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Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010   

 
Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε 

Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ ηειεπηαίνπ Νόκνπ από 

ηε Βνπιή ησλ Ειιήλσλ, έηζη ώζηε όινη νη ζπλάδειθνη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εμειίμεηο.  

 

 

 Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

 Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε 

Γηάλλε Μπαιάγθα 

 
      Χεθίζηεθε ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο θαη γίλεηαη λόκνο ηνπ Κξάηνπο κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ην λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ κεηαξξύζκηζε ηνπ Σπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ, 

κε ην νπνίν  επέξρνληαη δπζκελείο αιιαγέο ζηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ 

γπλαηθώλ, ηδηαίηεξα ησλ κεηέξσλ κε αλήιηθα παηδηά. θαζώο θαη ησλ ηξίηεθλσλ 

κεηέξσλ. 

           Οξίδεηαη σζηφζν ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ ηνπ λφκνπ, φπσο 

αθξηβψο θαη ζην λφκν 3847 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 11-5-2010, φηη φζνη θαη φζεο 

έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη 31-12-2010 δελ ζίγνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

            Γηα ηα πξόζσπα απηά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκόδνληαη νη ηζρύνπζεο 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ δηαηάμεηο, πνπ αθνξνύλ ηόζν ηε ζεκειίσζε 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο όζν θαη ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, θαζώο 

θαη ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο. 

            Με απιά ιφγηα, φζνη έρνπλ  ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη 

31-12-2010 ,  κπνξεί λα απνρσξήζνπλ φπνηε ζέινπλ θαη ην 2011 θαη ην 2015 θαη  

νπνηαδήπνηε άιιε ρξνλνινγία  ρσξίο θακία κεηαβνιή νχηε ζηα φξηα ειηθίαο 

νχηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο νχηε θακία  « πνηλή» ζα έρνπλ ζην χςνο ηεο 

ζχληαμήο ηνπο, εάλ θχγνπλ κεηά ην 2010. 

           Πην ζπγθεθξηκέλα λα επαλαιάβνπκε γηα άιιε κηα θνξά πνηνη έρνπλ 

ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα θαη δε ζίγνληαη: 
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1) Όινη νη δηνξηζζέληεο κέρξη 31-12-82.  

    Δηδηθόηεξα από απηή ηελ θαηεγνξία: 

  α) Όιεο νη παληξεκέλεο γπλαίθεο είηε έρνπλ παηδηά είηε δελ έρνπλ, κπνξνύλ λα 

απνρσξήζνπλ, όπνηε ζέινπλ ,ζήκεξα ή θαη κεηά ην 2010, γηαηί έρνπλ ζπκπιεξώζεη 

24,5 ρξόληα ππεξεζίαο θαη δελ απαηηείηαη όξην ειηθίαο. 

  β) Όινη όζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζα ζπκπιεξώζνπλ θαη κεηά ην 2010   35 ρξόληα ρσξίο 

όξην ειηθίαο. Από ηα  35 ρξόληα ππεξεζίαο ηα 25 ηνπιάρηζηνλ είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη ζην δεκόζην (ζηελ 25εηία ππνινγίδεηαη θαη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα ηνπο 

άλδξεο) ηα ππόινηπα κπνξεί λα είλαη θαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ζα ρξεηαζηεί 

εμαγνξά γηα ηελ αλαγλώξηζε.  
      * Απηνί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ θαη κε ιηγόηεξα ρξόληα, κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ, ηα γλσζηά εμάκελα πνπ πξνζηίζεληαη από 1-1-98  Φσξίο Όξην Ηιηθίαο            

(Φ.Ο.Η.)  

  Αλ π.ρ ε 25εηία  ζπκπιεξώζεθε ην 2001, από ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζήο ηεο θαη κεηά 

απαηηνύληαη ζπλνιηθά 34   έηε Φ.Ο.Η     

  Αλ    ζπκπιεξώζεθε ην    2002, απαηηνύληαη       34,5  ρξόληα   Φ.Ο.Η. 

  Αλ                 »                   2003 θαη κεηά απαηηνύληαη  35  έηε  Φ.Ο.Η.  

2)  Γηνξηζζέληεο απφ 1-1-83 έσο 31-12-92 

  α) Μεηέξεο αλειίθσλ πνπ ζηηο 31-12-2010 έρνπλ ζπκπιεξώζεη 25 έηε ππεξεζίαο , 

ζηα  νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη έρνπλ 

αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο. Σ΄ απηέο ε ζύληαμε ζα θαηαβιεζεί, 

όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ην 50
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. Αλ ην 50 έηνο ζπκπιεξώλεηαη κεηά ην 

2010, δελ αιιάδεη ηίπνηε γη απηέο, όζν θαη λα παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία θαη νύηε 

επεξεάδεη ηα απνθηεζέληα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ε ελειηθίσζε ηνπ παηδηνύ. 

  β) Μεηέξεο κε ηξία παηδηά θαη άλσ. 

    Φξεηάδνληαη 20 ρξόληα ππεξεζίαο (ζηα  νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο ηεο 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο) λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζηηο 31-12-2010 θαη κπνξνύλ λα 

απνρσξήζνπλ , ρσξίο όξην ειηθίαο, όπνηε ζειήζνπλ. Γελ  ελδηαθέξεη λα είλαη ηα 

παηδηά αλήιηθα ή ελήιηθα, ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ  ελδηαθέξεη  ηελ εκεξνκελία πνπ 

ζπκπιεξώλεηαη ε 20εηία. 

 γ) Όιεο νη ππόινηπεο θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθώλ (αλύπαληξεο γπλαίθεο, κεηέξεο κε 

ελήιηθα παηδηά θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο θιπ ) , εάλ ζπκπιεξώλνπλ 25εηία 

ζηηο 31-12-2010 , κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ, όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ην 60
ν 

έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, όπνηε απηό ζπκπιεξσζεί , ρσξίο θακία κεηαβνιή ζηε ζπληαμηνδνηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. 

 ε) Όινη νη άλδξεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 25 έηε ππεξεζίαο.  Τν όξην ειηθίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα ζπληαμηνδόηεζε γη απηνύο,  έρεη λα θάλεη κε ην έηνο πνπ 

ζπκπιεξώζεθεο ε 25εηία. Αλ πρ ε 25εηία ζπκπιεξώζεθε ην 1998 απαηηνύληαη 60,5 

έηε, αλ ζπκπιεξώζεθε ην 1999     61 έηε θ.ν.θ Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώζεθε από ην 

2007 θαη κεηά απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 δ) Όινη όζνη ζπκπιεξώλνπλ 31-12-2010  35 ρξόληα ππεξεζίαο θαη έρνπλ ειηθία 58 

εηώλ ή όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ηελ ειηθία ησλ 58 εηώλ κεηά ην 2010 

 ε) Όινη όζνη κέρξη 31-12-2010 έρνπλ 37 ρξόληα Φ.Ο.Η. 

  

           Με ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ ηνπ λφκνπ θαηαξγείηαη δπζηπρψο κηα 

ζεκαληηθή ξχζκηζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έδηλε ε  παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ν.3075/2002. Ο λφκνο απηφο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο,   έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

απνρσξνχλ  κε 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηψλ, φζνη απ’ απηνχο είραλ 

δηνξηζηεί κέρξη 31-12-82, θαη 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ φζνη 
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δηνξίδνληαλ κεηά ηελ 1-1-83. Ζ δηάηαμε απηή ηνπ Ν.3075  θαηαξγείηαη απφ 1-1-

2011. 

           Ψζηόζν ζηεξηδόκελνη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 απηνύ ηνπ λόκνπ πεξί κε 

εθαξκνγήο ησλ αιιαγώλ ζ’απηνύο πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα ζύληαμεο κέρξη 

31-12-2010, ύζηεξα θαη από ζρεηηθή επηβεβαίσζε  από ην αξκόδην ηκήκα ζπληάμεσλ 

ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κπνξνύκε λα βεβαηώζνπκε ηα εμήο: 

       α)  Όζνη εθπαηδεπηηθνί δηνξίζηεθαλ κέρξη 31-12-82, έρνπλ ζεκειηψζεη φινη 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (25εηία) θαη επνκέλσο δε ζίγνληαη απφ ηελ θαηάξγεζε 

απηήο ηεο δηάηαμεο. Απηνί κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηα 30 

ρξφληα ππεξεζίαο (φζνη δελ ηα έρνπλ ζπκπιεξψζεη) θαη φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ην 

55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηελ 25εηία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

δηθαηψκαηνο ππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο 

άλδξεο, ελψ ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζε άιινλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (ΗΚΑ ,ΟΑΔΔ 

θιπ) ππνινγίδεηαη κεηά ηελ 25εηία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 30εηίαο.Ζ πεξαηηέξσ 

παξακνλή ηνπο ζηελ ππεξεζία κεηά ην 2010,  δελ επηθέξεη θακία κεηαβνιή ζηε 

ζπληαμηνδνηηθή ηνπο θαηάζηαζε νχηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο. 

        β) Όζνη εθπαηδεπηηθνί δηνξίζηεθαλ απφ 1-1-83 θαη κεηά, εάλ  κέρξη 31-12-

2010 ζπκπιεξψλνπλ 25εηία, ζα κπνξέζνπλ λα απνρσξήζνπλ, φηαλ 

ζπκπιεξψζνπλ 30 έηε ππεξεζίαο θαη φηαλ ζα έρνπλ θαη ην 60 έηνο ηεο ειηθίαο, 

φπνηε απνθηήζνπλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. ηελ 25εηία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο γη απηή ηελ θαηεγνξία ππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο 

ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο 

άλδξεο. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη είλαη 5 έηε γη ηε 

ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. 

 

 Τα βαζηθά ζεκεία ηνπ λόκνπ έρνπλ σο εμήο: 

 
 Α.   ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΝΔΟΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΑΠΟ 1-1-

2011 ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΚΑ –ΔΣΑΜ 

 

            Απφ 1-1-2011 φινη νη λενπξνζιακβαλφκελνη ππάιιεινη ζην Γεκφζην 

ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηνλ  θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΗΚΑ –

ΔΣΑΜ 

Τα πξόζσπα απηά αζθαιίδνληαη γηα αζζέλεηα, επηθνπξηθή ζύληαμε θαη εθάπαμ 

βνήζεκα ζηνπο νηθείνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο αζθαιίδνληαη θαη νη πξνζιεθζέληεο 

κεηά ηελ 1-1-93. 

 Γίδεηαη κάιηζηα ε δπλαηόηεηα θαη ζηνπο ήδε ππεξεηνύληεο ππαιιήινπο, θαζώο θαη 

ζε όζνπο πξνζιεθζνύλ  κέρξη 31-12-2010 λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ απηνύ. 

 

  Β.   ΔΞΗΩΖ ΟΡΗΩΝ ΖΛΗΚΗΑ  ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ    

        ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

 

1. Γνλείο κε αλήιηθα παηδηά: 

   (πξνζιεθζέληεο ζην Γεκόζην από 1-1-83 έσο 31-12-92) 

 Μέρξη ηώξα κόλν νη κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνύζαλ λα 

ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 25 ρξόληα ππεξεζία θαη ειηθία 50 εηώλ, εθόζνλ θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο ην παηδί ήηαλ αλήιηθν.  

Με ην λέν λφκν  άλδξεο θαη γπλαίθεο  ηεο θαηεγνξίαο απηήο,  εάλ ζπκπιεξψλνπλ  
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 ηελ 25εηία απφ 1-1- 2011 θαη έρνπλ αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

25εηίαο , απαηηείηαη ην 52
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ζπκπιεξσκέλν, ην νπνίν απμάλεηαη 

ζην 55
ν
  έηνο απφ 1-1-2012 θαη ζην 65

ν
 έηνο απφ 1-1-2013. 

 

 

 

Έηνο ζεκειίσζεο 

 

 

Έηε ππεξεζίαο 

 

Όξην ειηθίαο 

2010 25 50 

2011 25 52 

2012 25 55 

2013 25 65 

Αύμεζε από 2 έσο 15 έηε  ππεξεζίαο. Δίλαη από ηηο πην επώδπλεο αιιαγέο, 

Γηα ηηο αζθαιηζκέλεο απφ 1-1-93 πνπ έρνπλ αλήιηθα   παηδηά θαη ζα έθεπγαλ κε 

20 ρξφληα ππεξεζίαο  θαη ειηθία 55 εηψλ, ε εμίζσζε μεθηλάεη άκεζα απφ 1-1-2013 

(αθνύ κέρξη ηόηε δελ έρεη ζεκειησζεί δηθαίσκα 20εηίαο) θαη ηζρχνπλ νη ίδηνη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο αζθαιηζκέλεο πξηλ ην 1992. 

 

 

3. Γνλείο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά: 

 

Μέρξη ηώξα νη  κεηέξεο κε ηξία παηδηά θαη άλσ κπνξνύζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 

20 έηε ππεξεζίαο ρσξίο όξην ειηθίαο, εθόζνλ ήηαλ αζθαιηζκέλεο κέρξη 31-12-92 .  

Τν δηθαίσκα ηεο ζπληαμηνδόηεζεο  κε 20 ρξόληα ππεξεζίαο ρσξίο όξην ειηθίαο δελ 

παξέρνληαλ ζηνλ παηέξα, πνπ είρε ηξία παηδηά παξά κόλν αλ ήηαλ ρήξνο ή 

δηαδεπγκέλνο . Σηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηνπ δηαδεπγκέλνπ έπξεπε ηα παηδηά λα ήηαλ 

αλήιηθα θαη  ηα ηξία θαη λα είρε ηελ επηκέιεηα απηώλ κε δηθαζηηθή απόθαζε. 

Με ην  λέν λφκν απφ 1-1-2011  ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη  γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηξία 

παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πξφζιεςήο ηνπο ,  εάλ κέρξη 31-12-2010 

ζπκπιεξψλνπλ 20 ρξφληα πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο κπνξνχλ 

λα απνρσξήζνπλ ρσξίο φξην ειηθίαο (Υ.Ο.Ζ.)  Ζ ππεξεζία απηή απμάλεηαη θαηά 

1 έηνο γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία εληφο ηνπ 2011, αιιά κε φξην ειηθίαο 

ην 52
ν
 έηνο , θαηά 2 έηε γηα φζνπο ηε ζπκπιεξψλνπλ ηα  2012 , κε φξην ειηθίαο ην 

55
ν
 έηνο θαη επίζεο θαηά 2 έηε γηα φζνπο ηε ζπκπιεξψλνπλ ην 2013 κε φξην 

ειηθίαο ην 65
ν
 έηνο. 

    Καηαξγείηαη ε πξόζζεηε πξνϋπόζεζε πνπ ίζρπε γηα ηνπο άλδξεο  λα είλαη δει 

ρήξνη ή λα έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ κε δηθαζηηθή απόθαζε, αλ είλαη 

δηαδεπγκέλνη.  

Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο 

2010 20 Υ.Ο.Ζ. 

2011 21 52 

2012 23 55 

2013 25 65 

 Οη αζθαιηζκέλνη απφ 1-1-93 πνπ έρνπλ 3 παηδηά θαη άλσ, επεηδή θαη εδψ ε 

20εηία ζπκπιεξψλεηαη απφ 1-1-2013, αθνινπζνχλ ηα φξηα ειηθίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ πξηλ ην 1992 δει ην 2013 ζα ζέινπλ 25 έηε πνπ ηα ζπκπιεξψλνπλ 

ην 2018 νπφηε ζα ζέινπλ θαη ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

* ν ππάιιεινο αθνινπζεί ην όξην ειηθίαο πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο. πρ αλ κία ηξίηεθλε ππάιιεινο ζεκειηώλεη ην 2011 20εηία, ρξεηάδεηαη  ηόηε 21 έηε πνπ ζα 

ηα έρεη ην 2012, ην όξην όκσο ειηθίαο ησλ 52 εηώλ ηζρύεη πάληα γη απηή. 
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4. Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά  

α) (αζθαιηζκέλνη από 1-1-83 έσο 31-12-92) 

Μέρξη ηώξα νη κεηέξεο ππάιιεινη κε αλάπεξα παηδηά (50% θαη άλσ) ή κε αλίθαλν 

ζύδπγν (67% θαη άλσ) ππάγνληαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο κεηέξεο κε αλήιηθα 

παηδηά , 25έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία  50εηώλ. Οη άλδξεο δελ κπνξνύζαλ λα θάλνπλ 

ρξήζε απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο. 

         Με ην λέν λφκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο απφ 1-1-

2011,εθφζνλ έρνπλ αλίθαλν παηδί ή αλίθαλν ζχδπγν κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% 

θαη άλσ, κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο κε ηε ζεκειίσζε 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (25εηία).  

  Δπεθηείλεηαη ην δηθαίσκα απηφ θαη ζηνπο άλδξεο πνπ είραλ κέρξη ηψξα ην 65
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο.  

β). Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά  (αζθαιηζκέλνη από 1-1-93 θαη κεηά) 

   Μέρξη ηώξα νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πνπ είραλ ελήιηθα αιιά αλίθαλα γηα 

θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηά, κπνξνύζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 20 ρξόληα 

ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηώλ. 

Με ην λέν λφκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εθφζνλ έρνπλ 

αλίθαλα γηα θάζε εξγαζία παηδηά, απφ 1-1-2013 κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ 

ζην 50
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο αιιά κε 25 ρξφληα πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο 

ππεξεζίαο. 

              Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο 

Αζθαιηζκέλνη κέρξη      

31-12-92 κε αλίθαλν 

παηδί ή αλίθαλν ζχδπγν 

              25 50 

Αζθαιηζκέλνη απφ         

1-1-93 κε αλίθαλν παηδί 

               25 50 

 

5. Λνηπέο πεξηπηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ 1-1-1983 έσο 31-12-92 
(αλύπαληξεο γπλαίθεο, παληξεκέλεο ρσξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά θαη ρήξεο ή 

δηαδεπγκέλεο ρσξίο παηδηά ή κε έγγακα παηδηά, θαζώο θαη άγακεο κεηέξεο κε άγακα 

παηδηά)  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ κε ηνπο άλδξεο 

ν λένο λφκνο πξνβιέπεη  φηη νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθψλ, εάλ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ 25εηία ην 2010,  ηζρχεη ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ γηα ηε 

ιήςε ηεο ζχληαμεο. Δάλ ε 25εηία ζπκπιεξψλεηαη ην 2011, απαηηείηαη ην 61
ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο, εάλ ζπκπιεξψλεηαη ην 2012 απαηηείηαη ην 63
ν
 έηνο θαη εάλ 

ζπκπιεξψλεηαη ε 25εηία ην 2013, απαηηείηαη ην 65
ν
 έηνο. 

 

 

 

Έηνο ζεκειίσζεο 

 

Έηε ππεξεζίαο 

 

Όξην ειηθίαο 

2010 25 60 

2011 25 61 

2012 25 63 

2013 25 65 
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6. Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε   από 1-1-83 έσο 31-12-92) 

 

Όιεο νη γπλαίθεο ηεο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο   (αλύπαληξεο ,παληξεκέλεο ρσξίο 

παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά θιπ) εάλ ζπκπιεξώλνπλ ηελ 25εηία κέρξη ην 2010 ηζρύεη 

ην όξην ειηθίαο ησλ 60 εηώλ γηα ηε ιήςε ηεο ζύληαμεο , ελώ γηα ηνπο άλδξεο είλαη ην 

65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα κέρξη ηώξα λα ιάβνπλ  πξόσξε ζύληαμε από ηελ ειηθία ησλ 55 

εηώλ νη γπλαίθεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη από ηελ ειηθία ησλ 60 εηώλ νη άλδξεο, 

κεησκέλε όκσο θαηά 4,5%  γηα θάζε έηνο  πνπ ππνιείπεηαη  ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ 

ειηθίαο. Αλ πρ απνρσξήζνπλ 5 έηε λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπόκελνπ νξίνπ ειηθίαο  ζα 

ιάβνπλ ηε ζύληαμε κεησκέλε θαηά  4,5% ρ 5 = 22,5%.  

Με ην λέν λφκν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο, εάλ ε 25εηία 

ζπκπιεξψλεηαη απφ 1-1- 2011 ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο,  ε 

πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ζα γίλεηαη ζην 56
ν
 έηνο  θαη απφ 1-1-2012 ην ειηθηαθφ 

φξην απμάλεηαη θαηά 2 έηε γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαη κέρξη ε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

  

Έηνο 

ζεκειίσζεο 

 

Έηε ππεξεζίαο 

Πξφσξε 

ζπληαμηνδφηεζε 

Πιήξεο 

ζπληαμηνδφηεζε 

2010 25 55 60 

2011 25 56 61 

2012 25 58 63 

2013 25 60 65 

 

Ζ κείσζε φκσο ζα είλαη 6% γηα θάζε έηνο πξφσξεο εμφδνπ πνπ ππνιείπεηαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζχληαμεο, Γει. γηα απνρψξεζε 

5έηε λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ε κείσζε ζα είλαη 6%  ρ  5 = 30% 

Απηό είλαη ην ιεγόκελν «πέλαιηη» ζηελ ηειενπηηθή γιώζζα ηνπ αζθαιηζηηθνύ θαη 

κόλν γη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Όιεο νη άιιεο ζπληάμεηο ιέγνληαη πιήξεηο 

θαη είλαη αλάινγεο κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο. 

 

 

 

7. Γηα  φζνπο έρνπλ πξνζιεθζεί  κεηά ηελ 1-1-83 θαη ζπκπιεξψλνπλ 36 έηε 

πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ην έηνο 2011, ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη 

νιφθιεξε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Ο αλσηέξσ ρξφλνο ππεξεζίαο γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ απηφλ απφ ην έηνο 2012 

θαη κεηά απμάλεηαη θαηά 1 έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ πιήξνπο 

πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. Σν φξην ειηθίαο ησλ 58 εηψλ απμάλεηαη απφ 1-1-2012 

θαηά  έλα (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

Η παξάγξαθνο απηή ηνπ άξζξνπ 6 έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξ.6γ ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ Ν.3029/2002 θαηά ηελ νπνία νη πξνζιεθζέληεο κεηά ηελ 1-1-83, εάλ 

ζπκπιήξσλαλ 35 έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο γηλόηαλ  κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 58
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. Απηό ηζρύεη κέρξη 31-12-2010. Αλ ε 35εηία 

ζπκπιεξώλεηαη ην 2011, λαη κελ ηζρύεη ην 58
ν
  έηνο ειηθίαο αιιά ηα έηε ππεξεζίαο 

πξέπεη λα γίλνπλ 36 θ.ν.θ. 
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Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο 

2010 35 58 

2011 36 58 

2012 37 59 

2013 38 60 

2014 39 60 

2015 40 60 
 

8. Σα 37 έηε ππεξεζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην λφκν 

3029/2002 γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ 1-1-83 θαη κεηά, θαηαξγνχληαη απφ 

1-1-2011,γηαηί ηφηε απαηηείηαη θαη ην φξην ειηθίαο ησλ 58εηψλ.  Απφ 1-1-2012 

απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 59
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο αθνινπζψληαο ηελ 

απμαλφκελε πνξεία πνπ δείρλεη ν αλσηέξσ πίλαθαο, ψζηε απφ 1-1-2015 λα 

απαηηνχληαη 40 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ. 

 

           Γ.              ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

        

α) ρξφλνο ζπνπδψλ 

Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-1-2011 θαη κεηά, 

ζεσξείηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, χζηεξα απφ εμαγνξά, 

θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο κφλν πηπρίνπ αλψηεξεο ή 

αλψηαηεο ζρνιήο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.  

Ο αλσηέξσ ρξφλνο ζπνπδψλ αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο εθφζνλ ν 

αζθαιηζκέλνο έρεη ζπκπιεξψζεη ππεξεζία  12 εηψλ. Όζα απφ ηα πξφζσπα απηά 

αλαγλσξίδνπλ ην ρξφλν ζπνπδψλ σο ζπληάμηκν, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη, αλ 

έρνπλ ιάβεη εθπαηδεπηηθή άδεηα, κφλν κέρξη δχν (2) έηε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

άδεηα κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ σο ζπληάμηκν. 

Φξήζε απηήο ηεο δηάηαμεο δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ όζνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα κέρξη 

31-12-2010. 

 

β) ρξφλνο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή παηδηνχ 

 

Θσξείηαη σο ζπληάμηκνο  ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξφλνο άδεηαο άλεπ 

απνδνρψλ  αλαηξνθήο παηδηψλ ειηθίαο κέρξη 6 εηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

θαηαβνιήο απφ ηνλ ππάιιειν ησλ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

Μέρξη ηώξα θαη κε ηνλ πξνεγνύκελν δεκνζηνϋπαιιειηθό θώδηθα 2683/99 θαη κε ηνλ 

ηζρύνληα 3528/2007 ν ρξόλνο απηόο ήηαλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δύν (2) εηώλ θαη 

κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ ρξεηαδόηαλ εμαγνξά. πρ όζεο κεηέξεο, 

αζθαιηζκέλεο κέρξη 31-12-82,  ζπκπιεξώλνπλ 17,5 ρξόληα ππεξεζίαο κέρξη 31-12-97 

ή 25 νη αζθαιηζκέλεο από 1-1-83 κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ν ρξόλνο ηεο 

άδεηαο άλεπ απνδνρώλ γηα αλαηξνθή παηδηνύ (όρη άδεηα κεηξόηεηαο) δελ ρξεηάδεηαη 

εμαγνξά. 

 

γ) ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 

Όζνη κέρξη 31-12-97 ζπκπιεξώλνπλ 25 έηε ππεξεζίαο, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά 

ηεο ζεηείαο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα εμαγνξάζνπλ απηόλ ην ρξόλν. Οη 

αζθαιηζκέλνη από 1-1-83 θαη κεηά, ζηελ 25εηία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαγνξά ή κε 
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ηνπ ρξόλνπ ηεο ζεηείαο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ρξόλν δηαδνρηθήο αζθάιηζεο 

γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο. 

 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί  απφ ηηο ηξεηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο (α+β+γ) είλαη: 

α)  ε 4 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ 2011. 

β)  ε 5 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ 2012  

γ)  ε 6 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ 2013 

δ) ε 7 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1-1-2014 θαη 

κεηά. 

    Τα  όξηα ειηθίαο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε έηνο πνπ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό 

δηθαίσκα, ηζρύνπλ πάληα. πρ κία κεηέξα κε αλήιηθν παηδί  πνπ ην 2011 έρεη 24 

ρξόληα ππεξεζίαο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 1 έηνο από ηα αλσηέξσ ιεγόκελα 

πιαζκαηηθά έηε θαη έηζη λα ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ην 2011, ην όξην 

όκσο ειηθίαο ησλ 52 εηώλ πνπ απαηηείηαη, είλαη απαξαίηεην γηα λα ιάβεη ηε ζύληαμε. 

Γηαθνξεηηθά ζα ζπκπιήξσλε 25εηία ην 2012, νπόηε ζα έπξεπε λα ζπκπιεξώζεη ην 

55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

    Ο αλσηέξσ ρξφλνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αζθαιηζηηθά θαη γηα φζνπο 

αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ 1-1-93 θαη κεηά γηαηί δελ έρνπλ ζεκειηψζεη 

κέρξη ζήκεξα απηνί ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. 

 

                   Γ.               ΔΝΖΛΗΚΗΩΖ ΠΑΗΓΗΩΝ 

Μέρξη ηελ δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο,  ε 

ελειηθίσζε ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ ε κεηέξα λα ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία κε 

αλήιηθα ηέθλα, γηλφηαλ ηελ εκεξνκελία πνπ ην παηδί έθιεηλε ηα 18 ρξφληα απφ 

ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ε ελειηθίσζε ζεσξείηαη φηη 

γίλεηαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ην 18

ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ, παξέρνληαο έηζη επλντθφηεξν ρξφλν ζηνπο γνλείο γηα λα 

θαιχςνπλ ηελ 25εηία θαη λα ζεσξείηαη φηη έρνπλ αλήιηθα παηδηά. 
 

  

     Δ.       ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΤΜΠΛΖΡΩΖ 35ΔΣΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΡΗΟΤ ΖΛΗΚΗΑ 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππάιιειν ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη 35 ρξφληα 

πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην φξην ειηθίαο ησλ 60 

εηψλ θαη απνιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ ππεξεζία, λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ 6   

κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 35εηίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία έσο ηξία (3)  έηε 

επηπιένλ θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη’ αλψηαην φξην ηνπ 65
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 Η δηάηαμε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην Ν.3863/2010 « Νέν Αζθαιηζηηθό Σύζηεκα θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» πνπ ςεθίζηεθε πξόζθαηα. 

   

          Δ.    ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

 

1) φζνη έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη 31-12-2010, φπνηε θαη αλ 

απνρσξήζνπλ, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ζα είλαη ν ηεο κε ην ζεκεξηλφ , δει  γηα ηα 

ρξφληα ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλχζεη ν ππάιιεινο κέρξη 31-12-2007 ην  80% ηνπ 

βαζηθνχ ηεο κηζζνχ  θαη γηα ηα έηε ππεξεζίαο πνπ δηαλχεη απφ 1-1-2008 θαη κεηά 

, ππάξρεη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο 1% γηα θάζε έηνο, έσο ην πνζνζηφ 
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αλαπιήξσζεο απφ 80% γίλεη 70% , πνπ νινθιεξψλεηαη ην 2017. ( Γηα ην 2010 ην 

πνζνζηό αλαπιήξσζεο είλαη 77%) 

2) Όζνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ 1-1-2011 κέρξη θαη 31-12-2014 γηα 

ηα ρξφληα ππεξεζίαο κέρξη 31-12-2012 ε ζχληαμε ζα ππνινγηζηεί ηεο ζηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν. Γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηεο πνπ δηαλχνληαη απφ 1-1-2013 

θαη κεηά, ην ηκήκα ηεο κεληαίαο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έηνο 

αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

(ζήκεξα είλαη θαηά κέζν όξν 3% πεξίπνπ) 

3) Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ 1-1-2015 θαζηεξψλεηαη  ε 

βαζηθή θαη αλαινγηθή ζχληαμε.  

         Ζ βαζηθή ζχλαμε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Γεκφζην θαη θαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2010 ζην χςνο ησλ 

360 €. Αλαπξνζαξκφδεηαη απφ 1-1-2014 αλάινγα κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) θαη ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (ΑΔΠ) 

         Ζ αλαινγηθή ζχληαμε ζα θαηαβάιιεηαη θαη απηή καδί κε ηε βαζηθή 

ζχληαμε θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) ηκήκαηα 

         α) αλαινγηθφ ηκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ρξφληα ππεξεζίαο έσο 

31-12-2010, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαη ηεο 

ζπληάμηκεο απνδνρέο, ηεο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζπληαμηνδφηεζήο ηεο. 

         Β) αλαινγηθφ ηκήκα ζχληαμεο γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο απφ 1-1-2011 έσο 

ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηεο. 

         Ωο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο 

ζχληαμεο απφ 1-1-2011 ιακβάλεηαη ππφςε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κεληαίσλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν ππάιιεινο απφ 1-1-2011 έσο 

ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ ππεξεζίαο 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ππάιιεινο εληφο ηεο ρξνληθήο ηεο πεξηφδνπ. Σν 

πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θπκαίλεηαη απφ 0,80% έσο 1,50% αλάινγα κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο. Σν ηειηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη γηα φια ηα έηε κε βάζε ην 

ζπληειηζηή πνπ αληηζηνηρεί ζην ηειεπηαίν πιήξεο έηνο αζθάιηζεο. 

        Γηα φζνπο δηνξίδνληαη απφ 1-1-2011 θαη κεηά, φηαλ ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα 

ζχληαμεο θαη απνρσξήζνπλ ηεο ππεξεζίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο 

ζχληαμεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν Μ.Ο ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν 

ππάιιεινο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Οη αζθαιηζηέεο απηέο 

απνδνρέο ζα είλαη απμεκέλεο θαηά πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηππηθφ λφκν θαη 

κε βάζε ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ηε κεηαβνιή ηνπ 

ζπληειηζηή σξίκαλζεο πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ 

γλψκε ηεο Ο.Κ.Δ. ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη  ηεο Δζληθήο 

Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, 

Δίλαη αδύλαην επνκέλσο ζήκεξα λα ππνινγίζεη θαλείο πνηα ζα είλαη ε απώιεηα ηεο 

ζύληαμεο, αθνύ θαλείο δελ  κπνξεί λα γλσξίδεη ηε κεηαβνιή ηνπ Γ.Τ.Κ.  θαη ην 

ζπληειηζηή σξίκαλζεο. 

 

       Σ.         ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 

Βειηηώλεηαη θαη γηα ηεο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δεκνζίνπ, ν ππνινγηζκόο ηεο 

ζύληαμεο ηεο κε βάζε ηεο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

Οη αζθαιηζκέλνη από 1-1-1983, νη νπνίνη πξηλ ην δηνξηζκό ηεο ζην Γεκόζην είραλ 

αζθάιηζε ζε άιιν θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πιελ ηνπ Γεκνζίνπ  ( ΙΚΑ , ΟΑΔΔ  
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θ.ά.) , γηα ην ηκήκα απηό ηνπ εξγαζηαθνύ ηεο βίνπ ζα ιάβνπλ ζύληαμε, αλάινγα κε ην 

ρξόλν αζθάιηζεο, από ην θνξέα πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνη. 

Οη  απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαλ ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο γηα ην 

θνκκάηη απηό ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ, ήηαλ αλαπξνζαξκνζκέλεο κε ην Γείθηε Τηκώλ 

Καηαλαισηή θαη ππνινγίδνληαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειηζηέο γηα θάζε θνξέα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Με ην λέν λφκν νη απνδνρέο απηέο ζα είλαη πξνζαπμεκέλεο ηφζν κε ην Γ.Σ.Κ. φζν 

θαη κε ζπληειηζηέο σξίκαλζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη νη 

νπνίνη απμάλνπλ θαηά πνιχ ην ηκήκα απηφ ηεο ζχληαμεο. Πρ νη αζθαιηζκέλνη ζην 

ΙΚΑ κέρξη ην 1986-87 γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο δελ ππνινγίδεηαη λα ιάβνπλ ζύληαμε 

πεξηζζόηεξν από 12-13 € ην κήλα.. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ 

ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, όζνη εμέιζνπλ ζηε ζύληαμε από 1-1-2011, ην πνζό απηό 

αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί θαη ζηε ρεηξόηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ λα απμεζεί 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% αλάινγα κε ηα ρξόληα αζθάιηζεο θαη ηελ αζθαιηζηηθή θιάζε 

ζηελ νπνία ππάγνληαλ.  

Γη απηφ νη αζθαιηζκέλνη κεηά ηελ 1-1-83 πνπ έρνπλ εθαξκνγή δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο δελ ζπκθέξεη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απηή ηε ρξνληά αιιά απφ ην 2011 

θαη κεηά, αθνχ απφ ηφηε ζα αξρίζεη ε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο. 

. 

 

    Ε.                       ΠΛΑΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

         Αλαγλσξίδεηαη πιαζκαηηθφο ρξφλνο γηα θάζε παηδί, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 

έλα (1) έηνο γηα ην πξψην παηδί θαη ζε δχν (2) έηε γηα θάζε επφκελν παηδί θαη 

κέρξη ην ηξίην (1+2+2) 

         Ο ρξφλνο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε φζν θαη γηα ηελ 

πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο χζηεξα απφ εμαγνξά θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ν 

ππάιιεινο λα έρεη ζπκπιεξψζεη 15 έηε πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

          Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζνπο ππαιιήινπο έρνπλ 

αζθαιηζηεί γηα πξψηε θνξά απφ 1-1-93.  

Σίγνπξα ζα πξέπεη λα αλακείλνπκε εξκελεπηηθή εγθύθιην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο απηήο. 

 

 

 

        Ζ.       ΔΗΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ 

 

Καζηεξψλεηαη απφ 1-8-2010 ε Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ, (ν γλσζηόο 

ΛΑΦΚΑ) 

Δίλαη κηα εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη ζην ζύλνιν ησλ κεηθηώλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ  

από 1400€ θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηδόκαηνο εμνκάιπλζεο (δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην νηθνγελεηαθό επίδνκα) 

Γηα ζπληάμεηο από 1400,01       έσο    1700    πνζνζηό     3% 

          »                   1700,01       έσο    2000    πνζνζηό     4% 

          »                   2000,01       έσο    2300    πνζνζηό     5% 

          »                   2300,01       έσο    2600    πνζνζηό     6% 

          »                   2600,01       έσο    2900    πνζνζηό     7% 

          »                   2900,01       έσο    3200    πνζνζηό     8% 

          »                   3200,01       έσο    3500    πνζνζηό     9% 

          »                   3500.01       θαη άλσ          πνζνζηό    10% 



 11 

Γηα ηελ πξώηε θαηεγνξία ην πνζό ηεο ζύληαμεο κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο 

3% δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ 1400€. Πρ ζε κεηθηέο ζπληάμηκεο απνδνρέο 1420 €  

ην πνζό ηεο εηζθνξάο ζα είλαη 20€ ελώ ζε πνζό 1450 ζα είλαη 1450 ρ 3% =43,50€ 

 

    Θ.                    ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

 

Μέρξη ηώξα ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ γηλόηαλ θάζε θνξά πνπ άιιαδαλ νη 

βαζηθνί κηζζνί ησλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ είηε εμαηηίαο ηεο ηηκαξηζκηθήο αύμεζεο 

πνπ δίλνληαλ θάζε ρξόλν κε ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή κε απνηέιεζκα απηή λα 

πεξλάεη θαη ζηνπο βαζηθνύο κηζζνύο πνπ έρνπλ νη ζπληαμηνύρνη θαη επί ησλ νπνίσλ 

ππνινγίδεηαη ε ζύληαμε, είηε όηαλ έκπαηλαλ θάπνηα επηδόκαηα ζηε ζύληαμε όπσο ην 

επίδνκα ησλ 140,80 € πνπ δόζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα ,ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο 

θ..ά .κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ζύληαμε ελόο ζπληαμηνύρνπ  πνπ 

απνρώξεζε πξηλ από θάπνηα ρξόληα κε ηα ίδηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη ην ίδην Μ.Κ κε 

έλαλ πνπ απνρσξεί ζήκεξα. 

Από 1-1-2014 ην άξζξν 7 ηνπ λόκνπ πξνβιέπεη,  όηη νη ζπληάμεηο ζα 

αλαπξνζαξκόδνληαη κόλν κε δηάηαμε εηδηθνύ λόκνπ κε βάζε ζπληειηζηή πνπ ζα 

δηακνξθώλεηαη θαηά 50% από ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη θαηά 50% ηνπ Γείθηε 

Τηκώλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία 

πεξίπησζε ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή. 

Άξα θαιό είλαη λα κελ απνρσξεί θαλείο κε ιίγα ρξόληα ππεξεζίαο, αλ ζέιεη λα έρεη 

θάπνηα αμηνπξεπή ζύληαμε, γηαηί ε ζύληαμή ηνπ κεηά ζα απμάλεηαη  ειάρηζηα. 

 

Τν βέβαην είλαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απηνύ πνπ ςεθίζηεθε ζα ρξεηαζηνύλ 

πνιιέο εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη, αθνύ ππάξρνπλ ζε πνιιέο δηαηάμεηο  

αιιεινζπγθξνπόκελεο απόςεηο κε ην λόκν 3863/2010 ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 

.                                                                               Μπαιάγθαο Γηάλλεο 
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