ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ
ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ
ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ
Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην
ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ
νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ, κέρξη 31-121992.
Νένο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν
δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ
νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ, απφ 1-11993 θαη κεηά.
Σηελ έλλνηα ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο
αζθάιηζεο πεξηιακβάλνληαη θαη απηνί ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαζψο θαη ησλ Κξαηψλ ζηα νπνία έρνπλ επεθηαζεί νη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί γηα ηελ
αζθάιηζε ησλ εξγαζηαθά κεηαθηλνχκελσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Διβεηία,
Ννξβεγία θ.ι.π.).
ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ
Καηά θαλφλα λνείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ
πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο (θαηά πεξίπησζε) πξνθεηκέλνπ ν/ε
ππάιιεινο λα έρεη δηθαίσκα γηα ζχληαμε θαη δελ ζπλαξηάηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε
ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο.
Σε νξηζκέλεο πάλησο πεξηπηψζεηο γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο απαηηείηαη ζπλδπαζκφο ειάρηζηα απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη ειηθίαο
(αθνξά θπξίσο ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γεληθήο
δηάηαμεο γηα ζπληαμηνδφηεζε κε ηελ ζπκπιήξσζε 15 εηψλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη
ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο).
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ
ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.
1. Η ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην ,ζε ΟΤΑ θαη ζε ΝΠΓΓ κε
νηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο .
2. Η ππεξεζία/ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε αληίζηνηρνπο, κε ηνπο
παξαπάλσ, θνξείο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε νηαδήπνηε
ζρέζε αλεμάξηεηα απφ πνηφλ θνξέα ζα αμηνπνηεζεί ηειηθά αζθαιηζηηθάζπληαμηνδνηηθά ν ρξφλνο απηφο
3. Ο ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο κε ή ρσξίο εμαγνξά, θαηά πεξίπησζε.
4. Γηα φζνπο έρνπλ πξνζιεθζεί/δηνξηζζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην ζε ΟΤΑ
ή ζε ΝΠΓΓ κεηά ηελ 1-1-1983, θάζε ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε
νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ν ρξφλνο απηφο δελ ζα αμηνπνηεζεί ζπληαμηνδνηηθά απφ ηνλ θνξέα απηφ.
Φξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κε ηελ
θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο εμαγνξάο (άξζξν 1 ηνπ Ν.1405/1983) δελ
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Καη’ εμαίξεζε ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο
θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη κέρξη πέληε ρξφληα, εθφζνλ ν/ ε

ππάιιεινο έρεη ζπκπιεξψζεη κε βάζε ηελ ινηπή ππεξεζία ηνπ 20εηή πξαγκαηηθή
ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 56ν έηνο ειηθίαο ηνπ/ηεο.
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3865/2010 (άξζξν 6 παξ.1 θαη άξζξν 17 παξ.1)
ιακβάλνληαη πιένλ ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ν ρξφλνο
παηδηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο ησλ ζπνπδψλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
απηνί νη ρξφλνη αλαγλσξίδνληαη σο ζπληάμηκνη.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
Δμππαθνχεηαη φηη θάζε ρξφλνο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο πνπ είλαη ζεκειησηηθφο ζα
πξέπεη λα ινγίδεηαη ζπληάμηκνο.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ:
Υπάιιεινο γηα ηνλ νπνίν ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ινγίδεηαη ζπληάμηκνο
ππφ ηνλ φξν ηεο εμαγνξάο αιιά δελ επηζπκεί λα πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ αλαγλψξηζε
δελ ζα ζπλππνινγίδεη ηνλ ρξφλν απηφλ ζηελ ινηπή ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπ γηα ηελ
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κε φηη ηνχην κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη
Δθαπμοζηέα νομοθεζία: άξζξν 1 θαη 26 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη Σηξαηησηηθψλ
Σπληάμεσλ – Π.Γ 169/2007, άξζξν 3 θαη 19 παξ. 7 ηνπ Ν.2084/1992 ζε ζπλδπαζκφ
κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.2320/1995, φπσο ήδε ηζρχνπλ θαη ηα άξζξα 6 θαη 17 ηνπ
Ν.3865/2010, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο γηα ηελ Κνηλσληθή
Αζθάιηζε.
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ (Ο.Η.)
Ννείηαη ε ειηθία πνπ πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ν/ε ππάιιεινο
πξνθεηκέλνπ, αθνχ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη απνρσξήζεη απφ
ηελ ππεξεζία, λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή (πιεξσκή) ηεο ζχληαμήο ηνπ.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Δθφζνλ ν/ε ππάιιεινο έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, ρσξίο φκσο
λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην θαηά πεξίπησζε Ο.Η., κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ
ππεξεζία θαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, νπφηε ε αξκφδηα Γηεχζπλζε
Σπληάμεσλ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο, ε θαηαβνιή ηεο
ζχληαμεο φκσο ζα αλαζηαιεί κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά
πεξίπησζε Ο.Η. Οη άιιεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν/ε ππάιιεινο κεηά ηε ζεκειίσζε
ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπ/ηεο δηθαηψκαηνο είλαη λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία είηε
κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ/ηεο Ο.Η., είηε θαη κεηά
ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ ειηθηαθνχ νξίνπ θαη λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε,
έρνληαο «θιεηδψζεη» ην ζπληαμηνδνηηθφ ηνπ δηθαίσκα.
Δθαπμοζηέα νομοθεζία: άξζξν 56 ηνπ Π.Γ.169/2007, άξζξν 3 ηνπ Ν.2084/1992
θαη άξζξν 6 Ν.3865/2010.
ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ (Α.Ο.Η)
Ννείηαη ε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ απφ ηελ Υπεξεζία
κεηά ηε ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ ή ρξφλνπ αζθάιηζεο, θαηά
πεξίπησζε (ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο), νπφηε ε ζχληαμε

θαηαβάιιεηαη ακέζσο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ
νξίνπ ειηθίαο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε απνρψξεζε ηνπ/ηεο ππαιιήινπ θαη ε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπ Α.Ο.Η. δελ επηθέξεη κείσζε ηεο ζχληαμήο ηνπ αθνχ δελ ζπληζηά
πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε (ε ζχληαμε ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο).
Δθαπμοζηέα νομοθεζία: άξζξν 56 παξ. 2 & 3 ηνπ Π.Γ.169/2007.
ΠΡΟΧΡΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ / ΜΔΙΧΜΔΝΗ ΤΝΣΑΞΗ
Ννείηαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ/ζηελ ππάιιειν, πνπ έρεη
ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο, γηα θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ/ηεο θαηά πέληε (5)
θαη’ αλψηαην φξην ρξφληα πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο κε
ηελ αλάινγε φκσο κείσζε ηεο ζχληαμεο (πνηλή) ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ
ην πφζν λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ
ειηθίαο ζα αζθεζεί ην δηθαίσκα απηφ. Η κείσζε απηή αθνξά ηελ «ηκεκαηηθή
ζχληαμε» πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην (ζηηο
πεξηπηψζεηο, εθαξκνγήο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο) θαη ζπλίζηαηαη ζην 1/267 γηα
θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ Ο.Η. (ή 4,5% θαη’
έηνο) πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο ζεκειίσζαλ δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010 θαη ζην 1/200
(ή 6% θαη’ έηνο) γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά ηελ 1-1-2011.
ΤΝΣΑΞΙΜΟ ΜΙΘΟ/ΤΝΣΑΞΙΜΔ ΑΠΟΓΟΥΔ/ΑΦΑΛΙΣΔΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
Οη κηζζνινγηθέο παξνρέο (απνδνρέο) επί ησλ νπνίσλ επελεξγείηαη ε θξάηεζε γηα
θχξηα ζχληαμε θαη απνηεινχλ ηελ βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο ,αιιά θαη ηελ
βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο εμαγνξάο ή ηεο εηζθνξάο
εμαγνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ππεξεζηψλ/πξνυπεξεζηψλ/ζπληάμηκσλ ρξφλσλ (φπνπ
απαηηείηαη εμαγνξά).
ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ
Τν πνζνζηφ επί ησλ σο άλσ απνδνρψλ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο ζχληαμεο.
Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3029/2002 ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Μέρξη θαη
Απφ
Απφ
Απφ
Απφ
Απφ
Απφ
Απφ
Απφ
Απφ

31-12-2007
1-1-2008
1-1-2009
1-1-2010
1-1-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2014
1-1-2015
1-1-2016

80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%

ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή

22,857
22,571
22,286
22,000
21,714
21,428
21,142
20,857
20,571
20,286

ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο
ρηιηνζηά/έηνο

Απφ

1-1-2017

70% ή

20,000

ρηιηνζηά/έηνο

Για ηον ςπολογιζμό ηηρ ζύνηαξηρ ηο μειωμένο ποζοζηό αναπλήπωζηρ
ιζσύει μόνο για ηα σπόνια ςπηπεζίαρ πος έσοςν διανςθεί μεηά ηην 1-12008.
ΔΝΗΛΙΚΙΧΗ ΠΑΙΓΙΧΝ
Ωο εκεξνκελία ελειηθίσζεο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ
έηνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ (κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο) ην 18ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο. Η λέα ξχζκηζε ζαθψο επλνεί κία ζεκαληηθή κεξίδα γπλαηθψλ πνπ γηα
ιίγνπο κήλεο ή ιίγεο εκέξεο έραζαλ ην δηθαίσκα λα ζπληαμηνδνηεζνχλ σο κεηέξεο
αλειίθσλ ηέθλσλ (κε κεησκέλν ειηθηαθφ φξην) επεηδή ε ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο
(κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο) είρε πξνεγεζεί θαηά ηη ηνπ ρξφλνπ ζεκειίσζεο
ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηφο ηνπο.
Έηζη, γπλαίθα ππάιιεινο πνπ δηνξίζηεθε ζηηο 26-4-1985 θαη ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ 2010 θαη έρεη παηδί πνπ
γελλήζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 1992, κε βάζε ηε λέα ξχζκηζε δηθαηνχηαη ζχληαμεο
σο κεηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ αθνχ ε ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ ινγίδεηαη φηη
ζπληειέζζεθε ζηηο 31-12-2010 θαη κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί ζην 50φ έηνο ηεο
ειηθίαο ηεο, αληί ηνπ 60νχ πνπ ίζρπε κε ηελ πξντζρχνπζα ξχζκηζε.
ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ ΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΑΠΟ 01-01-2011.
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α νη ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη
ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ, ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ησλ ΝΠΓΓ
θαη ησλ ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, θαζψο θαη νη ηεξείο θαη νη ππάιιεινη ησλ
εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ πξνζιακβάλνληαη γηα
πξψηε θνξά απφ 01-01-2011 θαη κεηά, ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηνλ
θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ (θνηλφ θαζεζηψο ΙΚΑ).
Ωο εκεξνκελία πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ ηνπ/ηεο ππαιιήινπ ιακβάλεηαη ππφςε
ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ην ΦΔΚ δηνξηζκνχ ηνπ/ηεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
αλάιεςε ππεξεζίαο ζα ιάβεη ρψξα κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ/ηεο, δηαθνξεηηθά σο εκεξνκελία
πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ ιακβάλεηαη

ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ
Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ζρεηίδνληαη θαηά θαλφλα κε ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη
ηνπ αληίζηνηρνπ ειηθηαθνχ νξίνπ. Ο απαηηνχκελνο γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε ρξφλνο
ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ηα φξηα ειηθίαο δηαθνξνπνηνχληαη γηα ηηο αθφινπζεο
βαζηθέο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ/αζθαιηζκέλσλ:
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ

-Πποζληθθένηερ ζηο δημόζιο έωρ ηην 31/12/1982
-Πποζληθθένηερ ζηο δημόζιο από ηην 1/1/1983 έωρ και ηην 31/12/1992
ΝΔΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
-Αζθαλιζμένοι για ππώηη θοπά ζε οποιοδήποηε θοπέα μεηά ηην 1/1/1993
Γηα ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο ζύληαμεο ησλ πνιηηηθώλ
ππαιιήισλ κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηνπο Σπγθεληξσηηθνύο Πίλαθεο Πξνϋπνζέζεσλ
Σπληαμηνδόηεζεο (ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2 ΚΑΙ 3)

Πξνζιεθζέληεο ζην Δεκόζην έωο ηελ 31/12/1982 (ΠΙΝΑΚΑ 1)
•Άλδξεο
•Γπλαίθεο
o Γπλαίθεο άγακεο ή ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο ρσξίο παηδηά
o Γπλαίθεο έγγακεο ή γπλαίθεο κε άγακα παηδηά
o Γπλαίθεο κε αλήιηθα ή αλίθαλα παηδηά ή κε αλίθαλν ζύδπγν

Άνδπερ
Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ζεκειίσζε
δηθαηώκαηνο ζύληαμεο είλαη 25 πιήξε έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 25εηίαο
ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία. Επίζεο, ζπλππνινγίδεηαη, θαη’ εμαίξεζε
θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί 20εηήο
πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 56ν έηνο ειηθίαο.
Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη ηελ 31/12/1997 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη
κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη
αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθή πξαγκαηηθή
ζπληάμηκε ππεξεζία 32 εηώλ.
Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη ην έηνο 1998 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ 60½ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη
αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθόο ρξόλνο 32½ εηώλ.
Γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί θαη κέρξη ηελ 31/12/2007 πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν
ζηελ ειηθία έλαξμεο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο, θαζώο θαη έλα εμάκελν ζην
ζπλνιηθά απαηηνύκελν ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ρξόλνο
35 εηώλ, νπόηε θαη ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα από ην
όξην ειηθίαο.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ ζπληαμηνδόηεζεο ιακβάλεηαη
ππόςε, κεηά ηελ ζεκειίωζε θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα.
Επίζεο, ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζεκειηώλεηαη κε ειάρηζην ρξόλν ππεξεζίαο 15
εηώλ θαη ζπκπιεξσκέλν ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο.

Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ
ππεξεζία, απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ.
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία,
δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε
θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο.
Γηα ηνπο ππαιιήινπο ρήξνπο ή δηαδεπγκέλνπο κε ηξία παηδηά, εθόζνλ νη
ηειεπηαίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ ή αλίθαλσλ παηδηώλ, αξθεί 20εηήο
πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζύληαμεο. Η
ζύληαμε ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπ
ππαιιήινπ.
Σεκεηώλεηαη όηη νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο εηθνζαεηίαο.

Γπλαίθεο
Γπλαίθεο άγακεο ή ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο ρωξίο παηδηά
Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο, ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα
ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο είλαη 25 πιήξε έηε. Σην ρξόλν απηό
ζπλππνινγίδεηαη θαη’εμαίξεζε θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα,
εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί 20εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 56ν έηνο
ηεο ειηθίαο.
Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη 31/12/1997, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο
αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 53νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο
αξρίδεη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο, αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθή
πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία 32 εηώλ.
Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη ην έηνο 1998, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη
κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58½ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη
αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθόο ρξόλνο 32½
εηώλ.
Γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν ζηελ ειηθία
ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο, θαζώο θαη έλα εμάκελν
ζην ζπλνιηθό ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ρξόλνο 35 εηώλ,
νπόηε θαη ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα από ην όξην
ειηθίαο.
Επίζεο, ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζεκειηώλεηαη κε ειάρηζην ρξόλν ππεξεζίαο 15
εηώλ θαη ζπκπιεξσκέλν ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο.
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ
ππεξεζία, απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ.
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία
δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε
θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο.
Γηα ηηο ππαιιήινπο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηξία παηδηά, αξθεί 20εηήο
πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο, ε νπνία

θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο (ηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ελ δσή
θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο).
Γπλαίθεο έγγακεο ή γπλαίθεο κε άγακα παηδηά
Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα
ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο είλαη 15 έηε κέρξη θαη ηελ 31/12/1992. Γηα όζεο
ζπκπιεξώλνπλ 15εηία από 1/1/1993 έωο 31/12/1997, πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν
γηα θάζε ρξόλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξωζε 17½ εηώλ πιήξνπο πξαγκαηηθήο
ππεξεζίαο ηα νπνία δελ απμάλνληαη πεξαηηέξσ.
Αλ ε 15εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη 31/12/1997 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο
αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 53νπ έηνπο ηεο ειηθίαο αλεμάξηεηα κε ην αλ
ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο κεηά ηελ 1/1/1998. Αλ ε 15εηία ζπκπιεξώλεηαη
κεηά ηελ 1/1/1998 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 58½
έηνπο ηεο ειηθίαο θαη γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν κέρξη ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο.
Η ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο, αλ έρεη ζπκπιεξσζεί θαηά
ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, επηπιένλ 7εηήο πιήξεο πξαγκαηηθή
ζπληάμηκε ππεξεζία (π.ρ 1993→22 ½ έηε θ.η.ι.).
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ
ππεξεζία απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ.
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία
δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε
θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από όξην ειηθίαο.
Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο κε ηξία παηδηά, αξθεί 20εηήο πξαγκαηηθή
ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο, ε νπνία θαηαβάιιεηαη
αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο.
Επίζεο, ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζεκειηώλεηαη κε ειάρηζην ρξόλν ππεξεζίαο 15
εηώλ θαη ζπκπιεξσκέλν ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο .Γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ
απνρσξήζεη από ηελ ππεξεζία κέρξη ηελ 31-12-2010 εμαθνινπζεί λα ηζρύεη σο
πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο ην 15/60).
Γπλαίθεο κε αλήιηθα ή αλίθαλα παηδηά ή κε αλίθαλν ζύδπγν
Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη είλαη 15
πιήξε έηε κέρξη θαη ηελ 31/12/1992 θαη γηα όζεο ζπκπιεξώλνπλ ηε 15εηία κεηά
ηελ 1/1/1993 πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν γηα θάζε ρξόλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε
17½ εηώλ πιήξνπο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο.
Αλ ε 15εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη 31/12/1992 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο
αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 42νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ή αλεμάξηεηα από ην όξην
ειηθίαο κε ηε ζπκπιήξσζε 22 εηώλ ζπλνιηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο.
Γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν κέρξη λα ζπκπιεξωζεί
ην 44½ έηνο ηεο ειηθίαο θαζώο θαη έλα εμάκελν ζηε ζπλνιηθή ζπληάμηκε ππεξεζία

κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ρξόλνο 24½ εηώλ, νπόηε θαη ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη
αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο.
Οη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνινπζνύλ ην όξην ειηθίαο πνπ ηζρύεη θαηά ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο 15εηίαο, νπνηεδήπνηε ζεκειηώζνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο ή
απνρσξήζνπλ ηεο ππεξεζίαο. Αθόκε ηνλίδεηαη όηη ε αλειηθόηεηα ή ε αληθαλόηεηα ηνπ
παηδηνύ ή ε αληθαλόηεηα ηνπ ζπδύγνπ εμεηάδεηαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 15εηίαο.
Γηα όζεο ζπκπιεξώλνπλ 15εηία κεηά ηελ 1-1-1998 ν ειάρηζηα απαηηνύκελνο ρξόλνο
γηα ηελ ζεκειίσζε είλαη ηα 17½ έηε ε θαηαβνιή δε ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 50νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ
Τν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ηεο ππαιιήινπ πνπ παξακέλεη ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ
ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε δελ ζίγεηαη από ελδερόκελεο κεηαβνιέο πνπ
ζα επέιζνπλ ζηελ πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε (ζάλαηνο ,δηάδεπμε,
ελειηθίσζε παηδηνύ).

Πξνζιεθζέληεο ζην Δεκόζην από 1/1/1983 έωο ηελ 31/12/1992
Ο ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο
ζύληαμεο είλαη 25 πιήξε έηε. Σηελ ελ ιόγσ 25εηία ζπλππνινγίδεηαη ν ρξόλνο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαζώο θαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε
νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θύξηαο αζθάιηζεο.
Γηα ηνπο άλδξεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ 25εηία από ηελ 1/1/2008 θαη κεηά ε
ζύληαμε αξρίδεη λα θαηαβάιιεηαη κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο
ηνπο, ελώ γηα ηηο γπλαίθεο κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 60νπ έηνπο. Υπάξρεη όκσο ε
δπλαηόηεηα ιήςεο κεηωκέλεο ζύληαμεο γηα κελ ηνπο άλδξεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ 60νπ έηνπο γηα δε ηηο γπλαίθεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο. Η κείσζε
ζπλίζηαηαη ζην 1/267 ηεο αλαινγνύζαο ζύληαμεο γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη
από ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ηεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ειηθηαθνύ
νξίνπ ζπληαμηνδόηεζεο.
Οη ππάιιεινη πνπ ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ην 58ν έηνο ηεο ειηθίαο, δηθαηνύληαη άκεζε θαηαβνιή ηεο
ζύληαμεο.
Οη γπλαίθεο ππάιιεινη πνπ ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ιάβνπλ κεηωκέλε ζύληαμε κεηά
ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο .
Οη ππάιιεινη πνπ ζπκπιεξώλνπλ 37 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, δηθαηνύληαη θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αλεμαξηήηωο νξίνπ
ειηθίαο. Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο έρνπλ
αλήιηθν ή αλίθαλν παηδί ή αλίθαλν ζύδπγν, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 50νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ:
Τν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ηεο ππαιιήινπ πνπ παξακέλεη ζηελ ππεξεζία κεηά ηε
ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε δελ ζίγεηαη από ελδερόκελεο κεηαβνιέο πνπ

ζα επέιζνπλ ζηελ πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο ππαιιήινπ (δηάδεπμε,
ρεξεία ελειηθίσζε παηδηνύ).
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ
ππεξεζία, απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ.
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ
ππεξεζία, δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε
θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο.
Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη γηα
ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο πνπ είλαη ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη, εθόζνλ νη ηειεπηαίνη
έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηωλ αλήιηθωλ ή αλίθαλωλ παηδηώλ, αξθεί 20εηήο
πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζύληαμεο
αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο.

Αζθαιηζκέλνη γηα πξώηε θνξά ζε νπνηνδήπνηε θνξέα κεηά ηελ
1/1/1993
Τν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ζεκειηώλεηαη κε ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ειάρηζην ρξόλν αζθάιηζεο 15
έηε.
Καη' εμαίξεζε γηα ηηο κεηέξεο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ
παηδηά αξθεί 20εηήο πιήξεο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία. Σηελ πεξίπησζε
απηή ην όξην ειηθίαο κεηώλεηαη θαηά 3 έηε γηα θάζε παηδί δειαδή γηα ηξία ηέθλα 56
εηώλ, γηα ηέζζεξα ηέθλα 53 εηώλ, γηα πέληε ηέθλα 50 εηώλ θ.η.ι.
Αθόκε, πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο κε αλήιηθα ή αλάπεξα παηδηά
απαηηνύληαη 20 έηε αζθάιηζεο θαη ζπκπιεξσκέλν ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο.
Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ
ππεξεζία απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ έηε.
Σηελ πεξίπησζε απνρώξεζεο ιόγω αηπρήκαηνο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ
ππεξεζία 2½ έηε.
Σηελ πεξίπησζε αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία δελ
απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο.
Σηηο ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην
ειηθίαο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΣΟΤ Ν.3865/2010
ΕΙΑΓΩΓΗ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξόζθαηνπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ (Ν.3865/2010) ζην
πιαίζην ησλ ζεκαληηθώλ αιιαγώλ πνπ επήιζαλ ζηε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία πνπ
δηέπεη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο-ιεηηνπξγνύο θαη ηνπο εμνκνηνύκελνπο κ’ απηνύο
ζεζπίζηεθαλ θαη λέεο ξπζκίζεηο (αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ παηδηώλ θαη

ζπνπδώλ) νη νπνίεο, όπσο θάζε ηη λέν έρνπλ εύινγα πξνθαιέζεη πνιιέο απνξίεο
θαη εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Με ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ απηώλ δηαηάμεσλ επηρεηξείηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ θαη ηνπ
επηηξεπηνύ εληαία θαη ζπγθξνηεκέλε «εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε» πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνύλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο ζε θακία όκσο
πεξίπησζε δελ ππoθαζηζηά ηελ θξίζε ησλ αξκόδησλ ζπληαμηνδνηηθώλ θαη
δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ.
III. ΑΡΘΡΟ 6
Γεληθά
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ: α) απμάλνληαη εληόο 3εηίαο ηα θαηά
πεξίπησζε ηζρύνληα γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο εμνκνηνύκελνπο κ’
απηνύο όξηα ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε, β) εμηζώλνληαη από 1-1-2011 νη άλδξεο
θαη νη γπλαίθεο, πνπ ηεινύλ ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο πξνζσπηθήο-νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο, σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα ειηθηαθά όξηα ζπληαμηνδόηεζεο, γ)
θαζηεξώλεηαη σο εκεξνκελία ελειηθίσζεο ησλ παηδηώλ ε 31 ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο
θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλνπλ ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δ) νξίδεηαη όηη νη
ξπζκίζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ (Ν.3865/2010) δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηνπο
ππαιιήινπο πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (κε βάζε ηα ηζρύνληα θαηά
πεξίπησζε) κέρξη ηελ 31-12-2010, ηόζν σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα ειηθηαθά
όξηα γηα ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, όζν θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο
ζύληαμήο ηνπο θαη ε) ζεζπίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία ηνπ
Δεκνζίνπ (Π.Δ. 169/2007) ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο σο ζπληάμηκνπ κε εμαγνξά
ρξόλνπ γηα θάζε παηδί, πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ
δηθαηώκαηνο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ θαζώο θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηεο ζύληαμεο.
Αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΥΟΤΝ ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΜΕΥΡΙ 31-12-2010
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 10 ηνπ Ν.3865/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ Μόλνπ ηνπ Ν.3847/2010 (ΦΕΚ 67Α’/11-5-2010)
πνπ πξνεγήζεθαλ ξεηά πξνβιέπεηαη, όηη νη ππάιιεινη πνπ ζεκειίσζαλ
ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ηελ 31-12-2010 (λένη θαη παιαηνί αζθαιηζκέλνη)
δελ ζίγνληαη από ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο
(ειάρηζηα απαηηνύκελνο ρξόλνο ,ειηθηαθά όξηα) θαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
ζύληαμεο ν Ν.3865/2010.
Έηζη γηα ηνλ/ηελ ππάιιειν πνπ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη
ηελ αλσηέξσ εκεξνρξνλνινγία εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, όπνηε θαη αλ
απνρσξήζεη από ηελ ππεξεζία (αθόκα θαη κεηά ηελ 1-1-2015, έηνο πνπ αιιάδεη ν
ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο) όιεο νη θαηά πεξίπησζε ελαιιαθηηθέο
πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, ηα θαηά πεξίπησζε όξηα ειηθίαο γηα ηελ θαηαβνιή
ηεο ζύληαμεο θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο πνπ ίζρπαλ, πξηλ ην λέν
αζθαιηζηηθό λόκν.
Πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο, νη επί πιένλ «εηδηθέο» πξνϋπνζέζεηο (βι. Ν.3075/2002, άξζξ. 5 παξ.
4) πνπ ηζρύνπλ γηα ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο (30 έηε ππεξεζίαο θαη 55 εηώλ ή 30 έηε
ππεξεζίαο θαη 60 εηώλ γηα όζνπο έρνπλ δηνξηζζεί πξηλ ή κεηά ηελ 1-1-1983

αληίζηνηρα) εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ γηα ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη
ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελνπ
ειάρηζηνπ ρξόλνπ ρξόλνπ) κέρξη ηελ 31-12-2010 ελώ παύνπλ λα ηζρύνπλ γηα ηα
πξόζσπα πνπ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κεηά ηελ 1-1-2011.
Οη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηα Ο.Η. πνπ ίζρπαλ θαηά θαηεγνξία
ππαιιήισλ/αζθαιηζκέλσλ θαη θαηά πεξίπησζε πξηλ ην Ν.3865/2010,
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο αθόινπζνπο ΠΙΝΑΚΕΣ.
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΣΟ Ή ΠΑΡΑΙΣΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 1

α/α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ

1.

Άλδξεο

2.

Γπλαίθεο αλύπαληξεο ή
δηαδεπγκέλεο ή ρήξεο ρωξίο
παηδηά ή κε έγγακα παηδηά

3.

Γπλαίθεο παληξεκέλεο
ρωξίο παηδηά ή κε ελήιηθα
παηδηά ή ρήξεο ή
δηαδεπγκέλεο κε άγακα
παηδηά

4.

Γπλαίθεο κε άγακααλήιηθα ή αλίθαλα παηδηά
(50% & άλω) ή κε αλίθαλν
ζύδπγν κε πνζνζηό 67% &
άλω (2)

5.

Γπλαίθεο κε ηξία
ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη
άλδξεο ρήξνη ή
δηαδεπγκέλνη κε ηξία
ηνπιάρηζηνλ παηδηά
(εθόζνλ έρνπλ ηελ
επηκέιεηα)

6.

Εθπαηδεπηηθνί
πξωηνβάζκηαο &
δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο(4)

Πξνζιεθζέληεο/Δηνξηζζέληεο έωο 31.12.82 πνπ ζεκειηώλνπλ δηθαίωκα
ζύληαμεο έωο 31.12.97
Έηε ππεξεζίαο
Έηε
γηα
Έηνο ζεκειίωζεο
Ηιηθία
Υπεξεζίαο
ζπληαμηνδόηεζε
Α.Ο.Η.
25
55
32
ή15
65

1992 (3)
1993 (3)
1994 (3)
1995 (3)
1996 (3)
1997 θαη εθεμήο(3)
ή
1992 (3)
1993 (3)
1994 (3)
1995 (3)
1996 (3)
1997θαη εθεμήο (3)
ή

25
ή15

53
65(1)

32

15
151/2
16
161/2
17
171/2
15
15
151/2
16
161/2
17
171/2
15

53
53
53
53
53
53
65(1)
42
421/2
43
431/2
44
441/2
65(1)

22
221/2
23
231/2
24
241/2
22
221/2
23
231/2
24
241/2
20

νπνηεδήπνηε

ή 15

65 (Άλδξεο)

15

65(1)(Γπλαίθεο)

30 ρξφληα ππεξεζίαο

55

(1) Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ απνρώξεζαλ από ηελ ππεξεζία κέρξη 31-12-2010 αξθεί 15εηήο ζπληάμηκε ππεξεζία θαη
ην 60ό έηνο ηεο ειηθίαο

(2) Η αλειηθόηεηα ή ε αληθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ θαζώο θαη ε αληθαλόηεηα ηνπ ζπδύγνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξόλν
ζπκπιήξσζεο ηεο 15εηίαο.
(3)Πξόθεηηαη γηα ην έηνο πνπ νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπκπιεξώλνπλ 15εηία.
(4) Πξόθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο (πέξαλ ησλ αλσηέξσ) πνπ αθνξά κόλν εθπαηδεπηηθνύο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ηελ 31-12-2010.

ΠΙΝΑΚΑ 2

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1.

Άνδρες

2.

Γυναίκες
ανύπαντρες ή
διαζευγμένες ή
χήρες χωρίς
παιδιά ή με
έγγαμα παιδιά

3.

4.

5.

Γυναίκες
παντρεμένες
χωρίς παιδιά ή με
ενήλικα παιδιά ή
χήρες ή
διαζευγμένες με
άγαμα παιδιά (2)
Γυναίκες με
ανήλικα ή
ανίκανα παιδιά
(50% & άνω) ή με
ανίκανο σύζυγο
με ποσοστό 67%
& άνω(4)
Γυναίκες με τρία
τουλάχιστον
παιδιά και άνδρες
χήροι ή
διαζευγμένοι με
τρία
τουλάχιστον
παιδιά (εφόσον
έχουν την
επιμέλεια)

Προσληφθέντες/Διορισθέντες έως 31.12.82 που θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης μετά την 1.1.1998
Έτη υπηρεσίας
Έτη
για
Έτος θεμελίωσης
Ηλικία
υπηρεσίας
συνταξιοδότηση
Α.Ο.Η.
½
1998
25
60
32 1/2
1999
25
61
33
2000
25
61 ½
33 1/2
2001
25
62
34
2002
25
62 1/2
34 1/2
2003
25
63
35
1
2004
25
63 /2
35
2005
25
64
35
2006
25
64 1/2
35
2007 και εφεξής
25
65
35
ή15
65
1998
25
58 1/2
32 1/2
1999
25
59
33
2000
25
59 1/2
33 1/2
2001
25
60
34
2002
25
60
34 1/2
2003και εφεξής
25
60
35
ή 15
65(1)
1998 (3)
17 ½
58 1/2
24 1/2
1999 (3)
17 ½
59
24 1/2
(3)
½
1
2000
17
59 /2
24 1/2
(3)
½
2001 και εφεξής
17
60
24 1/2

1998και εφεξής (3)

οποτεδήποτε

ή15
17 ½
ή 15

65(1)
50
65

--24 1/2

___

20

ή 15

65 (Άνδρες)

---

15

65(1) (Γυναίκες)

---

___

6.

Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας &
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (5)

30 χρόνια υπηρεσίας

55

---

(1) Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ απνρώξεζαλ από ηελ ππεξεζία κέρξη ηελ 31-12-2010 αξθεί 15εηήο πξαγκαηηθή
ζπληάμηκε ππεξεζία
(2)Αθνξά γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 15εηία κέρξη ηελ 31-12-1997
(3)Πξόθεηηαη γηα ην έηνο πνπ νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπκπιεξώλνπλ 15εηία.
(4) Η αλειηθόηεηα ή ε αληθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ θαζώο θαη ε αληθαλόηεηα ηνπ ζπδύγνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξόλν
ζπκπιήξσζεο ηεο 15εηίαο.
(5) Πξόθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο (πέξαλ ησλ αλσηέξσ) θαη αθνξά απνθιεηζηηθό εθπαηδεπηηθνύο
Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010.

ΠΙΝΑΚΑ 3
Προσληφθέντες/Διορισθέντες από 1.1.83 και μετά
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1.

Άνδρες

2.

Γυναίκες
ανύπαντρες ή
διαζευγμένες ή
χήρες χωρίς
παιδιά ή με
έγγαμα παιδιά

3.

4.

Γυναίκες με
άγαμα-ανήλικα
παιδιά ή
ανάπηρα παιδιά
(50% & άνω) ή
με ανάπηρο
σύζυγο με
ποσοστό 67% &
άνω(4)
Γυναίκες με
τρία
τουλάχιστον
παιδιά και
άνδρες χήροι ή
διαζευγμένοι με
τρία
τουλάχιστον

Έτος
θεμελίωσης
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007και εφεξής
ή οποτεδήποτε
ή
1998
1999
2000
2001
οποτεδήποτε

Έτη
υπηρεσίας
/ασφάλισης()2)

Ηλικία

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35(1)
15
25
25
25
25
35(2)
15
25
ή15

60 1/2
61
61 1/2
62
62 1/2
63
63 1/2
64
64 1/2
65
58(2)
65
58 1/2
59
59 1/2
60
58(2)
65(3)
50
65(3)

Έτη υπηρεσίας
για
συνταξιοδότηση
Α.Ο.Η. (2)

37(2)

37(2)

37(2)
οποτεδήποτε

οποτεδήποτε

ή

15

65(Ανδρες &Γυναίκες)

20

παιδιά (εφόσον
έχουν την
επιμέλεια)(5)

5.

Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας
&
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης(6)

30 χρόνια υπηρεσίας

60

(1)Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης.
(2)Εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για όσους/όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010
(3)Για τις γυναίκες υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι 31-12-2010 αρκεί 15ετής πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία και το 60( έτος της ηλικίας
(4)Η ανηλικότητα ή η ανικανότητα του παιδιού καθώς και η ανικανότητα του συζύγου πρέπει να συντρέχουν κατά τον
χρόνο συμπλήρωση της 25ετούςυπηρεσίας/ ασφάλισης ή και μετά από αυτήν.
(5 Κατά τον χρόνο της θεμελίωσης (συμπλήρωση 20ετίας) τα παιδιά θα πρέπει να είναι εν ζωή
(6)Πξφθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο (πέξαλ ησλ αλσηέξσ) θαη αθνξά κφλν εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ 31-12-2010 .

ΝΔΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΣΟ Ή ΠΑΡΑΙΣΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4
Ασφαλισθέντες από 1-1-1993 και μετά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έτη υπηρεσίας και όριο
ηλικίας για θεμελίωση
δικαιώματος σύνταξης

Ο.Η. (για πρόωρημειωμένη σύνταξη)

Έτη υπηρεσίας για
συνταξιοδότηση Α.Ο.Η.

Άνδρες &
Γυναίκες

15/65

60

37

Γυναίκες με
ανήλικα ή
ανίκανα παιδιά

20/55

50

37

Γυναίκες με τρία
(3) και άνω
παιδιά

20/56 (3 παιδιά)
20/53 (4 παιδιά)
20/50 (5 παιδιά
και άνω)

(2)

37

2. ΔΞΙΩΗ ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Μεηά ηα φζα έγηλαλ δεθηά κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζηελ ππφζεζε C-559/07, εμνκνηψζεθαλ απφ 01.01.2011, άλδξεο θαη γπλαίθεο
ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζήο
ηνπο.
Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ, θαηά πεξίπησζε, ζηνπο ειάρηζηνπο ρξφλνπο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο αλδξψλ-γπλαηθψλ θαη ζηα
φξηα ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο είλαη νη αθφινπζεο:
ΠΑΛΑΙΟΙ
ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
Α. πληαμηνδόηεζε ππαιιήιωλ κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (παξ. 1α)
Μέρξη ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3865/2010 ε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία παξείρε ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζε γπλαίθεο ππαιιήινπο κεηέξσλ ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ
παηδηψλ (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) κεηά ηε ζπκπιήξσζε 20 ρξφλσλ πξαγκαηηθήο
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ
πξνζσπηθή/νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη άλδξεο ππάιιεινη
κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) κπνξνχζαλ λα
ζπληαμηνδνηεζνχλ κε ηηο ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο (20εηία) κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηεινχζαλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο θαη είραλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά ή ήηαλ δηαδεπγκέλνη
κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) ησλ νπνίσλ είραλ ηελ
επηκέιεηα κε δηθαζηηθή απφθαζε.
Με ην λέν αζθαιηζηηθφ λφκν (Ν.3865/2020) απφ 01-01-2011 ζην πιαίζην ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο εμίζσζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο
πξνζσπηθέο/νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, θαηαξγείηαη ε σο άλσ πξνυπφζεζε θαη παξέρεηαη
πιένλ ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή
θαηά ηελ ζεκειίσζε) λα ζπληαμηνδνηνχληαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο
γπλαίθεο ππαιιήινπο κεηέξεο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηψλ. Έηζη απμάλεηαη απφ 01-012011 θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο, ν ειάρηζηα απαηηνχκελνο γηα ηε
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξφλνο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο
(θαηά πεξίπησζε), ζε 21, 23 θαη 25 έηε γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ηα έηε 2011,
2012 θαη 2013, αληίζηνηρα. Παξάιιεια ζεζπίδεηαη πιένλ φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ην
52ν, ην 55ν θαη ην 65ν γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013,
αληίζηνηρα, γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζηνπο γνλείο κε ηξία ηνπιάρηζηνλ
παηδηά.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
α) Σν δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο επλντθέο δηαηάμεηο
γηα φζνπο έρνπλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) κπνξεί λα
αζθεζεί θαη από ηνπο δύν γνλείο.
β) Όζνη ππάιιεινη (γπλαίθεο ή άλδξεο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο επηπιένλ
πξνυπνζέζεηο) κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) έρνπλ
ζπκπιεξψζεη 20εηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία/αζθάιηζε κέρξη ηελ 31-12-2010,
εμαθνινπζνύλ λα δηαηεξνύλ ην δηθαίωκα ηεο ζπληαμηνδόηεζεο κε άκεζε θαηαβνιή ηεο
ζύληαμήο ηνπο αλεμαξηήηωο νξίνπ ειηθίαο νπνηεδήπνηε θαη αλ απνρωξήζνπλ απφ ηελ
ππεξεζία, ήηνη αθφκα θαη κεηά ηελ 1-1-2011.
γ) Σα ηζρχνληα απφ 01-01-2011, γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αλδξψλ ππαιιήισλ κε
ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζνπο απφ απηνχο έρνπλ ζεκειηψζεη

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο (25εηία), κέρξη 31-12-2010, απφ ηελ
ίδηα σο άλσ εκεξνρξνλνινγία (01-01-2011) αθνχ ην δηθαίσκά ηνπο σο ηξίηεθλσλ γελλάηαη
ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απφ ηελ εκεξνκελία απηή.
δ) ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί «δηαδνρηθήο αζθάιηζεο» φηαλ
δειαδή ζηελ ελ ιφγσ 20εηία ζπλαζξνίδεηαη θαη ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε
άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα (αθνξά ππαιιήινπο πνπ έρνπλ «εηζέιζεη» γηα πξψηε θνξά ζην
Γεκφζην κεηά ηελ 1-1-1983) ε ζπληαμηνδφηεζε αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο αθνξά κφλν ηελ
«ηκεκαηηθή ζχληαμε» πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη ηελ άκεζε θαηαβνιή θαη ηεο «ηκεκαηηθήο ζχληαμεο» πνπ
αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα (ζπκκεηέρσλ
θνξέαο) ηνχην κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κε ηελ αλάινγε κείσζε ηεο ζχληαμεο απηήο (3% γηα
θάζε έηνο πξηλ απφ ην θαηά πεξίπησζε ειηθηαθφ φξην ηνπ ζπκκεηέρνληνο θνξέα).
ε) Όζνη θαη όζεο ππάιιεινη ζπκπιεξώλνπλ ηελ 20εηία:
ην 2011, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ 21 ρξφληα πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο (φπνηε ν ρξφλνο
απηφο ζπκπιεξσζεί) θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ην 52ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπνηε απηφ ζπκπιεξσζεί.
ην 2012, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ 23 ρξφληα πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο (φπνηε ν ρξφλνο
απηφο ζπκπιεξσζεί) θαη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο
ζχληαμήο ηνπο (επίζεο φπνηε απηφ ζπκπιεξσζεί).
από 1-1-2013 θαη εθεμήο νη ππάιιεινη πνπ δελ ζα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ 20εηία
κέρξη 31-12-2012, ζα έρνπλ ηελ ίδηα ζπληαμηνδνηηθή κεηαρείξηζε κε ηνπο ινηπνχο
ππαιιήινπο, δει. ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο ζα είλαη δπλαηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο .
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη δελ απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηα
απαηηνχκελνπ γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ρξφλνπ (21 ή 23 ρξφληα) θαη ηνπ
ειηθηαθνχ νξίνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο (52ν ή 55ν). Ο/ε ππάιιεινο ζα αθνινπζεί
ην αλσηέξσ φξην πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν ζπκπιήξσζεο ηεο 20εηίαο, αλεμαξηήησο ηνπ
ρξφλνπ απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία.
Σα φζα πξνεθηέζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΠΙΝΑΚΑ 1
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 01-011983

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Άλδξεο * &
γπλαίθεο κε
ηξία (3)
ηνπιάρηζηνλ
παηδηά

Θεκειίσζε κέρξη 31-12-2010
Έηε
Ο.Η.
ζεκειίσζεο
20

Α.Ο.Η.

* (Οη άλδξεο κφλν εθφζνλ
είλαη ρήξνη ή έρνπλ ηελ
επηκέιεηα κε δηθαζηηθή
απφθαζε ησλ αλήιηθσλ
παηδηψλ)

Θεκειίσζε απφ 01-01-2011θαη κεηά
Έηνο ζπκπιήξσζεο Έηε
Ο.Η.
20εηίαο
ζεκειίσζεο
2011

21

52

2012

23

55

2013

25

65

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Άλδξεο ή γπλαίθεο ππάιιεινη κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά πνπ απφ 01-01-2011
δελ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ειάρηζηα απαηηνχκελν ρξφλν ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο
θαηά πεξίπησζε γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο, κπνξνχλ λα
αλαγλσξίζνπλ (ππφ ηνλ φξν θαηαβνιήο εηζθνξάο εμαγνξάο) ρξφλν παηδηψλ*/ζπνπδψλ*(κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ) θαη αλάινγα κε ην πφηε ζεκειηψλεηαη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ζπλππνινγηζκφ θαη ηνπ ρξφλνπ απηνχ, πξνζδηνξίδεηαη ην φξην
ειηθίαο πνπ αληηζηνηρεί, ζην ζχκθσλα κε η’ αλσηέξσ, έηνο ζεκειίσζεο.
Αλ θάπνην από ηα ηξία παηδηά απνβηώζεη κεηά ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ ειάρηζηα
απαηηνύκελνπ γηα ηε ζεκειίωζε ρξόλνπ ην ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα ηεο/ηνπ
ππαιιήινπ θξίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ηξηηέθλωλ.
* Γηα ηνλ αλαγλσξηδφκελν ρξφλν πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο ζηηο Δλφηεηεο «Πιαζκαηηθφο
ρξφλνο παηδηψλ» θαη «Αλαγλψξηζε ρξφλνπ ζπνπδψλ»
Παξαδείγκαηα:
α) Τπάιιεινο κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ελήιηθα παηδηά πνπ ην 2011 έρεη 19 ρξφληα
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα
(παηδηψλ*/ζπνπδψλ*) θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ινγίδεηαη φηη ζπκπιήξσζε ηα 21 έηε εληφο
ηνπ 2011 (νπνηεδήπνηε θαη αλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ αλαγλψξηζε) θαη θαη’
αθνινπζία ην ηζρχνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ/ηεο φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζα είλαη ην
52ν έηνο.
β) Σν ίδην φξην ειηθίαο (52ν) ζα ηζρχζεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ππάιιεινο
ζειήζεη λα αλαγλσξίζεη κφλν έλαλ (1) ρξφλν. Η θαζνξηζηηθή 20εηία ινγίδεηαη φηη
ζπκπιεξψζεθε ην 2011, ζα απαηηεζεί φκσο θαη ε ζπκπιήξσζε απφ ηνλ/ηελ ππάιιειν 21
εηψλ πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε. (Βι. αλσηέξσ
πίλαθα 1)
Β. πληαμηνδόηεζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε αλήιηθα παηδηά (παξ.2β)
ην πιαίζην ηεο εμίζσζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα απφ 01-01-2011 θαη κεηά, έρνληαο θαηά ην ρξφλν ηεο ζεκειίσζεο αλήιηθν παηδί λα
ζπληαμηνδνηνχληαη κε ην ίδην ειηθηαθφ φξην πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο
κεηέξεο αλειίθσλ παηδηψλ.
Έηζη θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 25εηή
ζπληάμηκε ππεξεζία ή 25εηή αζθάιηζε θαηά πεξίπησζε ην 2011 θαη θαηά ηνλ «θξίζηκν»
απηφ ρξφλν έρνπλ αλήιηθν παηδί, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ 52νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελψ γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ σο άλσ
25εηία ην 2012, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Γηα φζνπο ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 25εηία απφ 01-01-2013 θαη κεηά, ζηακαηά πιένλ ε
επλντθφηεξε ζπληαμηνδνηηθή κεηαρείξηζε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλήιηθα
παηδηά, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ππαιιήινπο θαη νξίδεηαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο σο
εληαίν φξην ειηθίαο γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη ηζρχνπζεο απφ 01-01-2011 δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ
εμίζσζε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλήιηθα παηδηά σο πξνο ηα φξηα ειηθίαο
γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε, δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ

δηθαίσκα (ζπκπιήξσζε 25εηνχο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε) κέρξη
31-12-2010, φπσο άιισζηε πξνθχπηεη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3865/2010 θαζψο θαη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ
Μφλνπ ηνπ Ν.3847/2010.
Έηζη, γηα άλδξα ππάιιειν παηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ πνπ θαηά ηελ 31-12-2010 είρε
ζπκπιεξψζεη 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία/αζθάιηζε, άξα είρε ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα κέρξη ηελ 31-12-2010, εθφζνλ απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία (κε παξαίηεζε), ην
φξην ειηθίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη εθείλν πνπ
ίζρπε γη απηφλ πξηλ ηελ εμίζσζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ , ήηνη ην 65ν.
Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε αλήιηθα παηδηά
παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν ΠΙΝΑΚΑ 2.
ΠΙΝΑΚΑ 2
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 01-011983

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Θεκειίσζε κέρξη 31-12-2010
Έηε
ζεκειίσζεο

Ο.Η.

Γπλαίθεο κε
αλήιηθν παηδί
25

Άλδξεο κε
αλήιηθν παηδί

25

50

65

Θεκειίσζε απφ 01-01-2011
Έηνο
Έηε
Ο.Η.
ζεκειίσζεο
ζεκειίσζεο
(ζπκπιήξσζε
25εηίαο)
2011

25

52

2012

25

55

2013

25

65

2011

25

52

2012

25

55

2013

25

65

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Σν αλήιηθν παηδί ζα πξέπεη λα ππάξρεη είηε κέρξη ηελ ζεκειίωζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο (ζπκπιήξσζε 25εηνχο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο) είηε θαη κεηά
από απηήλ θαηά ηελ έμνδν ηνπ ππαιιήινπ από ηελ Τπεξεζία .
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ:
Γ. Άλδξεο θαη Γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά (παξ. 2β. ππνπεξηπη. β΄)
Με ηελ πξντζρχνπζα, ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (Ν.3865/2010), λνκνζεζία ε
γπλαίθα ππάιιεινο κε αλίθαλν παηδί γηα ην νπνίν είρε γλσκαηεχζεη ε Αλσηάηε ηξαηνχ
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α..Τ.Δ.) φηη είρε πνζνζηφ αληθαλφηεηαο 50% θαη άλσ, κπνξνχζε
κεηά ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηεο δηθαηψκαηνο (ζχκθσλα πάληα κε ηα θαηά
πεξίπησζε ηζρχνληα) λα ζπληαμηνδνηεζεί εθφζνλ είρε ζπκπιεξψζεη ην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο

ηεο. Δμππαθνχεηαη φηη αλ ζηελ πεξίπησζή ηεο ίζρπαλ αθφκα επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο (κηθξφηεξν Ο.Η ή είρε ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο Α.Ο.Η) γηα ην
ζπληαμηνδνηηθφ ηεο δηθαίσκα εθαξκφδνληαλ νη επλντθφηεξεο απηέο πξνυπνζέζεηο. Η
αληθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ έπξεπε λα ζπληξέρεη θαηά ην ρξφλν ζεκειίσζεο ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ ηεο δηθαηψκαηνο (25εηία).
Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ 1-1-2011:
α) δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηείην 25εηία, άξα γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην
κεηά ηελ 1-1-1983).
β) ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο πνπ πξέπεη λα θέξεη ην αλίθαλν παηδί, πξνθεηκέλνπ λα
ηχρεη ν γνλέαο επλντθφηεξεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαρείξηζεο, απμάλεηαη από 50% ζε 67%
πξνζηηζεκέλεο επηπιένλ θαη ηεο πξνϋπόζεζεο ε αληθαλόηεηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ
αδπλακία άζθεζεο θάζε βηνπνξηζηηθνύ επαγγέικαηνο.
γ) νη πξναλαθεξφκελεο λέεο ξπζκίζεηο έρνπλ πιένλ εθαξκνγή θαη ζηνπο άλδξεο
ππαιιήινπο κε αλίθαλν παηδί πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο (ζπκπιήξσζε 25εηίαο
απφ 01-01-2011 θαη κεηά), κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο
γπλαίθεο (κε ηηο νπνίεο ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο).
δ) σο αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ
νξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ αληθαλφηεηαο παξακέλεη ε Α..Τ.Δ. θαη
ε) Σν δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο κε αλίθαλν παηδί κπνξεί λα αζθεζεί θαη από
ηνπο δύν γνλείο.
Με ην πξντζρχνλ θαζεζηψο ζεκεηψλνπκε, φηη νη άλδξεο ππάιιεινη δελ εηχγραλαλ
επλντθφηεξεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαρείξηζεο σο παηέξεο αλίθαλσλ παηδηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ
ζεκειίσλαλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ηε ζπκπιήξσζε 25εηνχο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ε ζχληαμε
ήηαλ πιεξσηέα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη δηαηάμεηο απηέο
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα φζνπο ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-122010.
Δθαξκνζηέα λνκνζεζία: άξζξν 56 παξ. 1β ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαη άξζξν 6 παξ. 2β
ππνπεξηπη. ββ ηνπ Ν.3865/2010.
Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε αλίθαλα παηδηά παξαηίζεληαη
ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν ΠΙΝΑΚΑ 3.

ΠΙΝΑΚΑ 3

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ
ΣΗΝ 01-01-1983
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Θεκειίσζε κέρξη 31-12-2010
Έηε
ζεκειίσζεο

Γπλαίθεο
κε αλίθαλα
παηδηά

Άλδξεο
κε αλίθαλα
παηδηά

25

25

Πνζνζηφ
αληθαλφηε
ηαο
50% (κε
γλσκάηεπ
ζε ηεο
Α..Τ.Δ.)

Θεκειίσζε απφ 01-01-2011
Ο.Η.

Έηε
ζεκειίσζεο

50

25

65

25

Έηνο
ζεκειίσζεο

νπνηεδήπνηε

νπνηεδήπνηε

Πνζνζηφ
αληθαλφηεηαο
67%
(αλίθαλν γηα
θάζε
βηνπνξηζηηθφ
επάγγεικα κε
γλσκάηεπζε
ηεο Α..Τ.Δ.}
67%
(αλίθαλν γηα
θάζε
βηνπνξηζηηθφ
επάγγεικα
κε γλσκάηεπζε
ηεο Α..Τ.Δ.}

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ :
-Σν αλίθαλν παηδί ζα πξέπεη λα ππάξρεη είηε κέρξη ηελ ζεκειίωζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο (ζπκπιήξσζε 25εηνχο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο) είηε θαη κεηά
ηελ ζεκειίωζε θαηά ηελ έμνδν ηνπ ππαιιήινπ από ηελ ππεξεζία .
Γ. Άλδξεο θαη Γπλαίθεο κε αλίθαλε/ν ζύδπγν (παξ. 2β. ππνπεξηπη. ββ)
Με ηελ πξντζρχνπζα ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (Ν.3865/2010) λνκνζεζία, ε
γπλαίθα ππάιιεινο κε αλίθαλν ζχδπγν γηα ηνλ νπνίν είρε γλσκαηεχζεη ε Αλσηάηε ηξαηνχ
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α..Τ.Δ.) φηη είρε πνζνζηφ αληθαλφηεηαο 67% θαη άλσ κπνξνχζε
κεηά ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηεο δηθαηψκαηνο (ζχκθσλα πάληα κε ηα θαηά
πεξίπησζε ηζρχνληα) λα ζπληαμηνδνηεζεί εθφζνλ είρε ζπκπιεξψζεη ην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο
ηεο. Δμππαθνχεηαη φηη αλ ζηελ πεξίπησζή ηεο ίζρπαλ αθφκα επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο (κηθξφηεξν Ο.Η ή είρε ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο Α.Ο.Η) γηα ην
ζπληαμηνδνηηθφ ηεο δηθαίσκα εθαξκφδνληαλ νη επλντθφηεξεο απηέο πξνυπνζέζεηο.
Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ 1-1-2011:
α) δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηείην 25εηία, άξα γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην
κεηά ηελ 1-1-1983).
β) ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο πνπ πξέπεη λα θέξεη ν αλίθαλνο ζχδπγνο, πξνθεηκέλνπ
λα ηχρεη ν/ε ζχδπγνο επλντθφηεξεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαρείξηζεο παξακέλεη 67%,
πξνζηηζεκέλεο φκσο ηεο επηπιένλ πξνυπφζεζεο ε αληθαλφηεηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ
αδπλακία άζθεζεο θάζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο.

Ο.Η.

50

50

γ) νη λέεο ξπζκίζεηο έρνπλ πιένλ εθαξκνγή θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο κε
αλίθαλε ζχδπγν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο γπλαίθεο (κε ηηο
νπνίεο ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο) θαη
δ) αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ θαη ηνλ νξηζκφ
ηνπ πνζνζηνχ αληθαλφηεηαο είλαη ε Α..Τ.Δ.
Με ην πξντζρχνλ θαζεζηψο ζεκεηψλνπκε φηη, νη άλδξεο ππάιιεινη δελ εηχγραλαλ
επλντθφηεξεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαρείξηζεο σο ζχδπγνη κε αλίθαλε ζχδπγν θαη σο εθ
ηνχηνπ ζεκειίσλαλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ηε ζπκπιήξσζε 25εηνχο πξαγκαηηθήο
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ε
ζχληαμε ήηαλ πιεξσηέα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη δηαηάμεηο
απηέο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ γηα όζνπο ζεκειίωζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα κέρξη
31-12-2010.
ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ άλδξαο ππάιιεινο κε αλίθαλε ζχδπγν είρε 25εηή
ζπληάμηκε ππεξεζία/αζθάιηζε θαηά ηελ 31-12-2010, ζπλππνινγηδνκέλνπ ζ’ απηήλ θαη ηνπ
ρξφλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο πνπ είρε αλαγλσξίζεη σο ζπληάμηκε κε εμαγνξά (άξα
κε ζεκειησκέλν δηθαίσκα), πξνβαίλνληαο ζηελ αλάθιεζε ηεο αλαγλσξηζηηθήο πξάμεο ή
ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλαγλσξηζζέληνο ρξφλνπ θαηά πεξίπησζε, δελ ζα αλήθεη πιένλ ζηελ
θαηεγνξία εθείλσλ πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ σο άλσ
εκεξνρξνλνινγία, αιιά ζηελ θαηεγνξία εθείλσλ πνπ ζα ζεκειηψζνπλ ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα απφ 01-01-2011 θαη κεηά, κε ζπλέπεηα λα κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη
επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο κε
αλίθαλε ζχδπγν θαηά ηελ 2εηή κεηαβαηηθή πεξίνδν (έηε 2011 θαη 2012) ζην πιαίζην ηεο
εμίζσζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο.
Δθαξκνζηέα λνκνζεζία: άξζξν 56 παξ. 1β ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαη άξζξν 6 παξ. 2β
ππνπεξηπη. ββ ηνπ Ν.3865/2010.

Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε αλίθαλε/ν ζχδπγν παξαηίζεληαη
ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν ΠΙΝΑΚΑ 4.

ΠΙΝΑΚΑ 4

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ
ΣΗΝ 01-01-1983
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Θεκειίσζε κέρξη 31-12-2010
Έηε
ζεκειίσζεο

Γπλαίθεο
κε αλίθαλν
ζχδπγν.

Άλδξεο
κε αλίθαλε
ζχδπγν.

25

25

Πνζνζηφ
αληθαλφηε
ηαο
67% (κε
γλσκάηεπ
ζε ηεο
Α..Τ.Δ.)

_

Θεκειίσζε απφ 01-01-2011
Ο.Η.

Έηε
ζεκειίσζεο

50

25

65

25

Έηνο
ζεκειίσζεο

νπνηεδήπνηε

νπνηεδήπνηε

Πνζνζηφ
αληθαλφηεηαο
67%
(αλίθαλν γηα θάζε
βηνπνξηζηηθφ
επάγγεικα κε
γλσκάηεπζε ηεο
Α..Τ.Δ.}
67%
(αλίθαλε γηα θάζε
βηνπνξηζηηθφ
επάγγεικα
κε γλσκάηεπζε
ηεο Α..Τ.Δ.}

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Η αληθαλόηεηα ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη είηε κέρξη ηελ ζεκειίωζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο (ζπκπιήξσζε 25εηνχο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο) είηε θαη κεηά
ηελ ζεκειίωζε θαηά ηελ έμνδν ηεο/ηνπ ππαιιήινπ από ηελ ππεξεζία .
Δ. Λνηπνί ππάιιεινη (άλδξεο θαη γπλαίθεο κε άγακα παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά ή
ρωξίο παηδηά, ρήξνη/εο θαη δηαδεπγκέλνη/εο ρωξίο παηδηά, κε άγακα παηδηά
θαη κε ελήιηθα παηδηά) παξ.2β ππνπεξηπη. βγ
Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο απμάλεηαη
ζηαδηαθά, εληφο ηξηψλ (3) εηψλ, ην φξην ειηθίαο (Ο.Η.) γηα φζεο ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 01-01-2011 θαη κεηά, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ζην 61ν γηα
φζεο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην έηνο 2011, ζην 63ν γηα φζεο ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην έηνο 2012 θαη ζην 65ν γηα φζεο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα ην έηνο 2013.
Ο απαηηνχκελνο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξφλνο
πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο δελ ζίγεηαη απφ ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ν ίδηνο (25εηία).
ην πιαίζην ηεο εμίζσζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 2εηνχο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ (2011 θαη 2012), κεηψλεηαη
ην ηζρχνλ κέρξη 31-12-2010 Ο.Η. ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αλδξψλ απφ ην 65ν ζην 61ν έηνο γηα
φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην έηνο 2011, ζην 63ν γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην έηνο 2012 θαη νξίδεηαη εθ λένπ ην 65ν γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ ην έηνο 2013 θαη κεηά.
Έηζη, γηα φζνπο (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ
01-01-2013 θαη εθεμήο, ζα ηζρχεη πιένλ εληαίν Ο.Η. γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο, ην
65ν.
Άλδξεο θαη γπλαίθεο ππάιιεινη ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο πνπ ζεκειίσζαλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010, δηαηεξνχλ σο φξην ειηθίαο (Ο.Η.) γηα ηε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ην 65ν έηνο θαη ην 60φ, αληίζηνηρα, κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο

Ο.Η

50

50

δπλαηφηεηαο λα ιάβνπλ κεησκέλε ζχληαμε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο θαη ηνπ
55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, αληίζηνηρα, φπνηε θαη αλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία κεηά
ηελ 01-01-2011.
Γηεπθξηλίζεηο:
α) γηα ππάιιειν πνπ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα 25εηίαο ην 2011, ε
θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ/ηεο είλαη δπλαηή εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 61ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ/ηεο γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 56ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο γηα
πξόωξε/κεηωκέλε.
β) γηα ππάιιειν πνπ ζα ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (25εηία) ην 2012, ε
θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ/ηεο ζα είλαη δπλαηή εθφζνλ ζπκπιεξψζεη ην 63ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ/ηεο γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 58ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο γηα
πξόωξε/κεηωκέλε θαη ηέινο
γ) γηα ππάιιειν πνπ ζα ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (25εηία) απφ 01-012013 θαη εθεμήο, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ/ηεο ζα είλαη δπλαηή εθφζνλ έρεη
ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 60ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ/ηεο γηα πξόωξε/κεηωκέλε.
Δθαξκνζηέα λνκνζεζία: άξζξν 56 παξ.1 πεξηπη. β΄ πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηνπ Π.Γ.
169/2007 θαη άξζξν 6 παξ. 2β ππνπεξηπη. βγ ηνπ Ν.3865/2010.
Παξαδείγκαηα:
α) γπλαίθα ππάιιεινο πνπ έρεη δηνξηζηεί ην 1986 θαη έρεη έλα παηδί πνπ είλαη
ελήιηθν αλαγλσξίδνληαο έλα (1) πιαζκαηηθφ ρξφλν γηα ην παηδί ζπκπιεξψλεη 25εηία κέρξη
31-12-2010, ζεκειηψλνληαο θαηά η’ αλσηέξσ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ ελ ιφγσ
εκεξνρξνλνινγία θαη ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηεο απφ ηελ ππεξεζία, ε ζχληαμή ηεο ζα
κπνξεί λα ηεο θαηαβιεζεί άκεζα, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη θαη ην 60 φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο,
ή αλ δελ είλαη 60 εηψλ, φπνηε ζπκπιεξψζεη ην ειηθηαθφ απηφ φξην. Αλ δελ είλαη 60εηψλ,
είλαη φκσο πάλσ απφ 55 εηψλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξφσξε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηεο κε
ηελ αλάινγε κείσζε (1/267 γηα θάζε κήλα ή 4,5% γηα θάζε έηνο πνπ ζα αζθήζεη λσξίηεξα
ην ζρεηηθφ δηθαίσκα).
β) γπλαίθα ππάιιεινο πνπ έρεη δηνξηζηεί ην 1986 θαη δελ έρεη παηδηά ζπκπιεξψλεη
ηελ 25εηία ηεο ην 2011, ζεκειηψλνληαο ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη ζε πεξίπησζε
απνρψξεζήο ηεο απφ ηελ ππεξεζία ε ζχληαμή ηεο ζα κπνξεί λα ηεο θαηαβιεζεί άκεζα,
εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη θαη ην 61ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 61
εηψλ, φπνηε ζπκπιεξψζεη ην ειηθηαθφ απηφ φξην. Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ είλαη 61
εηψλ ην έηνο 2011, έρεη φκσο ζπκπιεξψζεη ην 56ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, κπνξεί λα δεηήζεη
ηελ πξφσξε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηεο, κε ηελ κείσζε φκσο πνπ ηζρχεη γηα φζνπο
ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά ηελ 01-01-2011 (ήηνη 1/200 γηα θάζε κήλα ή
6% γηα θάζε έηνο πνπ ζα αζθήζεη λσξίηεξα ην ζρεηηθφ δηθαίσκα).
γ) γπλαίθα ππάιιεινο ρσξίο παηδηά πνπ έρεη δηνξηζηεί ην 1988 ζα ζεκειηψζεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2013 θαη ζα κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί, εθφζνλ έρεη
ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, ή ζα κπνξεί λα ιάβεη πξφσξε/κεησκέλε ζχληαμε
κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο (ε κείσζε ζα είλαη ε ίδηα κ’ απηήλ
πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα).
Σα φζα πξνπαξαηέζεθαλ ζηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν
ΠΙΝΑΚΑ 5.

ΠΙΝΑΚΑ 5
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 01-01-1983.
Θεκειίσζε κέρξη 31-12-2010
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Έηε γηα
ζεκειίσζε

Άλδξεο άγακνη ή
έγγακνη ή ρήξνη ή
δηαδεπγκέλνη,
ρσξίο παηδηά,
ή κε ελήιηθα
παηδηά

25

Γπλαίθεο άγακεο
ή έγγακεο ή
ρήξεο ή
δηαδεπγκέλεο,
ρσξίο παηδηά,
ή κε ελήιηθα
παηδηά

25

Ο.Η.

65

60

Ο.Η. (γηα
πξφσξεκεησκέλε
ζχληαμε)

60

55

Θεκειίσζε απφ 01-01-2011
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Άλδξεο θαη
γπλαίθεο,άγακνη/εο
ή έγγακνη/εο ή
ρήξνη/εο ή
δηαδεπγκέλνη/εο
ρσξίο παηδηά,
ή κε ελήιηθα
παηδηά

Έηε γηα
ζεκειίσζε

Έηνο
ζεκειίσζεο

Ο.Η.

Ο.Η.

25

2011

61

56

25

2012

63

58

25

2013

65

60

Σ. Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ
πξνζιεθζεί/δηνξηζζεί κεηά ηελ 01-01-1983
Με ηηο πξντζρχνπζεο ηνπ Ν.3865/2010 δηαηάμεηο, νη παξαπάλσ ππάιιεινη πέξα απφ
ηηο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο είραλ θαη ηηο παξαθάησ
ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ζπληαμηνδφηεζεο:
- Με ηελ ζπκπιήξσζε 35εηνχο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη
ηνπ 58νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή
- κε ηελ ζπκπιήξσζε 37εηνχο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο
αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο (Α.Ο.Η.).
Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο επέξρνληαη αιιαγέο ζηηο πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο απμαλνκέλνπ ζηαδηαθά απφ 01-01-2011, ηφζν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί (από ηα 35 έηε ζηα 40) φζν θαη ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ
από ην 58ν ζην 60ν θαηαξγνχκελεο πιένλ ηεο δπλαηφηεηαο ζπληαμηνδφηεζεο αλεμαξηήησο
νξίνπ ειηθίαο (Α.Ο.Η.), κε ηε ζπκπιήξσζε 37εηνχο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο.
Γειαδή, ην Ο.Η. ζα θηάζεη ην 65ν έηνο κε ιηγφηεξα απφ 40 ρξφληα ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο/αζθάιηζεο, ή ην 60ν έηνο κε 40 ρξφληα ζπληάμηκεο ππεξεζίαο /αζθάιηζεο. Η
θξίζηκε «ζπληαμηνδνηηθή παξάκεηξνο» γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο είλαη, ν
ρξφλνο ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, δει. ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο 25εηνχο
πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη αλάινγα κε ην έηνο πνπ ζπκπιεξψλεηαη
απηή, πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ε ζπλνιηθή ζπληάμηκε ππεξεζία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη

ν/ε ππάιιεινο (36, 37…40έηε), φζν θαη ε ειηθία (Ο.Η.) πνπ πξέπεη λα έρεη γηα λα είλαη
δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο.
Οη αιιαγέο πνπ ζεζπίζηεθαλ παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 6 πνπ αθνινπζεί.

ΠΙΝΑΚΑ 6
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 01-011983
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Θεκειίσζε κέρξη
31-12-2010
(ζπκπιήξσζε
25εηίαο)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Θεκειίσζε απφ 01-01-2011

Έηνο ζεκειίσζεο
(ζπκπιήξσζε 25εηίαο)
Άλδξεο θαη
Γπλαίθεο

35έηε/58 εηψλ
ή
37έηε Α.Ο.Η.

Άλδξεο θαη
Γπλαίθεο

2011

Έηε ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο/αζθάιηζεο Ο.Η.
36έηε/58 εηψλ

2012

37 έηε/59 εηψλ

2013

38 έηε/60 εηψλ

2014

39 έηε/60 εηψλ

2015

40 έηε/60 εηψλ

ΝΔΟΙ
ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
Απφ 01-01-2013, ζην πιαίζην ηεο εμίζσζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ «λέσλ
αζθαιηζκέλσλ» σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο θαη ηεο
ηζφηεηαο κεηαμχ «παιαηψλ» θαη «λέσλ» αζθαιηζκέλσλ:
α) απμάλνληαη ηα έηε ππεξεζίαο ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ
γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλίθαλα ή αλήιηθα παηδηά απφ είθνζη (20) ζε είθνζη πέληε (25) έηε.
Δπίζεο απμάλεηαη θαη κφλν γηα ηηο γπλαίθεο κε αλήιηθα παηδηά ή ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ
παηδηά,
ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, ζην 65ν έηνο.
β) Μεηψλεηαη ην φξην ειηθίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, κε αλίθαλα παηδηά, γηα κελ ηνπο
άλδξεο απφ ην 65ν ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, γηα δε ηηο γπλαίθεο απφ ην 55ν ζην 50φ.

ΝΔΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΣΟ Ή ΠΑΡΑΙΣΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ
ΣΙ ΙΥΤΔ ΠΡΙΝ ΣΟΝ Ν.3865/2010 (κέρξη 31-12-2012)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΙ ΙΥΤΔΙ ΜΔΣΑ ΣΟΝ
Ν.3865/2010 (απφ 0101-2013)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Έηε ππεξεζίαο θαη
φξην ειηθίαο γηα
ζεκειίσζε
δηθαηψκαηνο
ζχληαμεο

Έηε ππεξεζίαο θαη
φξην
ειηθίαο
γηα
ζεκειίσζε
δηθαηψκαηνο ζχληαμεο

Ο.Η. (γηα πξφσξεκεησκέλε ζχληαμε)

Άλδξεο θαη
Γπλαίθεο

15/65

60

Άλδξεο θαη
Γπλαίθεο

15/65

Γπλαίθεο κε
αλίθαλα παηδηά

20/55

50

Γπλαίθεο κε
αλίθαλα
παηδηά

25/50

Γπλαίθεο κε
αλήιηθα παηδηά

20/55

50

Γπλαίθεο κε
αλήιηθα
παηδηά

15/65

Άλδξεο κε
αλίθαλα
παηδηά

25/50

Γπλαίθεο κε
ηξία (3) θαη
άλσ παηδηά

15/65

Άλδξεο κε
αλίθαλα παηδηά

Γπλαίθεο κε
ηξία (3) θαη
άλσ παηδηά

Γελ πξνβιεπφηαλ ζπληαμηνδφηεζε αλδξψλ κε
αλίθαλα παηδηά. Ίζρπε ε γεληθή πξνυπφζεζε
15έηε/65 εηψλ.
20/56 (3)
20/53 (4)
20/50 (5
θαη άλσ)

-

3. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9, ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά, απφ 01-01-2013 φξην
ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηα κέιε ηνπ θχξηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαηαξγνπκέλσλ ησλ νηθείσλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ.169/2007 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2084/1992.
Έηζη απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία, ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ηαθηηθψλ
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 01-01-2013 θαη
κεηά, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηα κέιε ηνπ
θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.

Δμππαθνχεηαη φηη, σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο (κε
εμαίξεζε ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο) ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ
ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ 31-12-2012, ζα ηζρχνπλ, φζα θαηά
πεξίπησζε
αλαθέξνληαη
ζηηο
πξνεγνχκελεο
ελφηεηεο,
γηα
ηνπο
ινηπνχο
ππαιιήινπο/ιεηηνπξγνχο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζα έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.
5. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΣΩΝ ΤΠΑΓΟΜΔΝΩΝ
ΣΑ ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΩΝ ΟΣΑ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 ηνπ Ν.3660/2008 (ΦΔΚ 78Α΄) ζεζπίζηεθαλ
επλντθφηεξα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο γηα άλδξεο (58ν) θαη γπλαίθεο (53ν) ππαιιήινπο ησλ
Ο.Σ.Α πνπ απαζρνινχληαη ζε «βαξηέο θαη αλζπγηεηλέο εξγαζίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο
ελ ιφγσ δηαηάμεηο, εθφζνλ φκσο πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.
Με ην λέν αζθαιηζηηθφ λφκν (άξζξν 6 παξ.8) ζην πιαίζην ηεο εμίζσζεο ησλ νξίσλ
ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ην Ο.Η. ησλ γπλαηθψλ δηακνξθψλεηαη ην
2011 απφ ην 53ν ζην 54ν θαη απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 01-01-2012 θαηά δχν (2) έηε γηα θάζε
εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξηο φηνπ εμηζσζεί κε ην αληίζηνηρν ειηθηαθφ φξην ησλ αλδξψλ (58ν)
πνπ ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη ην νπνίν παξακέλεη ακεηάβιεην. Οη αιιαγέο πνπ
επήιζαλ ζηα Ο.Η. ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α
απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ΠΙΝΑΚΑ.
ΠΙΝΑΚΑ
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Σ.Α Δ ΒΑΡΙΔ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΔ ΔΡΓΑΙΔ
Ν.3660/2008

Ν.3865/2010

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Άλδξεο

Γπλαίθεο

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΔΣΟ

Ο.Η.

νπνηεδήπνηε

58

νπνηεδήπνηε

53

Άλδξεο

Γπλαίθεο

ΔΣΟ

Ο.Η.

νπνηεδήπνηε

58

2011

54

2012
2013

56
58

ΝΔΟΙ
ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
Απφ 01-01-2013, ζην πιαίζην ηεο εμίζσζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ «λέσλ
αζθαιηζκέλσλ» σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο θαη ηεο
ηζφηεηαο κεηαμχ «παιαηψλ» θαη «λέσλ» αζθαιηζκέλσλ:
α) απμάλνληαη ηα έηε ππεξεζίαο ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ
γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλίθαλα ή αλήιηθα παηδηά απφ είθνζη (20) ζε είθνζη πέληε (25) έηε.

Δπίζεο απμάλεηαη θαη κφλν γηα ηηο γπλαίθεο κε αλήιηθα παηδηά ή ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ
παηδηά,ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, ζην 65ν έηνο.
β) Μεηψλεηαη ην φξην ειηθίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, κε αλίθαλα παηδηά, γηα κελ ηνπο
άλδξεο απφ ην 65ν ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, γηα δε ηηο γπλαίθεο απφ ην 55ν ζην 50φ.
ΝΔΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΣΟ Ή ΠΑΡΑΙΣΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ
ΣΙ ΙΥΤΔ ΠΡΙΝ ΣΟΝ Ν.3865/2010 (κέρξη 31-12-2012)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΙ ΙΥΤΔΙ ΜΔΣΑ ΣΟΝ
Ν.3865/2010 (απφ 0101-2013)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Έηε ππεξεζίαο θαη
φξην ειηθίαο γηα
ζεκειίσζε
δηθαηψκαηνο
ζχληαμεο

Έηε ππεξεζίαο θαη
φξην
ειηθίαο
γηα
ζεκειίσζε
δηθαηψκαηνο ζχληαμεο

Ο.Η. (γηα πξφσξεκεησκέλε ζχληαμε)

Άλδξεο θαη
Γπλαίθεο

15/65

60

Άλδξεο θαη
Γπλαίθεο

15/65

Γπλαίθεο κε
αλίθαλα παηδηά

20/55

50

Γπλαίθεο κε
αλίθαλα
παηδηά

25/50

Γπλαίθεο κε
αλήιηθα παηδηά

20/55

50

Γπλαίθεο κε
αλήιηθα
παηδηά

15/65

Άλδξεο κε
αλίθαλα
παηδηά

25/50

Γπλαίθεο κε
ηξία (3) θαη
άλσ παηδηά

15/65

Άλδξεο κε
αλίθαλα παηδηά

Γελ πξνβιεπφηαλ ζπληαμηνδφηεζε αλδξψλ κε
αλίθαλα παηδηά. Ίζρπε ε γεληθή πξνυπφζεζε
15έηε/65 εηψλ.

Γπλαίθεο κε
ηξία (3) θαη
άλσ παηδηά

20/56 (3)
20/53 (4)
20/50 (5
θαη άλσ)

-

ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 πνπ πξνβιέπεη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ππαιιήινπ πνπ
έρεη πξνζιεθζεί κεηά ηελ 01-01-1983 κεηά ηελ ζπκπιήξσζε 40 εηψλ ζπλνιηθήο ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο θαη ηνπ 60νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο, έρεη εθαξκνγή θαη επί ησλ «λέσλ
αζθαιηζκέλσλ».

IV. ΠΛΑΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΙΓΙΩΝ (παξ. 12)
Γεληθά
Γηα πξψηε θνξά ζηε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία ηνπ Γεκνζίνπ ζεζπίδεηαη ε
αλαγλψξηζε ζπληάμηκνπ ρξφλνπ γηα θάζε παηδί. O ρξφλνο απηφο αλέξρεηαη ζε έλα (1) έηνο
γηα ην πξψην παηδί, ζε δχν (2) επί πιένλ έηε γηα ην δεχηεξν παηδί θαη ζε δχν (2) έηε γηα ην
ηξίην παηδί. Απφ ην ηέηαξην παηδί θαη πάλσ δελ αλαγλσξίδεηαη πιαζκαηηθφο ρξφλνο.
ε θάζε πεξίπησζε ε αλαγλψξηζε ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ δελ αθνξά ππαιιήινπο πνπ
έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ηελ 21-07-2010 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ) αθνχ ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.3865/2010 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε.
Αλ θαη ν ελ ιφγσ ρξφλνο αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο σο «πιαζκαηηθφο»
ινγίδεηαη ηζνδχλακνο κε ηηο ινηπέο ζεκειησηηθέο ζπληάμηκεο ππεξεζίεο, αθνχ ηφζν ε
πξνζζήθε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ζην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 169/2007, φζν θαη ν ζθνπφο γηα ηνλ
νπνίν ζεζπίζηεθε θαη ηνλ νπνίν εμππεξεηεί δελ επηηξέπεη δηαθνξεηηθή εξκελεία. Άξα δελ ζα
πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο εθπεθξαζκέλεο ζε 35α ή 50ά πξνζαπμήζεηο ηνπ πληαμηνδνηηθνχ
Κψδηθα (άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 169/2007).
Οη πξναλαθεξφκελεο ξπζκίζεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ηελ 31-12-2010 αθνχ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3865/2010 ζε ζπλδπαζκφ
κε απηέο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ Μφλνπ ηνπ Ν. 3847/2010, ξεηά πξνβιέπνπλ φηη, γηα ηα
πξφζσπα πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ 31-12-2010, δελ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ θαη εμαθνινπζνχλ γη’ απηά λα ηζρχεη φ,ηη ίζρπε πξηλ
ην λέν αζθαιηζηηθφ λφκν. Δπνκέλσο αθνχ γηα ηα ελ ιφγσ πξφζσπα, δελ πεξηιακβαλφηαλ
ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο (ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο θιπ), αλαγλψξηζε θαη
πξνζκέηξεζε πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ παηδηψλ, ε δηάηαμε ηεο παξ. 12 γηα ηελ
αλαγλψξηζε/πξνζκέηξεζε πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ παηδηψλ δελ αθνξά ηα πξφζσπα (γνλείο)
πνπ έρνπλ ήδε ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010. Άιισζηε γηα ηα
πξφζσπα απηά δελ δηαςεχδεηαη θακία ζπληαμηνδνηηθή πξνζδνθία.
Ο ρξφλνο παηδηψλ δελ επεξεάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ
ππαιιήινπ αθνχ δελ ζπληζηά πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία.
Γηεπθξηλίζεηο:
α) Η αλαγλψξηζε πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ αθνξά παηδηά πνπ βξίζθνληαη ελ δσή.
β) Ο ρξφλνο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο θαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη
ζπκπιεξψζεη ν/ε ππάιιεινο 15εηή πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία. Ωο δεκφζηα ππεξεζία
λνείηαη ε ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην, ζε ΟΣΑ ή ζε ΝΠΓΓ (ζηελ Διιάδα ή ζε
Υψξα κέινο ηεο Δ.Δ.), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (π.ρ.
κνλίκνπ ππαιιήινπ, ππαιιήινπ κε ζεηεία, ππαιιήινπ κε ΔΙΓΑΥ, ππαιιήινπ κε
ΔΙΓΟΥ, εκεξνκηζζίνπ θιπ).
γ) Σν δηθαίωκα αλαγλώξηζεο ηνπ ρξόλνπ απηνύ κπνξεί λα αζθεζεί θαη από ηνπο
δύν γνλείο, αθνχ απφ θακηά δηάηαμε ηνπ λφκνπ δελ πεξηνξίδεηαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ζε έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο. Σν αληίζεην ζα ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο αθνχ ζα επεθχιαζζε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε έλαληη ηνπ λφκνπ ζε
πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο.
Τπελζπκίδνπκε φηη παξφκνηα «δηάθξηζε» ησλ ζπδχγσλ ζην παξειζφλ γηα ην
νηθνγελεηαθφ επίδνκα πνπ απνηειεί «παξαθνινχζεκα» ηεο ζχληαμεο θαη φρη «θχξηα»

παξνρή θξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθή ζέηνληαο ζε δηθαζηηθέο πεξηπέηεηεο επί καθξφλ φιε ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
δ) ε πεξίπησζε φκσο πνπ ν/ε ππάιιεινο (γνλέαο) έρεη ρξφλν αζθάιηζεο θαη ζε
άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ν πιαζκαηηθφο ρξφλνο γηα παηδί ή γηα παηδηά αλαγλσξίδεηαη
σο ζπληάμηκνο ζε έλαλ κφλν θνξέα θαη’ επηινγή.
Άξα, φηαλ ν/ε ππάιιεινο (γνλέαο) είλαη ήδε ζπληαμηνχρνο ηνπ άιινπ θνξέα ζα δεηείηαη
βεβαίσζε γηα ην αλ έρεη αλαγλσξίζεη ή φρη πιαζκαηηθφ ρξφλν παηδηνχ/παηδηψλ ζηνλ θνξέα
απφ ηνλ νπνίν έρεη ζπληαμηνδνηεζεί.
ε) Ο ρξφλνο παηδηψλ κπνξεί κελ λα ζπληζηά, εθφζνλ αλαγλσξηζζεί, ζπληάμηκν
ρξφλν/ρξφλν αζθάιηζεο, επεηδή φκσο δελ είλαη ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξφλν
ππεξεζίαο (εκέξεο εξγαζίαο/αζθάιηζεο) δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε 5εηία
ηαθηηθνχ - κνλίκνπ ππαιιήινπ (1500εκέξεο εξγαζίαο/αζθάιηζεο) πνπ πξέπεη λα έρεη
ζπκπιεξσζεί ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην Γεκφζην σο απνλέκσλ θνξέαο εθαξκφδεη ηηο
δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.
ζη) Ο αλαγλσξηδφκελνο πιαζκαηηθφο ρξφλνο γηα ηα παηδηά, φζνλ αθνξά ηε
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη, αληηκεησπίδεηαη
ζπληαμηνδνηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη γηα ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο ν
ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο (κε δηαθνξνπνίεζε κφλν σο πξνο ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο
εμαγνξάο ηνπ ρξφλνπ απηνχ).
δ) Ο/ε ππάιιεινο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ
δηθαηνχληαη λα αλαγλσξίζεη (ζε κήλεο).
ε) Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο αλαγλσξηζηηθήο πξάμεο απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε πληάμεσλ, ε πξάμε απηή δελ αλαθαιείηαη νχηε ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηνλ
αλαγλσξηδφκελν κε απηή ρξφλν. Μπνξεί πάλησο ν/ε ππάιιεινο πνπ έρεη αλαγλσξίζεη κέξνο
ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ δηθαηνχηαη, λα δεηήζεη κε λέα αίηεζή ηνπ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
επί πιένλ ρξφλνπ πνπ επηζπκεί.
Γηαδηθαζία αλαγλώξηζεο
α) Η αλαγλψξηζε ηνπ πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ απαηηεί ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ
γνλέα εηζθνξάο εμαγνξάο κε αζθάιηζηξν 6,67% (φζε είλαη θαη ε εηζθνξά ηνπ ππαιιήινπ
γηα ηελ θχξηα ζχληαμε) πνπ ππνινγίδεηαη επί ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ ηνπ φπσο απηέο
έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο
ιακβάλνληαη ππφςε εθείλεο επί ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε γηα θχξηα ζχληαμε.
Σν πνζφ ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε:
Δηζθνξά εμαγνξάο = (πληάμηκεο απνδνρέο) Υ 6,67% Υ κήλεο (πνπ ζα αλαγλσξηζζνχλ).
β) Γηα ηνλ αλαγλσξηδφκελν ρξφλν εθδίδεηαη αλαγλσξηζηηθή πξάμε απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε πληάμεσλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ γνλέα ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά (ρεηηθφ έληππν αίηεζεο ζπλνδεχεη σο ζπλεκκέλν ηελ παξνχζα εγθχθιην).
Η πξάμε απηή ππφθεηηαη ζηα έλδηθα κέζα ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Π.Γ. 169/2007.
γ) Η αίηεζε απφ ηνλ γνλέα, κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηεδήπνηε αθφκα θαη θαηά ηε
ζπληαμηνδφηεζε αθνχ απφ θακία δηάηαμε ηνπ λφκνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο.

V. Άξζξν 17
1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΥΡΟΝΟΤ ΠΟΤΓΩΝ (παξ. 1)

Γεληθά
Γηα πξψηε θνξά ζηελ ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία ηνπ Γεκνζίνπ ζεζπίδεηαη ε
αλαγλψξηζε σο ζπληαμίκσλ ησλ εηψλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ππαιιήινπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
πξψηνπ πηπρίνπ.
Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κφλν ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα κεηά ηελ 01-01-2011 θαη αθνξά ηφζν ηνπο «παιαηνχο» φζν θαη ηνπο «λένπο»
αζθαιηζκέλνπο. Άξα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ αθνξνχλ φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ 31-12-2010, θαζψο θαη φζνπο έρνπλ απνρσξήζεη ήδε
απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ηελ σο άλσ εκεξνρξνλνινγία (θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο).
Η πξνζζήθε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εηψλ ζπνπδψλ δηαηάμεσλ ζην άξζξν
11 ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαζψο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ «ρξφλνπ ζπνπδψλ» σο ρξφλνπ
πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηνλ θαζηζηά ηζνδχλακν κε ηηο ινηπέο ζεκειησηηθέο
ζπληάμηκεο ππεξεζίεο θαη σο εθ ηνχηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, φζν θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ – πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο.
Γηεπθξηλίζεηο:
α) Η ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε ηελ αλαγλψξηζε/πξνζκέηξεζε εηψλ
ζπνπδψλ ζε θακηά πεξίπησζε δελ αλαηξέρεη πξηλ ηελ 01-01-2011.
β) Ο αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζπνπδψλ δελ επεξεάδεη ζε θακηά πεξίπησζε ηελ
κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ αθνχ δελ ζπληζηά πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία.
γ) Υξφλνο ζπνπδψλ πνπ ζπκπίπηεη κε ζπληάμηκν ρξφλν/ρξφλν αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα
αλαγλσξηζζεί ζπληάμηκνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, δει. ππάιιεινο ν/ε
νπνίνο/α απέθηεζε ην πηπρίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο/εξγαζίαο ηνπ/ηεο, κε
αζθάιηζε, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κφλν εθείλν ην ρξφλν απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ/ηεο πνπ δελ
ζπκπίπηεη κε ην ρξφλν εξγαζίαο/αζθάιηζήο ηνπ/ηεο.
δ) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξνβεί ν/ε ππάιιεινο ζε αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκσλ
ησλ εηψλ ζπνπδψλ είλαη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ππεξεζία 12 εηψλ (φρη θαη’ αλάγθε δεκφζηα).
Δπνκέλσο ζηελ ππεξεζία απηή ζπλππνινγίδεηαη, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο άλδξεο θαη ν ρξφλνο
ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο (κε ή ρσξίο εμαγνξά θαηά πεξίπησζε), φρη φκσο θαη ν
πιαζκαηηθφο ρξφλνο ησλ παηδηψλ, γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ νπνίνπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε,
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα ηνπ άξζξνπ 6 ηεο εγθπθιίνπ απηήο, είλαη ε
ζπκπιήξσζε 15εηνχο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο.
ε) Ωο ρξφλνο ζπνπδψλ ινγίδεηαη ν θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνο ρξφλνο ζπνπδψλ γηα
ηελ απφθηεζε ελφο κφλν πηπρίνπ αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο. Ο ελ ιφγσ ρξφλνο (δηάξθεηα ζπνπδψλ) είλαη απηφο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
νξγαληζκφ ή απφ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε ρνιήο θαηά ην ρξφλν
ηεο απνθνίηεζεο θαη εθθξάδεηαη κφλν ζε αθέξαηα ρξφληα.
ζη) Τπάιιεινο πνπ δηαζέηεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηπρία, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη σο
ρξφλν ζπνπδψλ ην ρξφλν πνπ απαηηείην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε
γηα λα δηνξηζζεί ή λα κεηαηαγεί ή λα εληαρζεί ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη, δει. ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο ν ρξφλνο δελ ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά.
δ) Ωο ρξφλνο ζπνπδψλ ινγίδεηαη επίζεο θαη ν ρξφλνο εθείλνο πνπ δηαλχζεθε κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 17νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ ζε κέζε επαγγεικαηηθή ζρνιή
θαη νδήγεζε ζηελ απφθηεζε πηπρίνπ πνπ ρξεζίκεπζε γηα ηελ πξφζιεςε/δηνξηζκφ ηνπ/ηεο
ππαιιήινπ.
ε) Πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο κε πηπρίν ΣΔΙ σο ρξφλνο ζπνπδψλ ινγίδεηαη θαη ην
εμάκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν ηεο απνθνίηεζήο ηνπ/ηεο γηα
ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ.

ζ) Υξφλνο ζπνπδψλ πνπ ζπκπίπηεη κε ζπληάμηκν ρξφλν/ρξφλν αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα
αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
η) Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο λνζειεύηξηεο (καίεο, επηζθέπηξηεο αδεξθέο, αδεξθέο
λνζνθφκεο) ζα κπνξνχλ θαη απηέο πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα κεηά ηελ 01-01-2011 λα
κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα γηα ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο
(αθέξαηα) έηε ζπνπδψλ, εθφζνλ ην πηπρίν απηφ ρξεζίκεπζε γηα ηελ πξφζιεςε/ηνλ δηνξηζκφ
ηνπο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ ζα κπνξνχλ λα ηχρνπλ δηπινχ επεξγεηήκαηνο
αλαγλσξίδνληαο σο ζπληάμηκν ηνλ ίδην ρξφλν θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1
πεξίπη. κζ ηνπ Π.Γ. 169/2007 (Κψδηθαο Πνιηηηθψλ θαη ηξαηησηηθψλ πληάμεσλ) σο ρξφλν
πξαθηηθήο άζθεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηηο νηθείεο ρνιέο.
Αλ πάιη επηιέμνπλ λ’ αλαγλσξίζνπλ σο ζπληάμηκν ην ρξφλν ηεο πξαθηηθήο ηνπο
άζθεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπο ζηηο νηθείεο ρνιέο δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα
λα πξνβνχλ ζε αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκνπ ηνπ ζπκπίπηνληνο κε ηνλ ρξφλν απηφ, ρξφλνπ
ζπνπδψλ.
Σα παξαπάλσ είλαη απηνλφεην φηη ηζρχνπλ θαη γηα εθείλεο πνπ ην πηπρίν ηεο
λνζειεχηξηαο (καίεο, επηζθέπηξηεο αδεξθέο, αδεξθέο λνζνθφκεο) ρξεζίκεπζε γηα ηελ
πξφζιεςε/ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα ή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Παξαδείγκαηα:
α) Έηζη ππάιιεινο κε πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, πνπ απνθνίηεζε φηαλ ν ρξφλνο
ζπνπδψλ ζ’ απηήλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ήηαλ δηεηήο (2), κπνξεί λα αλαγλσξίζεη σο
ρξφλν ζπνπδψλ κφλν δχν (2) ρξφληα (θαη’ αλψηαην φξην), αλεμάξηεηα αλ πξνέβε ζηε
ζπλέρεηα ζε «εμνκνίσζε πηπρίνπ» θαη φρη ηέζζεξα (4) πνπ είλαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο
ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ κεηά ηελ έληαμε ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ σο
Σκεκάησλ ζηα ΑΔΙ.
β) Τπάιιεινο άλδξαο πηπρηνχρνο ΑΔΙ κε ηξία (3) ελήιηθα παηδηά είρε 16 ρξφληα
ππεξεζίαο κέρξη 31-12-2010. Ο ελ ιφγσ ππάιιεινο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πέληε (5)
πιαζκαηηθά έηε γηα ηα ηξία (3) παηδηά θαη ηέζζεξα (4) έηε ζπνπδψλ επεηδή κε ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηα παηδηά, αλ θαη έρεη ζπκπιεξψζεη 21 ρξφληα ηελ
31-12-2010, ινγίδεηαη φηη ε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ σο ηξίηεθλνο, γελλήζεθε απφ
01-01-2011, νπφηε είλαη επηηξεπηή θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εηψλ ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε
απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία, ε ζχληαμή ηνπ ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ην ζπλνιηθφ
ρξφλν (πξαγκαηηθφ θαη αλαγλσξηδφκελν) θαη ζα είλαη πιεξσηέα άκεζα, εθφζνλ έρεη
ζπκπιεξψζεη θαη ην 52ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. (ζρεη. ε ελφηεηα ηεο εγθπθιίνπ απηήο γηα ηνπο
ππαιιήινπο κε ηξία (3) παηδηά.
γ) Τπάιιεινο πηπρηνχρνο (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) κε αλήιηθν παηδί ην 2011 θαη 21, ή 22, ή 23, ή 24
έηε ζπλνιηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο αζθάιηζεο, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη, ηνπιάρηζηνλ,
ρξφλν ηεζζάξσλ (4), ή ηξηψλ (3) ή δχν (2) εηψλ ή ελφο (1) έηνπο, αληίζηνηρα. Καη’ απηφ ηνλ
ηξφπν ν/ε ελ ιφγσ ππάιιεινο ινγίδεηαη φηη ζπκπιήξσζε 25εηία, άξα ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, ην έηνο 2011 θαη θαη’ αθνινπζία ην ηζρχνλ ζηελ πεξίπησζή
ηνπ/ηεο φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζα είλαη ην 52ν έηνο. Αλάινγε ζπιινγηζηηθή ζα
αθνινπζεζεί θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ καδί κε ηνλ πιαζκαηηθφ ρξφλν ε
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζα ζπληειεζηεί ην έηνο 2012, νπφηε ην φξην
ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζα είλαη ην 55ν έηνο.

ΠΙΝΑΚΑ 3
Διορισθέντες από 1.1.83 και μετά
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Έτος θεμελίωσης

1.

Άνδρες

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
οποτεδήποτε

2.

3.

4.

5.

(1)
(2)

Γυναίκες
ανύπαντρες ή
διαζευγμένες ή
χήρες χωρίς
παιδιά ή με
έγγαμα παιδιά
Γυναίκες με
άγαμα-ανήλικα
παιδιά ή
ανάπηρα παιδιά
(50% & άνω) ή
με ανάπηρο
σύζυγο με
ποσοστό 67% &
άνω(1)
Γυναίκες με
τρία
τουλάχιστον
παιδιά και
άνδρες χήροι ή
διαζευγμένοι με
τρία
τουλάχιστον
παιδιά (εφόσον
έχουν την
επιμέλεια)
Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας
&
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης(3)

1998
1999
2000
2001
οποτεδήποτε

Έτη
υπηρεσίας(2)

Ηλικία

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
15
25
25
25
25
35
15
25
15

60 1/2
61
61 1/2
62
62 1/2
63
63 1/2
64
64 1/2
65
58
65
58 1/2
59
59 1/2
60
58
60
50
60

Έτη υπηρεσίας για
συνταξιοδότηση
Α.Ο.Η. (2)

37

37

37
οποτεδήποτε

15

65 (Άνδρες)

οποτεδήποτε
20
15

30 χρόνια υπηρεσίας

60 (Γυναίκες)

60

___

Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 25ετούς ασφάλισης.

Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης.
(3) Αφορά Εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

