ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ
ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010
Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα
Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ

Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010
Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010, δελ
αιιάδνπλ νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο νχηε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο
ζχληαμεο , φπνηε θη αλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία, αθφκα θαη κεηά ην 2015 πνπ
αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο. Γηα ηα πξφζσπα απηά εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ 3685/2010.
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, νη
επηπιένλ «εηδηθέο» πξνυπνζέζεηο πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο 3075/2002 δει. 30 έηε
ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηψλ γηα φζνπο έρνπλ δηνξηζηεί κέρξη 31-12-82 θαη 30 έηε
ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ γηα φζνπο έρνπλ δηνξηζηεί/ αζθαιηζηεί κεηά ηελ 1-1-83,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, εθφζνλ έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
(25εηία) κέρξη 31-12-2010, ελψ παχνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηα πξφζσπα πνπ ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά ηελ 1-1-2011.
Β.
ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
1. Αλαγλώξηζε ρξόλνπ ζπνπδώλ
Σχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.3865/2010 γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-1-2011 θαη κεηά, ζεσξείηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο κφλνπ πηπρίνπ
αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο , θαζψο θαη ν ρξφλνο
ζπνπδψλ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 17νπ έηνπο ηεο ειηθίαο , ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο
ζρνιέο, ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ή ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
θάζε ζρνιήο.
Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κφλν ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά ηελ 1-1-2011 θαη αθνξά παιηνχο θαη λένπο
αζθαιηζκέλνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν ππάιιεινο λα έρεη ζπκπιεξψζεη 12εηή
ππεξεζία ,φρη θαη’ αλάγθε δεκφζηα.
Ο ρξφλνο απηφο, αλ αλαγλσξηζηεί, ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε φζν
θαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο ,πάληα φκσο γη απηνχο πνπ ζεκειηψλνπλ
δηθαίσκα απφ 1-1-2011. Φξήζε απηήο ηεο δηάηαμεο δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ φζνη
έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010.
Υπάιιεινο πνπ δηαζέηεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηπρία, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην
ρξφλν ζπνπδψλ ηνπ πηπρίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δηνξηζηεί ή λα κεηαηαγεί ή λα
εληαρζεί ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη. πρ. εθπαηδεπηηθφο κε πηπρίν Ννκηθήο πνπ έδσζε
θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα λα κπεη ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, κπνξεί λα
αλαγλσξίζεη ην ρξφλν ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο Ννκηθήο.
Εθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απνθνίηεζε απφ ηελ
Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, φπνπ ε θνίηεζε ήηαλ δηεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνέβε ζε
εμνκνίσζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ ζηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα ή έθαλε δηεηή κεηεθπαίδεπζε,
κπνξεί λα αλαγλσξίζεη σο έηε ζπνπδψλ κφλν ηα δχν ρξφληα ηεο Παηδαγσγηθήο
Αθαδεκίαο.
Φξφλνο ζπνπδψλ πνπ ζπκπίπηεη κε ρξφλν αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί
σο ζπληάμηκνο, γηαηί ηφηε ζα ππάξρεη γηα ηνλ ίδην ρξφλν παξάιιειε αζθάιηζε.
Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεη εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζπκπίπηεη κε
άιιν ρξφλν αζθάιηζεο.
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2. Αλαγλώξηζε ρξόλνπ εθπαηδεπηηθήο άδεηαο
Γηα ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-122010, ζεσξείηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξφλνο ηεο
εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, πνπ ηπρφλ έρνπλ ιάβεη, κέρξη κία πεληαεηία ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4 παξ.6 ηνπ Ν.3408/2005.
Γηα ηα πξφζσπα πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-1-2011 θαη
κεηά, απφ ην ρξφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο πνπ ηπρφλ έρνπλ ιάβεη, κπνξεί λα
αλαγλσξηζηεί σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο δχν εηψλ, αλεμάξηεηα
απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ δηήξθεζε ε εθπαηδεπηηθή ηνπο άδεηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί, επεηδή ε εθπαηδεπηηθή ηνπο άδεηα ήηαλ κε απνδνρέο θαη
επνκέλσο νη ζπληαμηνδνηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαηαβάιινληαλ θαλνληθά, δελ ρξεηάδεηαη
εμαγνξά απηήο ηεο άδεηαο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αλαγλψξηζε ρξφλνπ εθπαηδεπηηθήο
άδεηαο, αλαθεξφκαζηε ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα ρσξίο απνδνρέο. Καηά ζπλέπεηα δελ
ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα απφ 1-1-2011 θαη έρνπλ ιάβεη εθπαηδεπηηθή άδεηα πέξαλ ηεο δηεηίαο. Ο
ρξφλνο απηφο είλαη θαλνληθή ζπληάμηκε δεκφζηα ππεξεζία.
3. Υξόλνο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ γηα αλαηξνθή παηδηνύ
Δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο σο ζπληάμηκνπ ηνπ ρξφλνπ άδεηαο άλεπ
απνδνρψλ αλαηξνθήο παηδηνχ ειηθίαο κέρξη 6 εηψλ, πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.2
ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Δ.Κ δηάξθεηαο κέρξη 2 εηψλ.
Ο ρξφλνο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ αλαηξνθήο παηδηνχ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη νχηε
κε ηελ άδεηα κεηξφηεηαο πνπ είλαη θχεζεο θαη ινρείαο νχηε κε ηελ άδεηα ησλ 9
κελψλ κε απνδνρέο, πνπ επέιεμαλ θάπνηνη αληί ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα αλαηξνθή
παηδηνχ νχηε κε ηνλ πιαζκαηηθφ ρξφλν παηδηψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Είλαη
ζπγθεθξηκέλε άδεηα ρσξίο απνδνρέο πνπ έιαβαλ θάπνηνη, πξνθεηκέλνπ λα
κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ηνπο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ.
Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηηο αλσηέξσ άδεηεο (1,2,3)
ζπλαζξνηδφκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο άλδξεο είλαη:
4 έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα εληόο ηνπ 2011
5 έηε
»
»
»
εληόο ηνπ 2012
6 έηε
»
»
»
εληόο ηνπ 2013
7 έηε
»
»
»
κεηά ηελ 1-1- 2014
5.

Πιαζκαηηθόο ρξόλνο παηδηώλ
Γηα πξψηε θνξά ζηε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία ηνπ Δεκνζίνπ ζεζπίδεηαη ε
δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ζπληάμηκνπ ρξφλνπ κε εμαγνξά γηα θάζε παηδί, πνπ
βξίζθεηαη ελ δσή, ζχκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2865/2010. Ο ρξφλνο
απηφο αλέξρεηαη ζε 1 έηνο γηα ην πξψην παηδί, ζε 2 επηπιένλ έηε γηα ην δεχηεξν παηδί
θαη ζε 2 έηε γηα ην ηξίην παηδί. Σπλνιηθά κέρξη 5 έηε γηα φζνπο έρνπλ απφ 3 θαη άλσ
παηδηά.
Είλαη πξνθαλέο φηη ν αλσηέξσ πιαζκαηηθφο ρξφλνο παηδηψλ, πνπ κπνξεί λα
αλαγλσξηζηεί σο ζπληάμηκνο, είλαη επηπιένλ ησλ 4,5,6,7 εηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην
2011,2012 θιπ, αθνχ ν λνκνζέηεο ηνλ αλαθέξεη ζε μερσξηζηφ άξζξν.
Ο ρξφλνο απηφο πνπ αλαθέξεηαη σο «πιαζκαηηθφο» ρξεζηκεχεη θαη γηα ηε
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη γηα πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο θαη
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αθνξά παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν ππάιιεινο λα έρεη
ζπκπιεξψζεη 15εηή πξαγκαηηθή δεκόζηα ππεξεζία.
Ωο δεκφζηα ππεξεζία λνείηαη ε ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Δεκφζην, ζε ΟΤΑ
ή ζε ΝΠΔΔ (ζηελ Ειιάδα ή ζε ρψξα κέινο ηεο Ε.Ε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ.)
Ο πιαζκαηηθφο ρξφλνο ησλ παηδηψλ αληηκεησπίδεηαη ζπληαμηνδνηηθά κε ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη θαη γηα ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο ν ρξφλνο ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο , φπσο δει. νη άλδξεο κε 23 ρξφληα ππεξεζίαο ζηηο 31-12-2010
θαη 2 ρξφληα ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα , άξα θαη
κία γπλαίθα ,κεηέξα δχν παηδηψλ πνπ ην έλα ηνπιάρηζηνλ είλαη αλήιηθν, αλ ζηηο 3112-2010 είρε 22 ρξφληα ππεξεζίαο, αλαγλσξίδνληαο 3 πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ
ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2010.
Ο ππάιιεινο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη απφ ηνλ πιαζκαηηθφ ρξφλν θαη κέξνο ηνπ
ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ δηθαηνχηαη δει. κήλεο Σε θακία πεξίπησζε φκσο δελ παίξλεη
θαη κηζζνινγηθή πξναγσγή, φπνηνο αλαγλσξίδεη απηφ ην ρξφλν.
Αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ παηδηώλ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ όζνη έρνπλ
ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010
Σν δηθαίσκα αλαγλώξηζεο απηνύ ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα αζθεζεί θαη από ηνπο
δύν γνλείο.
Τν πνζφ ηεο εηζθνξάο ηεο εμαγνξάο γηα αλαγλψξηζε φισλ ησλ αλσηέξσ ρξφλσλ
(ζπνπδψλ, άδεηαο άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή παηδηνχ ειηθίαο κέρξη 6 εηψλ,
εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ παηδηψλ)
πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε:
πληάμηκεο απνδνρέο ρ 6,67% ρ κήλεο πνπ ζα εμαγνξαζηνύλ
Οη ζπληάμηκεο απνδνρέο πεξηιακβάλνπλ βαζηθφ κηζζφ +140,80 € θαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο γηα
φζνπο αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ην θφζηνο εμαγνξάο (κε ζεκεξηλνχο βαζηθνχο κηζζνχο) ελφο
εθπαηδεπηηθνχ ,παιηνχ αζθαιηζκέλνπ, Π.Ε. θαηεγνξίαο.
Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αζθαιηζηέεο απνδνρέο ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο, πνπ είλαη γηα
ηνπο Δηεπζπληέο Δεκ. Σρνι. θαη Γπκλαζίσλ 93,10 €, Υπνδ/ληέο 56,67 €, Δ/ληέο Λπθείσλ
105,25 €, Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ 109,30 €, Δ/ληέο Εθπ/ζεο & Σρνι. Σχκβ.141,68 €,
Πξντζη.Νεπ. θαη 1/ζ,2/ζ,3/ζ Δεκ. Σρνι. 28,34 €
Οη λένη αζθαιηζκέλνη ζηε ζέζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ζα ππνινγίζνπλ ην ζχλνιν ησλ
απνδνρψλ ηνπο πιελ θηλήηξνπ απφδνζεο.
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Η αίηεζε απφ ηνλ ππάιιειν κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηεδήπνηε, αθφκα θαη θαηά ηε
ζπληαμηνδφηεζε, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη ππνβνιή ηεο εληφο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζεζκίαο. Υπάιιεινο πνπ ζηηο 31-12-2011 έρεη ζπλνιηθή ππεξεζία 24 ρξφληα θαη
έρεη αλήιηθν παηδί, ε εμαγνξά 1 έηνπο είηε πιαζκαηηθνχ παηδηνχ είηε ζπνπδψλ, φπνηε
θαη λα γίλεη θαη κεηά απφ 5 ρξφληα, ζα ππνινγηζηεί φηη ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα ην 2011.
Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη ην θφζηνο εμαγνξάο, φηαλ γίλεη λσξίο, ζα είλαη κηθξφηεξν
είηε γηαηί ηψξα ν ππάιιεινο ζα έρεη κηθξφ Μ.Κ. είηε γηαηί κε έλα λέν κηζζνιφγην
ελδερνκέλσο ν βαζηθφο κηζζφο ζα είλαη κεγαιχηεξνο ,αθνχ ζχκθσλα κε
θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο ζα ελζσκαησζνχλ θάπνηα επηδφκαηα θαη επνκέλσο ζα
απμεζεί ην θφζηνο εμαγνξάο.
Πάλησο ε εμαγνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ζχλεζε, γηαηί ζηελ εμαγνξά
πνιιψλ εηψλ, φπνπ δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα, φπσο ζηνπο ηξίηεθλνπο άλδξεο, ζα
πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε ζθέςε πφηε σο ζπληαμηνχρνο ζα θάλεη απφζβεζε απηνχ ηνπ
πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιεη.
Αο δνχκε ηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ αζθαιηζκέλσλ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο
θαη ηα ειηθηαθά φξηα ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζχκθσλα κε ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (3865/2010), φπσο θαη ηηο δπλαηφηεηεο
εμαγνξάο αλαγλσξηδφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο θαη ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο.
Γ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ
1. Γνλείο κε αλήιηθα παηδηά:
(αζθαιηζκέλνη κέρξη 31-12-92)
Ωο εκεξνκελία ελειηθίσζεο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ε 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο
πνπ ζπκπιεξψλεηαη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο. Έηζη, αλ έλα παηδί θιείλεη ηα 18 ρξφληα
ην κήλα π.ρ Μάξηην ,ην παηδί ζα ζεσξείηαη αλήιηθν κέρξη 30 Δεθεκβξίνπ ,νπφηε ν
γνλέαο πνπ ζπκπιεξψλεη 25εηία απφ 1-1 έσο 30-12 ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο
επεξγεηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ.
Οη κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο, εθφζνλ ζπκπιήξσζαλ 25εηία
κέρξη 31-12-2010 θαη είραλ αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο ,
κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ.
Σηελ 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία γη απηνχο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη απφ 1-1-83 θαη
κεηά, ν ειάρηζηνο ρξφλνο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη 5 έηε, επνκέλσο κπνξνχλ λα
ζπκπεξηιάβνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο θαη ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα.
Με ην λέν λφκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εάλ ζπκπιεξψλνπλ
25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία απφ 1-1- 2011 θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο
έρνπλ αλήιηθν παηδί, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ 52νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ελψ γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 25εηία ην 2012, ε
θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο. Γηα φζνπο ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 25εηία απφ 1-1-2013 θαη κεηά, ζηακαηά ε
επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλήιηθα
παηδηά ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ππαιιήινπο θαη νξίδεηαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο σο
εληαίν φξην ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε.
Έηνο ζεκειίσζεο

Έηε ππεξεζίαο

Όξην ειηθίαο

2011
2012
2013

25
25
25

52
55
65
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Η εγθχθιηνο πνπ εμέδσζε ην Γ.Λ.Κ. γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Ν.3865/2010 ,επηζεκαίλεη φηη ν άλδξαο ππάιιεινο ,παηέξαο αλειίθνπ, πνπ θαηά ηελ
31-12-2010 είρε ζπκπιεξψζεη 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη επνκέλσο έρεη
ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο επεξγεηηθήο
δηάηαμεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη λα θχγεη ζε ειηθία 52 εηψλ
απφ 1-1-2011.
Έηζη παξαηεξείηαη ην αζθαιηζηηθφ παξάδνμν, ν λεφηεξνο πνπ ζεκειηψλεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2011, λα κπνξεί λα θχγεη ζε ειηθία 52 εηψλ, ελψ ν
παιηφηεξνο πνπ κέρξη 31-12-2010 είρε 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη είρε αλήιηθν
παηδί λα ζπληαμηνδνηείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο:
35 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 58 εηψλ ή
37 έηε Φ.Ο.Η ή
30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ, αλ είλαη εθπαηδεπηηθφο.
Αο δνχκε θάπνηα παξαδείγκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζεο απφ ηηο
πξναλαθεξζείζεο ππεξεζίεο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο
Πεξίπησζε 1ε.
Μεηέξα 2 παηδηώλ (ην έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν) πνπ ζηηο 31-12-2010 είρε 23
ρξόληα ππεξεζίαο. Ση δπλαηόηεηεο αλαγλώξηζεο ππεξεζηώλ έρεη:
α) Να αλαγλσξίζεη 2 ηνπιάρηζηνλ πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ, ψζηε λα ζεκειηψζεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσλα ην 2010 θαη λα ζπληαμηνδνηεζεί, αλ ζέιεη, ζε ειηθία 50
εηψλ.
β) Να αλαγλσξίζεη 1 έηνο είηε πιαζκαηηθφ παηδηψλ είηε ζπνπδψλ , λα ζεκειηψζεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζηηο 31-12-2011 θαη λα ζπληαμηνδνηεζεί, αλ ζέιεη, ζε
ειηθία 52 εηψλ.
γ) Να κελ αλαγλσξίζεη θαλέλα έηνο, νπφηε ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
ζηηο 31-12-2012 θαη ζα κπνξεί λα θχγεη ζε ειηθία 55 εηψλ. Πάληα βέβαηα κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο ην παηδί ζα είλαη αλήιηθν.
Πεξίπησζε 2ε.
Παηέξαο 2 παηδηώλ (ην έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν) πνπ ζηηο 31-12-2010 είρε 23
ρξόληα
ππεξεζίαο. Ση δπλαηόηεηεο αλαγλώξηζεο ππεξεζηώλ έρεη:
α) Να αλαγλσξίζεη 2 ρξφληα είηε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο είηε πιαζκαηηθά παηδηψλ. Σ’
απηή ηελ πεξίπησζε ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2010,δελ κπνξεί λα
θάλεη ρξήζε ηεο αλειηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο παξαθάησ
δηαηάμεηο :
 35 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ειηθία 58 εηψλ
 37 ρξφληα ππεξεζίαο Φ.Ο.Η.
 30 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ (αλ είλαη εθπαηδεπηηθφο)
β) Αλ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ηεο επεξγεηηθήο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ αλειηθφηεηα
ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη 1 έηνο είηε απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία είηε
απφ ηνλ πιαζκαηηθφ ρξφλν παηδηψλ, λα ζρεκαηίζεη 25εηία ην 2011 ,νπφηε ζα κπνξεί
λα απνρσξήζεη, αλ ζέιεη, ζην 52ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη αλ ζέιεη λα αλαγλσξίζεη θαη ηα
έηε ζπνπδψλ γηα πξνζαχμεζε.
Πεξίπησζε 3ε
Μεηέξα 2 παηδηώλ πνπ ζπκπιεξώλεη ην 2011 24 ρξόληα ππεξεζίαο θαη ην
κηθξόηεξν παηδί ηεο ελειηθηώζεθε ην 2009.
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Τν 2009 πνπ ελειηθηψζεθε ην κηθξφηεξν παηδί ηεο ε ζπγθεθξηκέλε κεηέξα είρε 22
ρξφληα ππεξεζίαο. Αλαγλσξίδνληαο 3 πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ ζρεκαηίδεη 25εηία ην
2009, νπφηε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο σο κεηέξα αλειίθνπ θαη λα θχγεη,
αλ ζέιεη, ζε ειηθία 50 εηψλ.
2. πληαμηνδόηεζε ππαιιήισλ κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά
(αζθαιηζκέλνη κέρξη 31-12-92)
Οη κεηέξεο δεκφζηνη ππάιιεινη κε ηξία παηδηά θαη άλσ, εθφζνλ έρνπλ 20 έηε
ππεξεζίαο κέρξη 31-12-2010, κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ρσξίο φξην ειηθίαο,
φπνηε θαη αλ απνρσξήζνπλ.
Οη ηξίηεθλνη άλδξεο, πνπ κέρξη 31-12-2010 έρνπλ ζπκπιεξψζεη 20 έηε ππεξεζίαο,
κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ρσξίο φξην ειηθίαο κόλν απηνί πνπ είλαη ρήξνη ή
δηαδεπγκέλνη. Σηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηνπ δηαδεπγκέλνπ πξέπεη ηα παηδηά λα είλαη
αλήιηθα θαη ηα ηξία θαη λα έρεη ηελ επηκέιεηα απηψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε.
Σα πξόζσπα ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ νύηε
πιαζκαηηθά ρξόληα παηδηώλ νύηε έηε ζπνπδώλ, γηαηί έρνπλ ζεκειηώζεη
ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010
Όζνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ 1-1-2011, απμάλεηαη θαη γηα
ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο, γνλείο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηψλ, ν ειάρηζηα
απαηηνχκελνο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξφλνο ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο, ζε 21 έηε γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ην 2011, κε
φξην φκσο ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ην 52ν έηνο , ζε 23 έηε γηα φζνπο
ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ην 2012, κε φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ην 55ν
έηνο θαη ζε 25 έηε γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ην 2013 θαη κε φξην ειηθίαο
θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ην 65ν έηνο.
Έηνο ζεκειίσζεο
Έηε ππεξεζίαο
Όξην ειηθίαο
2011
21
52
2012
23
55
2013
25
65
* ν ππάιιεινο αθνινπζεί ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο. πρ αλ ν ππάιιεινο ζεκειηψλεη ην 2011 20εηία, ρξεηάδεηαη ηφηε 21 έηε πνπ ζα ηα έρεη ην
2012, «θιεηδψλεη» φκσο ην φξην ειηθίαο ησλ 52 εηψλ γηα λα ζπληαμηνδνηεζεί.

Όζνη άλδξεο ηξίηεθλνη κέρξη 31-12-2010 έρνπλ πάλσ από 21 έηε ππεξεζίαο,
κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ από 1-1 2011, εθόζνλ έρνπλ ηελ ειηθία ησλ 52 εηώλ ή
όηαλ ηε ζπκπιεξώζνπλ.
(Σηελ πεξίπησζε ησλ ηξίηεθλσλ ή πνιχηεθλσλ δελ ελδηαθέξεη αλ ηα παηδηά είλαη αλήιηθα. Εθείλν πνπ
ελδηαθέξεη είλαη λα είλαη ελ δσή ηα παηδηά θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο)

Παξαδείγκαηα κε εμαγνξά αλαγλσξηδφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηξίηεθλνπο
Πεξίπησζε 1ε
Μεηέξα ηξηώλ ηέθλσλ ζπκπιήξσζε 20εηία ην 2010. Πόηε κπνξεί λα
ζπληαμηνδνηεζεί θαη πόζα πιαζκαηηθά έηε ή έηε ζπνπδώλ κπνξεί λα
αλαγλσξίζεη
Εθφζνλ ζπκπιήξσζε 20εηία κέρξη 31-12-2010 κπνξεί λα απνρσξήζεη ρσξίο φξην
ειηθίαο (Φ.Ο.Η.) ,φπνηε ζειήζεη. Δελ κπνξεί λα εμαγνξάζεη νχηε πιαζκαηηθά έηε
νχηε έηε ζπνπδψλ, δηφηη έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-12-2010.
Πεξίπησζε 2ε
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Μεηέξα ηξίηεθλε έρεη 18 έηε ππεξεζίαο ζηηο 31-12-2010. Πόηε κπνξεί λα
ζπληαμηνδνηεζεί
α) Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνπιάρηζηνλ 2 απφ ηα 5 πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ πνπ
δηθαηνχηαη, ψζηε λα ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (20εηία) ζηηο 31-12-2010,
γηα λα κπνξεί λα απνρσξήζεη ,φπνηε ζέιεη, Φσξίο Όξην Ηιηθίαο (Φ.Ο.Η.).
β) Να αλαγλσξίζεη 1 έηνο, νπφηε ζπκπιεξψλεη 20εηία ζηηο 31-12-2011, ζεκειηψλεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη «θιεηδψλεη» έηζη ην φξην ειηθίαο ησλ 52 εηψλ, ηα έηε
ππεξεζίαο φκσο, φηαλ ζα απνρσξήζεη, ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 21.
γ) Να κελ αλαγλσξίζεη θαλέλα ρξφλν ζεκειηψλνληαο ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζηηο
31-12-2012, «θιεηδψλνληαο» έηζη ην φξην ειηθίαο ησλ 55εηψλ πνπ ζα κπνξεί λα
απνρσξήζεη, κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο φκσο λα γίλνπλ 23, φπνηε απηά ζπκπιεξσζνχλ.
Πεξίπησζε 3ε
Σξίηεθλνο παηέξαο ζηηο 31-12-2010 είρε πάλσ από 21 έηε ππεξεζίαο. Πόηε
ζπληαμηνδνηείηαη θαη ηη ππεξεζίεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη
Επεηδή φ αλσηέξσ παηέξαο έρεη πάλσ απφ 21 ρξφληα ππεξεζίαο, γηα ηελ άκεζε
θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 52νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη 5 πιαζκαηηθά έηε απφ ηα παηδηά θαη 4 έηε ζπνπδψλ ή 5
πιαζκαηηθά παηδηψλ + 2 ζπνπδψλ + 2 ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ζπλνιηθά 9 έηε, αθνχ ην
δηθαίσκα σο ηξίηεθλσλ γελλάηαη απφ 1-1-2011,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ
λφκνπ.
3. Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά
(παιηνί αζθαιηζκέλνη)
Με ηελ πξντζρχνπζα λνκνζεζία νη γπλαίθεο ππάιιεινη κε αλάπεξα παηδηά 50% θαη
άλσ ή κε αλίθαλν ζχδπγν 67% θαη άλσ (αληθαλφηεηα γηα ηελ νπνία είρε γλσκαηεχζεη
ε Αλψηαηε Υγεηνλνκηθή Επηηξνπή Σηξαηνχ Α.Σ.Υ.Ε,) κπνξνχζαλ κεηά ηε ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, εθφζνλ είραλ ζπκπιεξψζεη ην
50φ έηνο ηεο ειηθίαο, ήζειαλ δει. 25έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 50 εηψλ. Οη άλδξεο
δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο.
Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εθόζνλ
ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (25εηία) από 1-1-2011 θαη έρνπλ αλίθαλν
παηδί ή αλίθαλν ζύδπγν κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, κπνξνύλ λα
ζπληαμηνδνηεζνύλ, εθόζνλ ζπκπιεξώζνπλ ην 50ό έηνο ηεο ειηθίαο.
Η δηαθνξά κε ηελ πξντζρχνπζα λνκνζεζία είλαη φηη επεθηείλεηαη ην δηθαίσκα
απηφ θαη ζηνπο άλδξεο, πνπ δελ εηχγραλαλ επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο σο παηέξεο
αλίθαλσλ παηδηψλ θαη επηπιένλ απμάλεηαη ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ απφ
50% ζε 67%, πξνζηηζεκέλεο θαη ηεο πξνυπφζεζεο ε αληθαλφηεηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ
αδπλακία άζθεζεο θάζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Η αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ
πξέπεη πάληα λα ζπληξέρεη θαηά ην ρξφλν ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο (25εηία) ηνπ ππαιιήινπ.
Οη ζπληαμηνδνηηθέο απηέο δηαηάμεηο πεξί αληθαλφηεηαο παηδηνχ ή ζπδχγνπ πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο άλδξεο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-1-2011,
δελ ηζρχνπλ γηα φζνπο άλδξεο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα σο 31-122010
Σν δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε αλάπεξν παηδί ή αλάπεξν ζύδπγν κπνξεί λα
αζθεζεί θαη από ηνπο δύν γνλείο ή ζπδύγνπο αληίζηνηρα, πνπ ζεκειηώλνπλ
ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1-1-2011.
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4. Λνηπέο πεξηπηώζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ 1-1-1983 έσο 31-12-92
(Άλδξεο θαη γπλαίθεο άγακνη/εο ή έγγακνη/εο ή ρήξνη/εο ή δηαδεπγκέλνη/εο, ρσξίο παηδηά
ή κε ελήιηθα παηδηά)

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ κε ηνπο άλδξεο,
ν λένο λφκνο πξνβιέπεη φηη νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ, εάλ
ζπκπιεξψλνπλ ηελ 25εηία ην 2010, ηζρχεη γηα κελ ηνπο άλδξεο ην φξην ειηθίαο ησλ
65 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο πιήξνπο ζχληαμεο θαη ησλ 60 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο
κεησκέλεο (πξφσξεο), γηα δε ηηο γπλαίθεο ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ γηα ηε ιήςε
ηεο πιήξνπο ζχληαμεο θαη ησλ 55 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο κεησκέλεο..
Εάλ ε 25εηία ζπκπιεξψλεηαη ην 2011, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο απαηηείηαη ην 61ν έηνο
ηεο ειηθίαο, γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 56ν έηνο γηα κεησκέλε, εάλ ζπκπιεξψλεηαη ην
2012 απαηηείηαη ην 63ν έηνο γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 58ν έηνο γηα κεησκέλε θαη εάλ
ζπκπιεξψλεηαη ε 25εηία απφ ην 2013 θαη κεηά απαηηείηαη ην 65ν έηνο γηα πιήξε
ζχληαμε θαη ην 60 έηνο ηεο ειηθίαο γηα κεησκέλε.

Παιηνί αζθαιηζκέλνη (από 1-1-83 έσο 31-12-92)
Υξόλνο γηα
ηε
Ζιηθία
ζεκειίσζε
Έηνο
θαηαβνιήο
Όξην ειηθίαο
ζπληαμηνδνη. ζεκειίσ
ηεο
πξόσξεο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δηθαηώκαηνο
ζεο
ζύληαμεο ζπληαμηνδόηεζεο
Άλδξεο θαη
γπλαίθεο
άγακνη/εο ή
έγγακνη/εο ή
ρήξνη/εο ή
δηαδεπγκέλνη/εο
ρσξίο παηδηά ή
κε ελήιηθα
παηδηά

65

60

Άλδξ
Γπλ

25

2010

60

55

25

2011

61

56

25

2012

63

58

25

2013

65

60

Άλδξεο
&
Γπλαίθεο

Γηεπθξίληζε: Όηαλ ιέκε πιήξε ζχληαμε, ελλννχκε πάληα ηελ αλαινγηθή ζχληαμε, ηε
ζχληαμε δει. πνπ είλαη αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. Έρεη θάπνηνο 25 ρξφληα
ππεξεζίαο, ζα πάξεη ζχληαμε γηα 25 ρξφληα δει. 25/35, έρεη 30 ρξφληα, 30/35. Πιήξε
ζχληαμε κε ηελ θπξηνιεμία ηνπ φξνπ, δει. λα πάξεη ην αλψηαην χςνο ησλ ζπληάμηκσλ
απνδνρψλ πνπ δηθαηνχηαη, είλαη ηα 40 ρξφληα ππεξεζίαο (35/35 + 5/50)
Επνκέλσο θαη ε ηξίηεθλε κεηέξα πνπ απνρσξεί κε 20 ρξφληα ππεξεζίαο Φ.Ο.Η., ε
ζχληαμε πνπ ζα πάξεη ζα ιέγεηαη πιήξεο , 20/35, ζα πάξεη δει. ηε ζχληαμε πνπ
αληηζηνηρεί ζηα 20 ρξφληα ππεξεζίαο.
Πξόσξε ζπληαμηνδόηεζε λνείηαη ε δπλαηφηεηα, πνπ παξέρεηαη ζηνλ ππάιιειν,
πνπ έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο αιιά δελ έρεη ην φξην ειηθίαο γηα ηελ άκεζε
θαηαβνιή ηεο λα ιάβεη ηε ζχληαμε λσξίηεξα θαηά 5 ρξφληα ην αλψηαην, πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη.
Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, φπσο
είλαη ε θαηεγνξία ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη θπζηθά κε ηελ
αλάινγε κείσζε ηεο ζχληαμεο (πνηλή), ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην πφζν
λσξίηεξα ζα αζθεζεί ην δηθαίσκα απηφ απφ ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο.
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Η κείσζε απηή είλαη 4,5% γηα θάζε ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ θαλνληθνχ νξίνπ ειηθίαο γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
κέρξη 31-12-2010 θαη 6% γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-12011.
Πρ. κία κεηέξα κε ελήιηθα παηδηά, πνπ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην
2010 θαη ζα ηεο θαηαβιεζεί ε ζχληαμε ζην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο , αλ ζειήζεη λα
πάξεη κεησκέλε ζχληαμε ζηα 55, ε κείσζε ζα είλαη: 5 ρ 4,5%=22,5%, αλ ηε ιάβεη ζηα
58, ε κείσζε ζα είλαη 2 ρ 4,5%=9%
Αλ φκσο ε ζπγθεθξηκέλε κεηέξα ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-1-2011
θαη ζειήζεη λα ιάβεη κεησκέλε ζχληαμε ζηα 56 αληί ηεο θαλνληθήο ζηα 61, ε κείσζε
ζα είλαη 5 ρ 6%= 30%
Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη πξνηηκφηεξε ε εμαγνξά 1 ηνπιάρηζηνλ πιαζκαηηθνχ
έηνπο παηδηψλ, ψζηε λα γίλεη ε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ην 2010.
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ιάβεη ηελ θαλνληθή ζχληαμε ζηα 60 αληί ησλ 61 ή αλ
ζειήζεη ηε κεησκέλε ζηα 55 αληί ησλ 56 κε κείσζε 4,5% αληί 6%.
Οη ππάιιεινη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, εθόζνλ έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό
δηθαίσκα ηνπ 2010, έρνπλ θαη ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο
ζπληαμηνδόηεζεο:
 35 ρξόληα ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 εηώλ
 37 ρξόληα ππεξεζίαο/αζθάιηζεο ρσξίο όξην ειηθίαο
Ο ρξφλνο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ησλ 35 εηψλ, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-1-2011, απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 2011 έσο ην
2015 απφ ηα 35 ζηα 40 κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο απφ ηα 58 ζηα 60,
φπσο δείρλεη ν παξαθάησ πίλαθαο.
Παιηνί αζθαιηζκέλνη (από 1-1-83 έσο 31-12-92)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Άλδξεο θαη
γπλαίθεο
άγακνη/εο ή
έγγακνη/εο ή
ρήξνη/εο ή
δηαδεπγκέλνη/εο
ρσξίο παηδηά ή
κε ελήιηθα
παηδηά
Γ.

Θεκειίσζε σο 31-122010 (ζπκπιήξσζε
25εηίαο)
Έηε
ππεξεζίαο
35
37

Όξην
ειηθίαο
58
Φ.Ο.Η.

Θεκειίσζε απφ 1-1-2011

Έηνο ζεκειίσζεο
2011
2012
2013
2014
2015

Έηε
ππεξεζίαο
36
37
38
39
40

Όξην
ειηθίαο
58
59
60
60
60

ΝΔΟΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ (αζθαιηζκέλνη από 1-1-93)

Τα λέα φξηα ειηθίαο θαη ηα έηε ππεξεζίαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο γη απηή ηελ θαηεγνξία ησλ αζθαιηζκέλσλ, ηζρχνπλ
απφ 1-1-2013, ζχκθσλα κε ην λέν λφκν 3865/2010 ,ζηα πιαίζηα ηεο ηζφηεηαο παιηψλ
θαη λέσλ αζθαιηζκέλσλ σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο.
Επνκέλσο κέρξη 31-12-2012 γη απηνχο ηζρχεη φ,ηη ίζρπε πξηλ ην λ.3865/2010 θαη είλαη
ηα εμήο:
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α) Γπλαίθεο κε αλήιηθα παηδηά
Υξεηάδνληαη 20 ρξόληα ππεξεζίαο (κέρξη 31-12-2010) θαη ειηθία 55 εηώλ γηα
θαλνληθή ζύληαμε θαη 50 εηώλ γηα κεησκέλε.
Άξα κία κεηέξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε αλήιηθν παηδί, εθφζνλ κέρξη 31-12-2012
δελ ζπκπιεξψλεη 20εηία, κπνξεί λα εμαγνξάζεη είηε έηε ζπνπδψλ είηε πιαζκαηηθά
έηε, λα ζεκειηψζεη έηζη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31-12-2012 θαη λα κπνξεί λα
απνρσξήζεη κε φζα ρξφληα ππεξεζίαο έρεη, φηαλ ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο ησλ 55
εηψλ γηα θαλνληθή ζχληαμε ή ησλ 50 γηα κεησκέλε.
Θπκίδνπκε φηη ε εμαγνξά πιαζκαηηθψλ εηψλ παηδηψλ έρεη σο πξνυπφζεζε ηε
ζπκπιήξσζε 15εηνχο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ε εμαγνξά εηψλ ζπνπδψλ
ηε ζπκπιήξσζε 12εηνχο ππεξεζίαο .
β) Γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά
Ιζρχεη φ,ηη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Γηα ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ζα πξέπεη
λα έρεη γλσκαηεχζεη ε Αλψηαηε Υγεηνλνκηθή Επηηξνπή Σηξαηνχ (Α.Σ.Υ.Ε.)
γ) Γπλαίθεο κε 3 θαη άλσ παηδηά
20 έηε ππ. θαη ειηθία 56 εηώλ όζεο έρνπλ 3 παηδηά
20 »
»
53 εηώλ
»
4 παηδηά
20 »
»
50 εηώλ
»
5 παηδηά
Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο, ε
νπνία ,αλ δελ ζπκπιεξψλεηαη κέρξη 31-12-2012, ζα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε
εμαγνξά πιαζκαηηθψλ εηψλ παηδηψλ ή ζπνπδψλ.
Γηα φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ ηζρχεη ε γεληθή πξνυπφζεζε 15έηε/65
εηώλ.
Από 1-1-2013 γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο απηώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηζρύεη ε γεληθή
πξνϋπόζεζε 15έηε/65 εηώλ, πιελ ηεο θαηεγνξίαο ησλ γνλέσλ (άλδξεο &
γπλαίθεο) κε αλίθαλα παηδηά, πνπ ρξεηάδνληαη 25 έηε ππεξεζίαο γηα ηε
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ειηθία 50 εηώλ γηα ηε ιήςε ηεο
ζύληαμεο.
Γηάλλεο Μπαιάγθαο
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