας τους ή με την συμπλήρωση 30ετούς υπηρεσίας και του 
60ου έτους της ηλικίας τους, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμαστος.

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΑΙΔΙ
Εξακολουθεί να ισχύει η συμπλήρωση 25ετίας για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η 
συμπλήρωση του 50 έτους της ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης. Χρήση του δικαιώματος αυτού για 
συνταξιοδότησημε ευνοικότερους όρους μπορεί να ασκηθεί από τον ένα εκ των γονέων κατόπιν κοινής 
δήλωσης τους. Σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης των γονέων το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από 
αυτόν που έχει την επιμέλεια του παιδιού. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ν.4151/2013
1.α. Ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός που 
αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το 
χρόνο της αποχώρησής του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. 
Ειδικά για τα πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς του Δημοσίου το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογι-
κού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την 31.10.2011. Σε περιπτώσεις που ο μόνιμος υπάλλη-
λος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη, είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή 
γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία, ή προστάτης μέλους της οικογένειας με 
αναπηρία το ποσοστό της προκαταβολής σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) 
επί των ποσών των δύο προηγούμενων εδαφίων κατά περίπτωση.

     Δικαίωμα επαναπρόσληψης λόγω συνταξιοδοτικής πλάνης ν.4151/2013
α. Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης 
περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προυποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής 
του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που 
αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών  από την ημερομηνία που φέρει το 
έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά.
β. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή, των 
προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης, δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονταιαποδοχές 
για αυτό. 

ΙΚΑ
Πίνακας 1 – 2 Ν. 4336/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 62

Από ισχύος του νόμου έως 
31-12-2015

2015 2016 2017 2018
Ηλικία Ηλικία 

συνταξιοδό- 
τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης
50 55 50 56 50 57 50 58
51 55 51 56 51 57 51 58
52 55 52 56 52 57 52 58
53 55+11μήνες 53 56+9μήνες 53 57+8μήνες 53 58+6μήνες
54 55+11μήνες 54 56+9μήνες 54 57+8μήνες 54 58+6μήνες
55 55+11μήνες 55 56+9μήνες 55 57+8μήνες 55 58+6μήνες
56 56+9μήνες 56 57+6μήνες 56 58+3μήνες 56 59
57 57+8μήνες 57 58+3μήνες 57 58+11μήνες 57 59+6μήνες
58 58+6μήνες 58 59 58 59+6μήνες 58 60
59 59+5μήνες 59 59+9μήνες 59 60+2μήνες 59 60+6μήνες
60 60+3μήνες 60 60+6μήνες 60 60+9μήνες 60 61
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61 61+2μήνες 61 61+3μήνες 61 61+5μήνες 61 61+6μήνες
62 62 62 62 62 62 62 62

2019 2020 2021 2022
Ηλικία Ηλικία 

συνταξιοδό- 
τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης
50 59 50 60 50 61 50 62
51 59 51 60 51 61 51 62
52 59 52 6 52 61 52 62
53 59+5μήνες 53 60+3μήνες 53 61+2μήνες 53 62
54 59+5μήνες 54 60+3μήνες 54 61+2μήνες 54 62
55 59+5μήνες 55 60+3μήνες 55 61+2μήνες 55 62
56 59+9μήνες 56 60+6μήνες 56 61+3μήνες 56 62
57 60+2μήνες 57 60+9μήνες 57 61+5μήνες 57 62
58 60+6μήνες 58 61 58 61+6μήνες 58 62
59 60+11μήνες 59 61+3μήνες 59 61+8μήνες 59 62
60 61+3μήνες 60 61+6μήνες 60 61+9μήνες 60 62
61 61+8μήνες 61 61+9μήνες 61 61+11μήνες 61 62
62 62 62 62 62 62 62 62

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 67

Από ισχύος του νόμου έως 
31-12-2015

2015 2016 2017 2018
Ηλικία Ηλικία 

συνταξιοδό- 
τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης
50 55 50 56+9 50 58+5μήνες 50 60+2μήνες
51 55 51 56+9 51 58+5μήνες 51 60+2μήνες
52 55 52 56+9 52 58+5μήνες 52 60+2μήνες
53 56+6μήνες 53 58 53 59+6μήνες 53 61
54 56+6μήνες 54 58 54 59+6μήνες 54 61
55 56+6μήνες 55 58 55 59+6μήνες 55 61
56 57+5μήνες 56 58+9 56 60+2μήνες 56 61+6μήνες
57 58+3μήνες 57 59+6 57 60+9μήνες 57 62
58 59+2μήνες 58 60+3 58 61+5μήνες 58 62+6μήνες
59 60 59 61 59 62 59 63
60 60+11μήνες 60 61+9 60 62+8μήνες 60 63+6μήνες
61 61+9μήνες 61 62+6 61 63+3μήνες 61 64
62 62+8μήνες 62 63+3 62 63+11μήνες 62 64+6μήνες
63 63+6μήνες 63 64 63 64+6μήνες 63 65
64 64+5μήνες 64 64+9 64 65+2μήνες 64 65+6μήνες



[ 25 ]

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ

65 65+3μήνες 65 65+6 65 65+9μήνες 65 66
66 66+2μήνες 66 66+3 66 66+5μήνες 66 66+6μήνες
67 67 67 67 67 67 67 67

2019 2020 2021 2022
Ηλικία Ηλικία 

συνταξιοδό- 
τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδό-

τησης
50 61+10μήνες 50 63+7μήνες 50 65+3μήνες 50 67
51 61+10μήνες 51 63+7μήνες 51 65+3μήνες 51 67
52 61+10μήνες 52 63+7μήνες 52 65+3μήνες 52 67
53 62+6μήνες 53 64 53 65+6μήνες 53 67
54 62+6μήνες 54 64 54 65+6μήνες 54 67
55 62+6μήνες 55 64 55 65+6μήνες 55 67
56 62+11μήνες 56 64+3μήνες 56 65+8μήνες 56 67
57 63+3μήνες 57 64+3μήνες 57 65+9μήνες 57 67
58 63+8μήνες 58 64+9μήνες 58 65+11μήνες 58 67
59 64 59 65 59 66 59 67
60 64+5μήνες 60 65+3μήνες 60 66+12μήνες 60 67
61 64+9μήνες 61 65+6μήνες 61 66+3μήνες 61 67
62 65+2μήνες 62 65+9μήνες 62 66+5μήνες 62 67
63 65+6μήνες 63 66 63 66+6μήνες 63 67
64 65+11μήνες 64 66+3μήνες 64 66+8μήνες 64 67
65 66+3μήνες 65 66+6μήνες 65 66+9μήνες 65 67
66 66+8μήνες 66 66+9μήνες 66 66+11μήνες 66 67
67 67 67 67 67 67 67 67

  ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Πως βρίσκουμε το νέο όριο ηλικίας;

Από τη στήλη Ηλικία των πινάκων 1,2 (ανάλογα την περίπτωση) του ν.4336/2015 
που διαθέτει ο ασφαλισμένος τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφά-
λισης και ηλικία) προκύπτει το μεταβατικό έτος (2015-2021), στο οποίο καθορίζεται 
η νέα ηλικία συνταξιοδότησης.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992
ΑΝΤΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ έως 18.8.2015

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 
10.500 ημερών ασφάλισης

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
που απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

2010 10.500 58
2011 10.800 59
2012 11.100 59
2013 12.000 62

Από 19.8.2015 ισχύουν νέα όρια ηλικίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 του Ν.4336/2015
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Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋπο-
θέσεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης. Στην 
περίπτωση συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε. από 1.1.2013 και εφεξής το όριο ηλικίας είναι το 62ο 
(με 12.000 Η.Ε.).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ  ισχύοντα έως 18.8.2015
ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 
10.000 ημερών ασφάλι-
σης

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που 
απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
για πλήρη 
σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για  
μειωμένη σύνταξη

2010 10.000 57 55
2011 10.400 58 56
2012 10.800 58,5 56,5
2013 12.000 62 60
2012 12000 62 60,5
2015 12.000 62 61
2016 12.000 62 61,5
2017 12.000 62

Από 19.8.2015 ισχύουν νέα όρια ηλικίας ΠΙΝΑΚΑΣ 2 του Ν.4336/2015

Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέ-
σεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης.
 Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφά-
λισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για 
σύνταξη.

ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ισχύοντα έως 18.8.2015
ΕΤΟΣ 
συμπλήρωσης των 
10.000 ημερών 
ασφάλισης

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που 
απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για  
μειωμένη σύνταξη

2010 10.000 62 60
2011 10.000 63 60
2012 10.000 63,5 60
2013 10.000 67 62

Από 19.8.2015 ισχύουν νέα όρια ηλικίας ΠΙΝΑΚΑΣ 2 του Ν.4336/2015 

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέ-
σεων που διαμορφώνονται κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης. 
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφά-
λισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για 
σύνταξη.
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 4.500 ΈΝΣΗΜΑ ισχύοντα  έως 18.8.2015
ΕΤΟΣ 
συμπλήρωσης 
του 60ου έτους της 
ηλικίας

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που 
απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για  
μειωμένη σύνταξη

2010 4.500 60 55
2011 4.500 61 56
2012 4.500 62 57
2013 4.500 67 62

Από 19.8.2015 ισχύουν νέα όρια ηλικίας ΠΙΝΑΚΑΣ 2 του Ν.4336/2015
 Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, με τη συμπλήρωση 
των ορίων ηλικίας που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου ή του 55ου έτους 
της ηλικίας τους, αντίστοιχα.
 Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 η.α. ανά έτος 
την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη. 
Οι ασφαλισμένοι που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι και 
31.12.2010 (δηλαδή είχαν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία αυτή, τουλάχιστον το 55ο έτος 
της ηλικίας και 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες και 100 τουλάχιστον ανά έτος την τε-
λευταία 5ετία), προβλεπόταν η διατήρηση ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης του 60ού έτους 
της ηλικίας.  

ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Ή ΑΝΔΡΕΣ ΧΗΡΟΙ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ισχύοντα έως 18.8.2015

ΕΤΟΣ 
συμπλήρωσης 
των 5.500 ημερών 
ασφάλισης

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που 
απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για  
μειωμένη σύνταξη

2010 5.500 55 50
2011 5.500 57 52
2012 5.500 60 55
2013 5.500 67 62

Από 19.8.2015 ισχύουν νέα όρια ηλικίας ΠΙΝΑΚΑΣ 2 του Ν.4336/2015 
Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται μόνο στην περίπτωση 
που κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. 
Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 4.500 ΕΝΣΗΜΑ ισχύοντα έως 18.8.2015
ΕΤΟΣ υποβολής 
της αίτησης 
σύνταξης

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που 
απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για  
μειωμένη σύνταξη

2012 4.500 65 60
2013 4.500 67 62

Από 19.8.2015 χωρίς μεταβολή.

Για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον 
ημερών ασφάλισης ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.
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ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση 
από 1.1.1993 και εφεξής 

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ισχύοντα έως 18.8.2015
ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 

πλήρη σύνταξη
1.1.2011 έως 31.12.2012 40 (12.000) 60

1.1.2013 και μετά 40 (12.000) 62
Από 19.8.2015 χωρίς μεταβολή.

Οι ασφαλισμένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, από 1.1.2013, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 
12.000 ημερών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ έως 18.8.2015

ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
που απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
για  μειωμένη 
σύνταξη

2010 6.000 55 50
2011 6.000 55 50
2012 6000 55 50
2013 6.000 67 62

Από 19.8.2015 χωρίς μεταβολή.

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται μόνο στην περίπτωση 
που κατά τη συμπλήρωση των 6.000 ημερών ασφάλισης συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. 
Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παι-
διών

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 4.500 ΈΝΣΗΜΑ ισχύοντα έως 18.8.2015

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
που απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για  
μειωμένη σύνταξη

2012 4.500 65 60
2013 4.500 67 62

Από 19.8.2015 χωρίς μεταβολή.

Στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπό-
θεση των 750 ημερών ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της 
αίτησης συνταξιοδότησης.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ
Οι αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ ρυθμίζονται σε ποσοστό που αναγράφεται στη 
σελ.31, με την διαφορά ότι το ποσοστό θα είναι επί του συνόλου των αποδοχών. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΥζΥΓΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ Ή ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ισχύοντα έως 18-08-2015     

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
που απαιτούνται για τη 

συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη 
σύνταξη

Έως 18.8.2015 7.500 Χ.Ο.Η.
Από 19.8.2015 7.500 τουλάχιστον 55

Από 19.8.2015 ισχύουν τα όρια ηλικίας πίνακας 1 του ν.4336/2015

Οι ασφαλισμένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, έως 18.8.2015, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρω-
ση 7.500 ημερών πραγματικής ασφάλισης Χ.Ο.Η., εφόσον είναι σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατό-

μων με αναπηρία και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου.

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4336/2015

ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ 1-1-1993 ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Έτος 
θεμελίωσης

Ημέρες Ασφάλισης Ηλικία - άνδρες παρατηρήσεις

Έως 31-12-
2012

4.500, από τις οποίες 3.600 
σε βαριά και ανθυγιεινά επαγ-
γέλματα και από αυτές 1000 

την τελευταία 13ετία πριν από 
τη συμπλήρωση του ορίου 

ηλικίας ή την αίτηση για συντα-
ξιοδότηση

60

Δεν πρέπει να 
λαμβάνουν άλλη 

σύνταξη γήρατος ή 
αναπηρίας από το 
Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 
ή άλλο οργανισμό 
κύριας ασφάλισης 

(πλην ΟΓΑ)

Από 1-1-
2013

4.500, από τις οποίες 3.600 
σε βαριά και ανθυγιεινά επαγ-
γέλματα και από αυτές 1000 

την τελευταία 13ετία πριν από 
τη συμπλήρωση του ορίου 

ηλικίας ή την αίτηση για συντα-
ξιοδότηση

62

Δεν πρέπει να 
λαμβάνουν άλλη 

σύνταξη γήρατος ή 
αναπηρίας από το 
Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 
ή άλλο οργανισμό 
κύριας ασφάλισης 

(πλην ΟΓΑ)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1993
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ημέρες
ασφάλισης

για 
θεμελίωση

Έτος
συμπλήρωσης

Απαιτούμενες
ημέρες ασφάλισης
για συνταξιοδότηση

Όριο
ηλικίας

4.500 Έως 31.12.2010 4.500 55
4.500 2011 4.500 56
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4.500 2012 4.500 57
4.500 Μετά την 1.1.2013 4.500 62

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας 
που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης από 
τις οποίες οι 3.600 ημέρες θα πρέπει να είναι στο καθεστώς των 
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εκ των οποίων τα 1000 
ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια πριν απο την συμπλήρωσή του ορίου 
ηλικίας ή την αίτηση συνταξιοδότησης, Μετά τα 3600 χρόνια μπορεί 
να εξαγοράσει πλασματικά χρόνια για να συμπληρώσει τα 4500 
ένσημα που απαιτούνται για συνταξιοδότηση.

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1993, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ημέρες
ασφάλισης

για θεμελίωση

Έτος
συμπλήρωσης

Απαιτούμενες
ημέρες ασφάλισης
για συνταξιοδότηση

Όριο
ηλικίας

10.500 Έως 31.12.2010 10.500 55 πλήρης
53 μειωμένη

10.500 2011 10.500 55+9 μήνες πλήρης
53+9 μήνες μειωμένη

10.500 2012 10.500 56+6 μήνες πλήρης
54+6 μήνες μειωμένη

10.500 2013 10.500 60+9 μήνες πλήρης
58+9 μήνες μειωμένη

10.500 2014 10.500 61+6 μήνες πλήρης
59+6 μήνες μειωμένη

10.500 Μετά την 1.1.2015 10.500 62 πλήρης
60 μειωμένη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτούνται να έχουν συμπληρωθεί 
7.500 ημέρες ασφάλισης από τις 10.500 στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων. Παράδειγμα: εργαζόμενος που θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες 
ασφάλισης το 2012 για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη θα πρέπει να 
συμπληρώσει την ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και μειωμένη 54 ετών και 6 μηνών. 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 1.1.1993 
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΕ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4336/2015

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

4500 62
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑ
1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας καθο-
ρίζεται σε 20% για κύρια σύνταξη και 6% για την επικουρικιή του τελευταίου μισθού υποβολής της 
αίτησης. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2014, το ποσό 
της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας μειώνεται 30%. Μετά τις 1/1/2015 μειώνεται 50%. 
2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών (εξαγοράζεται με 20%  για την κύρια και 
6% για την Επικουρική σύνταξη του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης εξαγοράς)
3. Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες (χωρίς εξαγορά)
4. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη (εξαγοράζεται με 20% του 
μισθού  για την κύρια και 6% για την Επικουρική σύνταξη του χρόνου υποβολής της αίτησης εξαγοράς)
5. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου (εξαγοράζεται με 20% για την 
κύρια και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη)
6. Ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. Εξα-
γοράζεται με 20% του μισθού και 6% για επικουρικής επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη.
7. Ο χρόνος απουσίας που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ από την εργασία λόγω κύησης και 
λοχείας (χωρίς εξαγορά)
8. Ο χρόνος απεργίας (εξαγοράζεται με 20% του μισθού για την κύρια και 6% για την Επι-
κουρική σύνταξη του χρόνου υποβολής της αίτησης)
9. Πλασματικός χρόνος για τα παιδιά 1έτος για το πρώτο,2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο (ημε-
ρομηνία γέννησης παιδιών θεμελίωση, κόστος αναγνώρησης κ.α. βλέπε σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ)
10. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας έως 300 ημέρες (χωρίς εξαγορά) 
11.     Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο ασφαλίσεων πάνω από μήνα (αναγνωρίζεται με 20% για 
την κύρια και 6% για την επικουρική επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη)
12. Ο χρόνος μαθητείας έως 2 έτη από 1/1/2011 (εξαγορά όπως χρόνος σπουδών).
Οι περιπτώσεις 3, 7 και 10 αναγνωρίζονται μόνο για θεμελίωση δικαιώματος και οι λοιπές για 
θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση του ποσού σύνταξης.
Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη ασφά-
λισης.
 Ο συνολικός χρόνος ο οποίος συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση του συ-
νταξιοδοτικού δικαιώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα 7 έτη.
 • 4 έτη για όσους θεμελιώνουν σύνταξη έως 2011
 • 5 έτη για όσους θεμελιώνουν σύνταξη έως 2012
 • 6 έτη για όσους θεμελιώνουν σύνταξη έως 2013
 • 7 έτη για όσους θεμελιώνουν σύνταξη έως 2014

ΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΡΓΑζΟΝΤΑΙ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Ως γνωστόν, με την παρ. 1 του άρθρον 53 του ν. 2084/1992 ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισμένων των φορέων κύριας 
ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι 
ασφαλισμένοι. 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 τον ν.4052/2012, οι ασφαλισμένοι τον Ενιαίου Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα 
συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που 
προβλέπει η νομοθεσία τον αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη 
νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Το ποσό της μείωσης είναι 6% κατ’ έτος απο το έτος που δικαιούται ο ασφαλισμένος πλή-
ρη σύνταξη.
Παραδείγματα: 
i. Ασφαλισμένη που θεμελίωσε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης το Μάρτιο 2015 και το ασκεί την 
10.12.2015 (ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατα 
1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο 
ηλικιας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαί-
νει το ποσοστό μείωσηςπου αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το 
επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%.
Έστω οτι στο παράδειγμά μαςτο εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1000,00 € και η ασφαλισμένη 
συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα απο το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατα 
60/200, ήτοι 700,00 €. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%.
ii. Ασφαλισμένη που θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης το Δεκέμβριο του 2015 (ήτπο μετά την έναρ-
ξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που 
υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συντα-
ξιοδότησης, αλλά σε καμία περίτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστλο μείωσης 
που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ επιβάλλεται κατά το επιπλέον ποσοστό 
μείωσης 10%. 
Έστω οτι στο παράδειγμα μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1000,00 € και η ασφαλισμένη 
συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα απο το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατα 
60/200, ήτοι 700,00 €. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεταιη πρόσθετη μείωση του 10%, οπ’ότε 
το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630,00 € (700,00 € -(700,00 €*10%)=630 €). Η πρό-
σθετη μείωση θα διατηριθεί μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου νέου ορίου ηλικίας πλή-
ρους συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τουσ πίνακες της ανωτέρω σχετικής Υ.Α..
1. Με τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του 
ν.4336/2015 και τον άρθρον 2 της σχετικής Υ.Α. θεσπίζεται, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης 
με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, 
ύψους 10%. Η μείωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58, Α’) μείωση και επιβάλλεται μέχρι 
τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδό-
τησης, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 σελ. 23, 24, 25. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό 
μείωσης τον ποσού της σύνταξης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα λήψης 
μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος έχει μεν θεμελιωθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, 
αλλά αυτό ασκείται από την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015 και μετά (ήτοι από 19.8.2015 και εφε-
ξής). Επίσης, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008  (ΦΕΚ 58, Α’) ποσοστό μείωσης υπολογίζεται σε σχέση 
με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα 
με τους Πίνακες 1 και 2 της σχετικής Υ.Α., και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 
μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΤΑΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΒΑΕ
 Με Υπουργική Απόφαση αρ.φύλλου 10221/014 26816/929 «Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασί-
ες» του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΦΕΚ2778/2.12.2011, καθορίστηκαν οι Βα-
ριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες.
 Μ τις υπ.αριθμ. αποφάσεις Φ80000/6840/383/3-5-2011 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, συστήθηκε και συγκροτήθηκε «Διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ-
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μάτων» στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και 
ΑΔΕΔΥ, (δεν λειτουργεί πια).
 Η ΠΟΕΔΗΝ κλήθηκε και κατέθεσε τις προτάσεις της. Διαφώνησε στη πρόταση της επιτροπής, 
επειδή δεν συμπεριλήφθησαν Επαγγέλματα που αποδεδειγμένα από επιδημιολογικές και επιστημονικές 
μελέτες, ανήκουν στα ΒΑΕ (πχ επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας που ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία, στην 
Τεχνική Υπηρεσία κ.α.).
 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ.
 Στους Δημοσιους Υπαλλήλους που εργάζονται σε Επαγγέλματα που χαρακτηρίστηκαν Βα-
ρέα και Ανθυγιεινά με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, χορηγείται το Επίδομα Επικίνδυνης και 
Ανθυγιεινής Εργασίας του Ν.4024/2011 άρθρο 15 (Ενιαίο μισθολόγιο), όπως καθορίστηκε στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 465/24.2.2012.
 Σύμφωνα με το Ν.3865/2010 οι νεοδιοριζόμενοι στο Δημόσιο από 1-1-2011, εντάσσονται 
στον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ. Ως εκ τούτω οι Υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλληλοι που εργάζονται 
στα εν λόγω επαγγέλματα δικαιούνται σύνταξη με βάση τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ-
μάτων. 
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζονται με τις διατάξεις των Νόμων 3863/2011 και 4093/2012.
 Με 15 έτη ασφάλισης εκ των οποίων 12 έτη στα ΒΑΕ και εξ αυτών 3,3 έτη την τελευταία 
13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξη 
62 ετών.
 Ταυτόχρονα με τους Ν.3863/2010 και 4093/2012 στους εργαζόμενους στα ΒΑΕ ισχύουν τα με-
ταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με 35ετία (δικαίωμα συνταξιοδότησης 55 έως 62 ετών, ανάλογα 
με το έτος θεμελίωσης 2010 έως 2015). Σας παραθέτουμε τους σχετικού πίνακες.
Επίσης ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν εργαζόμενοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοι-
ας που έχουν διατηρήσει με ειδικές διατάξεις ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.
 Με το Ν.3660/2008 ΦΕΚ 78/7.5.2008 σε συνδυασμό με το Ν.3865/2010 άρθρο 6 παρ.8 καθορί-
στηκαν συνταξιοδοτικά θέματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Όσοι εργάζονται σε Επαγγέλματα Βαρέα 
και Ανθυγιεινά, με 15 έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων 12 έτη αποκλειστικά στα εν λόγω επαγγέλματα, εκ των 
οποίων τα 3 έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξη 58 ετών οι άνδρες και οι γυναίκες 53 ετών που σταδιακά ανέβηκε στο 58ο 
έτος (2011 54ετών, 2012 56 ετών, 2013 58 ετών, εξομοίωση με τους άνδρες)
 Με τους Ν. 4336/2015, 4337/2015, τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους οι 
ενταγμένοι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ εξαιρέθηκαν από τις δυσμενείς συνταξιοδοτικές αλλαγές (αυξήσεις 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης). 
Ως εκ τούτω ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την συνταξιοδοτική ΕΝΤΑΞΗ στα ΒΑΕ των Υγειονομικών και Προνοια-
κών υπαλλήλων που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση και 
είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο.
Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως 
συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις. 
 Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι είναι αδύνατον οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία 
και Πρόνοια στα εν λόγω επαγγέλματα, να παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 
ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με τους Ν.4336/2015, 4337/2015. 
Εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και δικαιούμαστε ίση μεταχείριση όπως καθο-
ρίζει το Σύνταγμα της Χώρας.
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ΕΦ’ΑΠΑΞ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΙΚΑ

Οι Μόνιμοι Υπάλληλοι με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ δικαιούνται εφ’άπαξ. Με το Ν.2335/1995 
άρθρο 9 παρ.7 μπορούν να εξαγοράσουν προηγούμενα έτη πριν το 1995 και όχι πρίν την 
1.10.1975 (δεν συστήνεται). Τα εφ΄άπαξ χορηγούνται από ειδικούς λογαριασμούς που συστή-
νονται στα Νοσοκομεία και Ν.Π.Δ.Δ. έως το έτος 2005 και μετά από το ταμείο ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΚΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Προνοιακά Ιδρύματα ανήκουν στο ειδικό καθεστώς  
του ΙΚΑ με επικουρικό ΤΕΑΔΥ και εφάπαξ του Ν. 103 (νέος κλάδος πρόνοιας).
Από 4-4-2005 (Ν.3329/2005) οι νεοδιοριζόμενοι εντάσσονται στις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ 
επικουρικό ΕΤΕΑΜ με εφάπαξ Ν.103 (νέος κλάδος πρόνοις).
Το εφάπαξ σε όλους τους παλιούς και νέους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2005 πληρώνεται 
από τα Νομικά πρόσωπα που υπηρετούν.(Δεν το δέχονται τα Ν.Π.Δ.Δ. γι’αυτό συνεχίζονται 
οι παρεμβάσεις της ΠΟΕΔΗΝ.
Από 1-1-2006 και για τα έτη μετά την 1-1-2006 πληρώνεται από το ταμείο Πρόνοιας στο 
οποίο εντάχθηκαν τα εφάπαξ βοηθήματα.

Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την συνταξιοδότηση τους με 
αίτηση:
   - Από τις ειδικές διατάξεις του ΙΚΑ ή
   - Τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ.

 Οι ειδικές διατάξεις του ΙΚΑ στα όρια ηλικίας και στον τρόπο υπολογισμού της σύντα-
ξης είναι όπως το Δημόσιο (ανατρέξτε στους πίνακες του Δημοσίου).
Οι υπάλληλοι που θα επιλέξουν τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ (ανατρέξτε στους πίνακες 
του ΙΚΑ) δεν μπορούν να κάνουν χρήση διατάξεων των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγ-
γελμάτων.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 - Έντυπο αίτησης αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών
- Δικαιολογητικά για αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών 
- Έντυπο αναγνώρισης ετών σπουδών
- Δικαιολογητικά για αναγνώριση ετών σπουδών
- Δικαιολογητικά και έντυπο για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας 



[ 35 ]

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ



[ 36 ]

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ



[ 37 ]

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ



[ 38 ]

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ



[ 39 ]

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ



[ 40 ]

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ

ΠΟ
ΕΔ
ΗΝ


