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Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ είναι μια εταιρεία που ασχολείται με τη 
λογιστική και φορολογική οργάνωση των επιχειρήσεων, 
καθώς επίσης και με τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε 
φορολογικού, λογιστικού, οργανωτικού, εργατικού και 
διοικητικού προβλήματος που θα αντιμετωπίσει μια 
οικονομική μονάδα. Επιπλέον, παρέχει τις λογιστικές και 
οικονομικές υπηρεσίες της στον ευρύτερο χώρο του 
Δημοσίου, όπως Δημόσιες μονάδες υγείας, ΟΤΑ και λοιπά 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. 
 
Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ δημιούργησε εξειδικευμένα τμήματα 
ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στη σωστή 
παρακολούθηση όλων των θεμάτων που συνήθως 
απασχολούν τις επιχειρήσεις και γενικά κάθε οικονομική 
μονάδα. 
 
Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ προέρχεται από μετατροπή της ατομικής 
επιχείρησης Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Λογιστικό Γραφείο που ξεκίνησε 
στη Βόρεια Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 1982. 

Η λογιστική εταιρία Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ επιβλέπει και έχει την 
αποκλειστική ευθύνη της λογιστικής οργάνωσης και 
φορολογικού σχεδιασμού των μεγαλύτερων εταιριών της 
Θεσσαλονίκης και γενικά της Ελλάδας και παράλληλα 
δραστηριοποιείται συμμετέχοντας σε λογιστικές εταιρίες και 
ενώσεις του εξωτερικού επεκτείνοντας συνεχώς τις 
δραστηριότητες της. 
 
 

 
Θεσσαλονίκη: Βάκχου 28-30, Τ.Κ. 54629 
Τηλ.2310 517328, 2310 542466 Fax: 2310 526884 
Αθήνα: Σόλωνος 5, Τ.Κ. 10671 Κολωνάκι, τηλ./fax: 2103628397 
http: www.karaoglou-sa.gr | e-mail: info@karaoglou-sa.gr 

 

Παράλληλα η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ 
λειτουργεί και υποκατάστημα στο 
κέντρο της Αθήνας έτσι ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες και οι 
απαιτήσεις των πελατών τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα.  

Επιπλέον δημιουργήθηκε μια νέα 
υπηρεσία, η λειτουργία Τμήματος 
Συντάξεων – Ασφαλιστικών – 
Εργατικών. Στόχος της 
Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ είναι αφενός, η 
παροχή συμβουλών σε 
συνταξιοδοτικά & ασφαλιστικά 
θέματα υπεύθυνα, γραπτά και 
τεκμηριωμένα με αναλυτικά 
στοιχεία τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια 
για την έκδοση της σύνταξης, και 
αφετέρου η δυνατότητα 
πληροφόρησης του κάθε 
ενδιαφερόμενου για τα 
δικαιολογητικά, την συμπλήρωσή 
τους  και τον χρόνο υποβολής του 
αιτήματος συνταξιοδότησης. 

Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ διακρίνεται 
από την άμεση ανταπόκριση στα 
προβλήματα που ανακύπτουν στις 
επιχειρήσεις και τη σωστή τήρηση 
και ενημέρωση των λογιστηρίων 
των επιχειρήσεων μέσα από μια 
σειρά διαδικασιών με τις οποίες 
τα στελέχη της εταιρίας είναι 
ικανά να δώσουν άμεσες και 
γρήγορες λύσεις. 

Επιστέγασμα όλων αυτών είναι η 
διασφάλιση ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που 
επιβεβαιώθηκε με τη χορήγηση 
«Πιστοποίηση Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας» σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο EN ISO 
9001:2000 από την υπηρεσία 
πιστοποιήσεων TUV RHEINLAND 
INDUSTRIE SERVICE GMBH. 
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€DITORIAL

Τ 
ο ασφαλιστικό πλαίσιο της χώρας µας, τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στον δηµόσιο τοµέα, χαρακτηρίζεται από πολυνο-
µία και, γενικά, δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασί-
ες, µε επακόλουθο την ταλαιπωρία των πολιτών. Σχεδόν 
κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται εντάσσει στο έργο της και 

την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος, όπως συνέβη 
και µε τις τελευταίες αλλαγές που επέφεραν οι Ν. 3863/2010, 
3865/2010 και 4051/2012. Παράλληλα, κάθε νέο µνηµόνιο 
που υπογράφεται ως πρώτους αποδέκτες έχει τους µισθωτούς 
και τους συνταξιούχους. 

Οι γενικότερες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα επηρεά-
ζουν κάθε φορά και το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσί-
ων υπαλλήλων. Μέχρι τώρα, οι υπάλληλοι αποχωρούν µε δι-
αφορετικές ταχύτητες από το ∆ηµόσιο. Μάλιστα, τα τελευταία 
τρία χρόνια παρατηρείται ένα κύµα φυγής εξαιτίας της στρε-
βλής αναδιάρθρωσης που επιχειρείται σε πολλούς τοµείς του 
δηµόσιου τοµέα. 

Οι οµαδικές αποχωρήσεις προκαλούν σοβαρές δυσλειτουρ-
γίες στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία στερούνται πολλούς υπαλ-
λήλους µε σηµαντική εµπειρία σε ασφαλιστικά και συνταξιοδο-
τικά θέµατα. Οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισµών που 
πλήττονται περισσότερο είναι τα τµήµατα συντάξεων και εφάπαξ. 

Πολλοί πολίτες καλούνται καθηµερινά να αντιµετωπίσουν 
έναν πραγµατικό Γολγοθά, όταν µπαίνουν στη διαδικασία συ-
νταξιοδότησης, για να ανταµειφθούν τελικά ελάχιστα για τους 
κόπους µιας ζωής. 

Ο χρόνος έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων εξαρ-
τάται από τον χρόνο υποβολής τους. Ωστόσο, σχεδόν πάντα 
απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες, µε αποτέλεσµα να δοκιµά-
ζονται οι αντοχές του πολίτη, βιολογικές και οικονοµικές. 

Ως εκ τούτου, η επιλογή των προϋποθέσεων συνταξιοδότη-
σης και των ωφεληµάτων που θα προκύψουν από αυτές απο-
τελούν κρίσιµες παραµέτρους, τις οποίες θα πρέπει να σταθµί-
σει ο υποψήφιος συνταξιούχος, πριν πάρει την τελική απόφαση 
«εξόδου»… 
 
Ορέστης Αράπογλου
Πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. 



οδηγος για τις ςυνταξεις του δημοςιου
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ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εφηµερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», σε συνερ-
γασία µε τη Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., µε το συ-
γκεκριµένο ένθετο έντυπο παρέχει σήµερα 
µια καλή πηγή για να αντλήσουν οι αναγνώ-
στες χρήσιµο υλικό για τη συνταξιοδότησή 
τους. 
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται όλες οι πλη-
ροφορίες για τη συνταξιοδότηση των πολιτι-
κών και στρατιωτικών υπαλλήλων του ∆ηµο-
σίου, «παλαιών» και «νέων».

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
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1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
Α) ΕΥΝΟΪΚΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΧΡΙ 31/12/1982.
Ιδιαίτερα ευνοϊκές θεωρούνται οι ρυθµίσεις για τη συνταξιο-
δότηση των δηµοσίων υπαλλήλων που ασφαλίστηκαν µέχρι 
τις 31 ∆εκεµβρίου 1982.
Οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν για όσους έχουν απασχοληθεί στο 
∆ηµόσιο µέχρι τις 31/12/1982 µε οποιοδήποτε καθεστώς, µε 
αµειβόµενη εργασία.
Η απασχόληση περιλαµβάνει τον στενό δηµόσιο τοµέα, 
ΝΠ∆∆, νοµικά πρόσωπα που έγιναν αργότερα ΝΠ∆∆ (όπως 
τα νοσοκοµεία) ή ειδικές µονάδες (ακόµα και αν έχουν καταρ-
γηθεί, όπως η ΜΟΜΑ). Στην εν λόγω κατηγορία -των παλαι-
ών ασφαλισµένων- εντάσσεται ο υπάλληλος ακόµη και αν έχει 
πραγµατοποιήσει µέχρι 31/12/1982 το ελάχιστο της µίας ηµέ-
ρας απασχόλησης.
∆εν περιλαµβάνεται η απασχόληση σε επιχειρήσεις και εται-
ρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΛ.ΤΑ., 
ΟΠΑΠ, ΕΥ∆ΑΠ κ.λπ.). 
Ακόµη κι αν µετά από προσωρινή απασχόληση στο ∆ηµό-
σιο συνέχισε την ασφάλισή του σε φορείς του ιδιωτικού το-
µέα, αλλά επέστρεψε στο ∆ηµόσιο µε διορισµό, θεωρείται ότι 
(εξαιτίας της απασχόλησής του πριν από το 1983) εντάχθηκε 
σε αυτή την κατηγορία των υπαλλήλων. 
Ο χρόνος του ιδιωτικού τοµέα σε οποιονδήποτε φορέα κύ-
ριας ασφάλισης συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξι-
οδοτικού δικαιώµατος και προσαύξησης της σύνταξης, χω-
ρίς εξαγορά.

■ Ανδρες µε 35ετή υπηρεσία
Πριν από το 60ό έτος µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι δη-
µόσιοι υπάλληλοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίω-
µα µε 35 χρόνια ασφάλισης. Η 35ετία στο ∆ηµόσιο µπορεί 
να κατοχυρωθεί µε 25 έτη ασφάλισης. Εφόσον η συµπλήρω-
ση της 25ετίας έγινε µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010, ο υπάλλη-
λος θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε 35 έτη ασφάλισης και 
σε ηλικία 58 ετών. 
Εάν η 25ετία συµπληρώθηκε το 2011, τότε απαιτούνται συ-
νολικά 36 έτη ασφάλισης και ηλικία πάλι 58 ετών, ενώ για 
το 2012 τα έτη ασφάλισης αυξάνονται σε 37 και η ηλικία στο 
59ο έτος.
Μία από τις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις είναι η συνταξιοδότηση 
των ανδρών µε 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. 
Για τον σκοπό αυτό µπορούν να εξαγοράσουν τον χρόνο της 
στρατιωτικής θητείας, όχι όµως άλλον πλασµατικό χρόνο.
Επιπλέον, οι άνδρες που έχουν συµπληρώσει 25ετία µπο-

ρούν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 τους µε µειωµένη σύντα-
ξη και στα 65 µε πλήρη.
∆εν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως πατέρες ανηλίκων 
όσοι ασφαλίστηκαν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1982. 
Ωστόσο, µπορούν να κάνουν χρήση του αντίστοιχου δικαιώ-
µατός τους οι τρίτεκνοι.

■ Γυναίκες 
Για τις γυναίκες το καθεστώς συνταξιοδότησης εξαρτάται από 
το αν είναι έγγαµες ή όχι.
Οι άγαµες δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να συνταξιοδοτη-
θούν µε 35ετία χωρίς όριο ηλικίας, µε αντίστοιχη ρύθµιση 
και για τους άνδρες. 
Αντίθετα, οι έγγαµες, αλλά και οι µητέρες ανηλίκων (παλαιές 
ασφαλισµένες) µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε τη συµπλή-
ρωση 24,5 ετών χωρίς όριο.

■ Εκπαιδευτικοί διορισµένοι πριν από το 1983
Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς -που απασχολούνται στο ∆η-
µόσιο πριν από το 1983- προβλέπεται η συνταξιοδότηση µε 
30 έτη ασφάλισης και τη συµπλήρωση του 55ου έτους. Στην 
περίπτωση αυτή, καταβάλλεται πλήρης σύνταξη.
Eυνοϊκές ρυθµίσεις ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που 
πρόλαβαν να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 
το τέλος του 2012. Από τις ανατροπές στα όρια ηλικίας διασώ-
ζονται, εκτός όσων έχουν προσληφθεί πριν από το 1983, και 
ένα µέρος όσων ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992.
■ Χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα για τους προ-
σληφθέντες πριν από την 1/1/1983 
Για όσους απασχολήθηκαν στο ∆ηµόσιο µέχρι 31/12/1982 
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Ο υπάλληλος που έχει χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό το-
µέα, για να τον προσµετρήσει ως συντάξιµο στο ∆ηµόσιο, θα 
πρέπει να τον αναγνωρίσει µε εξαγορά (συντάξιµες αποδοχές 
κατά την ηµεροµηνία της αίτησης x 7% ασφάλιστρο).
■ Περιπτώσεις απόλυσης ή αποχώρησης λόγω ανικα-
νότητας
■ Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που 
δεν οφείλεται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρό-
νος υπηρεσίας 4 ½ ετών.
■ Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που 
οφείλεται στην υπηρεσία, δεν απαιτείται ελάχιστος χρό-
νος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η σύνταξη καταβάλλεται 
ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.
■ Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω ατυχήµατος στην 
υπηρεσία, σύνταξη καταβάλλεται µε ελάχιστο χρόνο 
υπηρεσίας 2 ½ ετών.     
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Ανδρες  
Ετος θεμελίωσης Ετη υπηρεσίας Ηλικία Ετη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ΧΟΗ
1998 25 60 32
1999 25 61  33
2000 25 61 33
2001 25 62 34
2002 25 62 34
2003 25 63 35
2004 25 63 35
2005 25 64 35
2006 25 64  35
2007-12 25 ή 15 65  35
2013 15 67 -

 Γυναίκες παντρεµένες, χωρίς παιδιά ή µε ενήλικα παιδιά ή διαζευγµένες, µε άγαµα παιδιά ή χήρες
Ετος θεμελίωσης Ετη υπηρεσίας Ηλικία Ετη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ΧΟΗ
1998 17,5  58,5 24,5
1999 17,5  59 24,5
2000 17,5 59,5 24,5
2001-12 17,5 ή 15 60 24,5
2013 15 67  -

Γυναίκες άγαµες ή διαζευγµένες ή χήρες, χωρίς παιδιά
Ετος θεμελίωσης Ετη υπηρεσίας Ηλικία Ετη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ΧΟΗ
1998 25 58,5 32,5
1999 25 59 33
2000 25 59,5 33,5
2001 25 60 34
2002 25 60 34,5
2003-12 25 ή 15 60 35
2013 15 67 -

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ
31/12/1982, ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η/1/1998 
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ
31/12/1982, ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η/1/1998 
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Μητέρες ανηλίκων
Ετος θεμελίωσης Ετη υπηρεσίας Ηλικία Ετη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ΧΟΗ
 1998- 2012 17,5 44,5 24,5
   15 60  -
  2013  15 67  -

Γυναίκες µε 3 τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγµένοι, µε 3 τουλάχιστον παιδιά, 
εφόσον έχουν την επιµέλεια
Ετος θεμελίωσης Ετη υπηρεσίας Ηλικία Ετη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ΧΟΗ
 έως 2012 -   -  20
 έως 2012 15 65  άνδρες -
 15 60 γυναίκες -
  2013 15 67 -

Γυναίκες µε ανάπηρα παιδιά ή µε ανάπηρο σύζυγο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
 Ετος θεμελίωσης Ετη υπηρεσίας Ηλικία Ετη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ΧΟΗ
- 17,5 50 24,5
- 15 60 - 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 
ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΜΕΧΡΙ 31/12/2010

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
25 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ 
15 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ανδρες ή άγαµες γυναίκες 35 έτη και ΧΟΗ
 Με λιγότερα από 35 έτη υπηρεσίας, ηλικία 65 ετών

Γυναίκες έγγαµες ή διαζευγµένες ή χήρες, µε άγαµα παιδιά 24,5 έτη υπηρεσίας ΧΟΗ 
 (η αποχώρηση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αν η  

 υπάλληλος δεν έχει διακοπή της ασφάλισης)

Γυναίκες µε 3 ή περισσότερα παιδιά 20 έτη ασφάλισης ΧΟΗ 
 (η αποχώρηση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αν η  

 υπάλληλος δεν έχει διακοπή της ασφάλισης. Τα παιδιά θα  
 πρέπει να είναι εν ζωή κατά τη συµπλήρωση της 20ετίας)

Γυναίκες µε ανήλικα παιδιά 17,5 έτη υπηρεσίας, ηλικία 44,5 ετών
 24,5 έτη υπηρεσίας ΧΟΗ 
 (η αποχώρηση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αν η  

 υπάλληλος δεν έχει διακοπή της ασφάλισης)

Ανδρες µε 3 τουλάχιστον παιδιά (ανεξάρτητα  2011: 21 έτη υπηρεσίας, ηλικία 52 ετών
από το έτος θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος) 2012: 23 έτη υπηρεσίας, ηλικία 55 ετών
 2013 και µετά: 67 ετών
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B) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 
«∆ιαβατήριο» για τη σύνταξη των δηµοσίων υπαλλήλων 
αποτελεί η συµπλήρωση 25ετίας, καθώς µε τη συµπλήρω-
σή της θεµελιώνουν δικαίωµα. 
Μετά τη συµπλήρωση της 25ετίας έχουν το δικαίωµα ή να 
συνεχίσουν να εργάζονται και να αποχωρήσουν µόλις συ-
µπληρώσουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας ή να αποχωρή-
σουν και να περιµένουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, 
χωρίς να επηρεαστούν από τις όποιες αλλαγές επέλθουν στο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς. 
Οι συγκεκριµένες διατάξεις αφορούν όσους ασφαλίστηκαν 
από 1η Ιανουαρίου 1983 έως 31 ∆εκεµβρίου 1992 και προ-
βλέπουν τα εξής: 

■ Ανδρες µε 25ετία 
Οσοι συµπληρώνουν 25ετία µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010 δι-
καιούνται πλήρη σύνταξη στα 65 έτη ή µειωµένη στα 60 έτη. 
Η µείωση, λόγω ορίου ηλικίας, φτάνει το 4,5% ανά έτος για 
κάθε χρόνο που υπολείπεται των 65 ετών, δηλαδή συνολι-
κά στο 22,5% για έξοδο στα 60. 
• «Τυχεροί» θα πρέπει να θεωρούνται όσοι συµπληρώνουν 
25ετία µέσα στο 2011, καθώς πλήρης σύνταξη καταβάλλεται 
στο 61ο έτος της ηλικίας και µειωµένη στο 56ο. 
• Ευνοϊκές ρυθµίσεις ισχύουν και για όσους θεµελίωσαν δι-
καίωµα το 2012, µε την πλήρη σύνταξη να καταβάλλεται στο 
63ο έτος και τη µειωµένη στο 58ο. 
Για τη χρονική περίοδο από 1η/1/2011 και µετά θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό της µείωσης λόγω πρόω-
ρης συνταξιοδότησης φθάνει σε 6% κατ’ έτος (0,5% για κάθε 
µήνα) και συνολικά διαµορφώνεται στο 30% στην πενταετία. 
Για τη συµπλήρωση της 25ετίας προσµετράται ο χρόνος τόσο 
του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και ο χρό-
νος στρατιωτικής υπηρεσίας. 
Από 1η/1/2011 και µετά για τη συµπλήρωση 25ετίας υπάρ-
χουν περισσότερες επιλογές αναγνώρισης πλασµατικού χρό-
νου, καθώς αναγνωρίζονται περισσότερες κατηγορίες (π.χ., 
χρόνος παιδιών, σπουδές). Αναλυτικά, οι αναγνωρίσεις 
πλασµατικών χρόνων περιέχονται σε επόµενο κεφάλαιο. 
Χρειάζεται, ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή για τους υπαλλήλους 
που επιθυµούν να κάνουν χρήση του χρόνου στρατιωτικής 
υπηρεσίας, αλλά και του πλασµατικού χρόνου παιδιών. 
Οι εν λόγω πλασµατικοί χρόνοι ανατρέχουν αθροιστικά στο 
2010 και εγκυµονεί ο κίνδυνος να συµπληρωθεί η καθορι-
στική 25ετία, µε αποτέλεσµα να χαθεί το ευνοϊκό καθεστώς 
της διετίας 2011-2012. 
Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη κατά την υπο-
βολή του αιτήµατος αναγνώρισης, ώστε να εξαγοραστεί τό-

σος χρόνος, όσος απαιτείται για να µη συµπληρωθούν συ-
νολικά 25 έτη. 

■ Γυναίκες µε 25ετία
Ευνοηµένες θεωρούνται οι γυναίκες υπάλληλοι που θεµε-
λίωσαν δικαίωµα µε 25ετία µέχρι το τέλος του 2010, καθώς 
καταβάλλεται πλήρης σύνταξη στο 60ό έτος και µειωµένη 
στο 55ο. Στην περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης η πε-
ρικοπή είναι 4,5% το έτος (0,375% τον µήνα) και συνολικά 
µέχρι 22,5% για την πενταετία. 
Η διετία 2011-2012 θεωρείται µεταβατική µέχρι τις πιο πρό-
σφατες ρυθµίσεις που τέθηκαν σε ισχύ νέων ρυθµίσεων από 
1η/1/2013. 
Συγκεκριµένα: Το 2011 καταβάλλεται πλήρης σύνταξη στο 
61ο έτος και µειωµένη στο 56ο και το 2012 χορηγείται πλή-
ρης σύνταξη στο 63ο και µειωµένη στο 58ο. 
Στην περίπτωση αυτή το «πέναλτι» για την πρόωρη έξοδο 
είναι 6% τον χρόνο και φθάνει συνολικά στο 30% για την 
πενταετία.

■  Οι δυνατότητες αποχώρησης των γυναικών 
σε ηλικία από 50 έως 55 ετών
Οι γυναίκες που πρόλαβαν να θεµελιώσουν δικαίωµα µέχρι 
31/12/2010 διατηρούν το δικαίωµα «εξόδου» στο 50ό έτος. 
Οσες γυναίκες υπάλληλοι µπορούν να συµπληρώσουν την 
25ετία αναδροµικά το 2010, µε εξαγορά πλασµατικού χρό-
νου παιδιών, κατοχυρώνουν και συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
µε τη συµπλήρωση του 50ού έτους. 
Για τη διετία 2011-2012 εφαρµόζεται η σταδιακή αύξηση 
των ορίων ηλικίας. 
Συγκεκριµένα, οι γυναίκες µε ανήλικα παιδιά που συµπλη-
ρώνουν 25ετία το 2011 αποχωρούν στο 52ο έτος της ηλικί-
ας τους, ενώ αν η θεµελίωση γίνει το 2012, στο 55ο. 
Για όσες γυναίκες θεµελιώνουν δικαίωµα µετά την 1η Ιανου-
αρίου 2013 δεν υπάρχει ευνοϊκό καθεστώς. 
Στις συγκεκριµένες κατηγορίες, για τη συµπλήρωση του ελά-
χιστου χρόνου ασφάλισης των 25 ετών, οι γυναίκες µπο-
ρούν να χρησιµοποιήσουν πλασµατικά έτη που προβλέπο-
νται από τον Ν. 3865/2010, δηλαδή των παιδιών, εφόσον 
έχουν συµπληρώσει 15ετή δηµόσια υπηρεσία, έτη των 
σπουδών, αλλά και άδειας ανατροφής παιδιών. 
Σηµειώνεται ότι, για τη θεµελίωση µε τις διατάξεις για τις 
µητέρες ανήλικων παιδιών, ως ηµεροµηνία ενηλικίωσης 
λαµβάνεται υπόψη η 31η ∆εκεµβρίου του έτους που το τέ-
κνο ενηλικιώθηκε. (Στις συντάξεις του ΙΚΑ λαµβάνεται υπό-
ψη η ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικί-
ας του παιδιού.) 
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (Β)
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

■ Κερδισμένοι της διετίας 2011-2012 
και οι πατέρες ανηλίκων 
Μέχρι και 15 χρόνια νωρίτερα µπορούν να συνταξιοδο-
τηθούν οι πατέρες ανήλικων παιδιών που συµπληρώνουν 
25ετία κατά τη διετία 2011-2012. 
Ειδικότερα, το όριο ηλικίας βρίσκεται στα 52 έτη για όσους 
θεµελιώσουν το δικαίωµά τους εντός του 2011 και στα 55 
έτη για εκείνους που κλείνουν την 25ετία το 2012. 
Για τη συµπλήρωση των 25 απαραίτητων ετών µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο χρόνος της ασφάλισης στο ∆ηµόσιο, 
αλλά και ο χρόνος του ιδιωτικού τοµέα, όπως και οι πλα-
σµατικοί χρόνοι. 
Επίσης, ο χρόνος των παιδιών, εφόσον έχει συµπληρωθεί 
15ετής δηµόσια υπηρεσία, αλλά και ο χρόνος των σπου-
δών και της στρατιωτικής υπηρεσίας. 
Οπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, χρειάζεται προσοχή 
στις αναγνωρίσεις των πλασµατικών ετών, καθώς οι ανα-
γνωρίσεις στρατού και παιδιών λειτουργούν αναδροµικά, 
κάτι που σηµαίνει ότι µπορεί να οδηγήσουν σε συµπλήρω-
ση 25ετίας στις 31/12/2010, µε παράλληλη θεµελίωση δι-
καιώµατος το 2010 και απώλεια του ευνοϊκού καθεστώτος 
κατά τη διετία 2011-2012. 
Η ύπαρξη ασφαλιστικού χρόνου στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, 
το ΕΤΑΑ ή το ΝΑΤ, πριν από την πρόσληψη στο ∆ηµό-
σιο, είναι δυνατό να επηρεάσει την κρίσιµη 25ετία µέχρι 
31/12/2010. 
Για τον λόγο αυτό, οι υπάλληλοι µπορούν να αποποιηθούν 
τον χρόνο ασφάλισης στα λοιπά ταµεία. Η επιλογή αυτή εί-
ναι συµφέρουσα όταν το σχετικό χρονικό διάστηµα ασφά-
λισης είναι µικρό. Εάν το διάστηµα είναι µεγαλύτερο, θα 
πρέπει να αξιολογηθούν τα οφέλη και οι απώλειες από την 
αξιοποίηση ή την αποποίηση του χρόνου. 
Σηµειώνεται πως δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως 
πατέρες ανηλίκων όσοι ασφαλίστηκαν µέχρι 31 ∆εκεµβρί-
ου 1982. 
Ωστόσο, µπορούν να κάνουν χρήση του αντίστοιχου δικαι-
ώµατος οι πατέρες 3 παιδιών και άνω. 

■ Εργαζόμενοι στους ΟΤΑ που ασφαλίζονται 
στον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ 
Με µειωµένα όρια ηλικίας µπορεί να συνταξιοδοτηθεί και 
το µόνιµο προσωπικό των ΟΤΑ Α’ βαθµού, το οποίο απα-
σχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε ειδικό-
τητες που προβλέπονται από τον Ν. 3660/2008. 
Οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται σύνταξη από το ∆ηµόσιο, 

εφόσον έχουν συµπληρώσει: 
• Οι άνδρες το 58ο έτος της ηλικίας τους 
• Οι γυναίκες το 53ο έτος της ηλικίας τους.
και έχουν συµπληρώσει (άνδρες ή γυναίκες) 15 συντάξιµα 
έτη, από τα οποία 12 έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές, 
από τα οποία 3 έτη τουλάχιστον τα τελευταία 13 πριν από 
τη συµπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας. 

■ Η 35ετία στο Δημόσιο 
Η συµπλήρωση 25ετίας στο ∆ηµόσιο αποτελεί το «κλειδί» 
για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. 
Για τους υπαλλήλους που θέλουν να φτάσουν στην 35ετία 
και να αποχωρήσουν µε τις συγκεκριµένες διατάξεις, προ-
βλέπονται ειδικότερα τα παρακάτω και αφορούν τους ασφα-
λισµένους από το 1983 έως και το 1992: 
• Οσοι συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι 31/12/2010 μπορούν 
να αποχωρήσουν όταν συµπληρώσουν 35ετία και το 58ο 
έτος της ηλικίας τους. 
• Οσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν να συντα-
ξιοδοτηθούν µε 36 έτη και σε ηλικία 58 ετών. 
• Οσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 έχουν τη δυνατότη-
τα να συνταξιοδοτηθούν µε 37 έτη στο 59ο έτος της ηλι-
κίας τους. 
• Για όσους συμπληρώνουν 25ετία από την 1η Ιανουαρίου 
2013 και µετά δεν υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις. 
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης «εκτινάσσονται» στο 67ο 
έτος για πλήρη σύνταξη και στο 62ο για µειωµένη (-30%). 
Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα, µε 40 έτη ασφάλισης, 
στα 62 έτη. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για όσους ασφαλίστηκαν µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 1982 παραµένει σε ισχύ η διάταξη που επι-
τρέπει την «έξοδο» µε 35ετία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 
• Περιπτώσεις απόλυσης ή αποχώρησης λόγω ανικανό-
τητας.
• Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρόνος υπη-
ρεσίας 4 1/2 έτη. 
• Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που οφεί-
λεται στην υπηρεσία, δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξάρτητα 
από το όριο ηλικίας. 
• Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω ατυχήματος στην 
υπηρεσία, σύνταξη καταβάλλεται µε ελάχιστο χρόνο υπη-
ρεσίας 2 και 1/2 έτη. 
Οι ρυθµίσεις που προαναφέρθηκαν περιλαµβάνονται στους 
Αναλυτικούς Πίνακες Προϋποθέσεων που ακολουθούν.

B) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙκΟΥ ΔΙκΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ γΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΗκΑΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΕΩΣ 31 ΔΕκΕΜβΡΙΟΥ 1992
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Α) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η/1/1983 
1) ΘΕΜΕΛΙωΣΗ ΔΙκΑΙωΜΑΤΟΣ ΜΕχΡΙ 31/12/2010 

Β) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η/1/1983  
ΘΕΜΕΛΙωΣΗ ΔΙκΑΙωΜΑΤΟΣ ΜΕχΡΙ 31/12/2010 

2) ΘΕΜΕΛΙωΣΗ ΔΙκΑΙωΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1η/1/2011 κΑΙ ΜΕΤΑ 

ΘΕΜΕΛΙωΣΗ ΔΙκΑΙωΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1η/1/2011 κΑΙ ΜΕΤΑ

Ανδρες άγαμοι ή έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή χήροι χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά
 Ετη για θεμελίωση Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη 
 25 65 60

Ανδρες* και γυναίκες με 3 παιδιά και άνω
 Ετος συμπλήρωσης 20ετίας  Ετη θεμελίωσης Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
 2011 21 52
           2012 23 55
           2013 25 ή 15 67

Ανδρες* και γυναίκες με 3 παιδιά και άνω
 Ετη για θεμελίωση  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
           20  ΧΟΗ

Ανδρες και γυναίκες άγαμοι/ες ή έγγαμοι/ες ή διαζευγμένοι/ες ή χήροι/ες χωρίς παιδιά
ή με ενήλικα παιδιά
 Ετη για θεμελίωση Ετος θεμελίωσης  Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη 
 25 2011 61 56 
 25 2012 63 58
 25 ή 15 2013 και μετά 67 62

Γυναίκες άγαμες ή έγγαμες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά
 Ετη για θεμελίωση Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη 
 25 60 55

ΑΝΑΛΥΤΙκΟΙ ΠΙΝΑκΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕωΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝωΝ 
ΑΠΟ 1η/1/1983 ΜΕχΡΙ 31/12/1992 

*Για τους άνδρες ισχύει η διάταξη µόνον εφόσον είναι χήροι και τους έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση η επιµέλεια 
των παιδιών. Χρήση των µεταβατικών διατάξεων µπορούν να κάνουν οι άνδρες µε 3 παιδιά και άνω, ακόµη και αν θε-
µελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010.
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
B) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙκΟΥ ΔΙκΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ γΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΗκΑΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΕΩΣ 31 ΔΕκΕΜβΡΙΟΥ 1992

γ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣφΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η/1/1983  
1) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙκΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕχΡΙ 31/12/2010

2) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙκΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1η/1/2011 κΑΙ ΜΕΤΑ

γυναίκες με ανήλικο παιδί
 Ετη για θεμελίωση  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
           25  50

Ανδρες με ανήλικο παιδί
 Ετη για θεμελίωση  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
           25 ή 15  65 

γυναίκες με ανήλικο παιδί
 Ετος συμπλήρωσης 20ετίας  Ετη θεμελίωσης Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
 2011 25 52 
 2012 25 55 
 2013 25 ή 15 67

Ανδρες* με ανήλικο παιδί
 Ετος συμπλήρωσης 20ετίας  Ετη θεμελίωσης Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
 2011 25 52
 2012 25 55
 2013 25 ή 15 67

*Οι άνδρες µε ανήλικο παιδί µπορούν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής διάταξης για συνταξιοδότηση από 1η/1/2011 και 
µετά, µόνον εφόσον δεν θεµελίωσαν δικαίωµα µέχρι 31/12/2010. 
Αν συµπληρώθηκε 25ετία µέχρι 31/12/2010 µε αναγνώριση πλασµατικού χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή παιδιών, ο 
υπάλληλος µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του την ανάκληση της πράξης αναγνώρισης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
Επίσης, µπορεί να µη γνωστοποιηθεί στο ΓΛΚ ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
ΝΑΤ), για να µη συµπληρωθεί η κρίσιµη 25ετία µέχρι 31/12/2010.
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2) Θεμελίωση δίκαίωματοσ απο 1η/1/2011 καί μετα

δ) παλαίοί ασΦαλίσμεΝοί-δίοΡίσμεΝοί μετα τηΝ 1η/1/1983 
1) Θεμελίωση δίκαίωματοσ μεχΡί 31/12/2010 

Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά (γνωμάτευση επιτροπής) 
            Ετη   για θεμελίωση Ποσοστό αναπηρίας παιδιού Οριο ηλικίας  συνταξιοδότησης
 25 50% 50

ανδρες με ανάπηρα παιδιά (γνωμάτευση επιτροπής ) 
            Ετη   για θεμελίωση Ποσοστό αναπηρίας παιδιού Οριο ηλικίας  συνταξιοδότησης
  25 ή 15  - 65

Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά (γνωμάτευση  επιτροπής)

         Ετη για θεμελίωση Ετος  θεμελίωσης δικαιώματος   Ποσοστό αναπηρίας παιδιού Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
          25 Οποτεδήποτε 67% - Ανίκανο για 50
   κάθε βιοποριστικό επάγγελμα

ανδρες* με ανάπηρα παιδιά (γνωμάτευση επιτροπής)

         Ετη για θεμελίωση Ετος  θεμελίωσης δικαιώματος   Ποσοστό αναπηρίας παιδιού Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
             25 Οποτεδήποτε 67% - Ανίκανο για 50
   κάθε βιοποριστικό επάγγελμα

*Οι άνδρες µε ανάπηρο παιδί, εφόσον θεµελιώνουν δικαίωµα µέχρι 31/12/2010, δεν µπορούν να κάνουν χρήση του 
µειωµένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης του προηγούµενου πίνακα. 
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Ε) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η/1/1983 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1η/1/2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Γυναίκες µε ανάπηρο σύζυγο (γνωµάτευση Επιτροπής)
               Ετη για θεμελίωση Ποσοστό αναπηρίας συζύγου Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
           25 67% 50

Ανδρες µε ανάπηρη σύζυγο (γνωµάτευση Επιτροπής)
               Ετη για θεμελίωση Ποσοστό αναπηρίας συζύγου Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
             25 ή 15 - 65

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
B) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992

Γυναίκες µε ανάπηρο σύζυγο (γνωµάτευση Επιτροπής)
 Ετη για θεμελίωση Ετος θεμελίωσης Ποσοστό  αναπηρίας συζύγου Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
        25 Οποτεδήποτε 67% - Ανίκανος για 50
   κάθε βιοποριστικό επάγγελμα

Ανδρες* µε ανάπηρη σύζυγο (γνωµάτευση Επιτροπής)
 Ετη για θεμελίωση Ετος θεμελίωσης Ποσοστό  αναπηρίας συζύγου Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
        25 Οποτεδήποτε 67% - Ανίκανη για 50
   κάθε βιοποριστικό επάγγελμα

*Οι άνδρες µε ανάπηρη σύζυγο, εφόσον θεµελιώνουν δικαίωµα µέχρι 31/12/2010, δεν µπορούν να κάνουν χρήση του 
µειωµένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης του προηγούµενου πίνακα. 
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ΣΤ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1Η/1/2011

Ανδρες και γυναίκες
 Συμπλήρωση 25ετίας στο Δημόσιο Ετη ασφάλισης Οριο ηλικίας  συνταξιοδότησης
  2010 35 58
  2010 37  ΧΟΗ

Ανδρες και γυναίκες
 Συμπλήρωση 25ετίας στο Δημόσιο Ετη ασφάλισης Οριο ηλικίας  συνταξιοδότησης
 2011 36 58
           2012 37 59 
 1η/1/2013 και μετά 40 62

Ζ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΟΤΑ-∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2012

Ανδρες υπάλληλοι ΟΤΑ ασφαλιζόµενοι στα ΒΑΕ
 Ετη υπηρεσίας  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
            15, από τα οποία 12 σε ειδικότητες κλάδου   58
 ασφάλισης ΒΑΕ και τουλάχιστον 3 
 την τελευταία 13ετία πριν από τη συνταξιοδότηση

Γυναίκες υπάλληλοι ΟΤΑ ασφαλιζόµενες στα ΒΑΕ
 Ετη υπηρεσίας  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
            15, από τα οποία 12 σε ειδικότητες κλάδου   53
 ασφάλισης ΒΑΕ και τουλάχιστον 3 
 την τελευταία 13ετία πριν από τη συνταξιοδότηση
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Νέοι ασφαλισμέΝοι 
που πρωτοασφαλιστηκαΝ 
μέτα τηΝ 1η/1/1993

«Νέοι» θεωρούνται οι ασφαλισµένοι οι οποί-
οι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά, σε οποιον-
δήποτε κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή 
στο ∆ηµόσιο και µε οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας, από την 1η/1/1993 και µετά. 
Για τους «νέους» ασφαλισµένους, οι αυξη-
µένες χρονικές προϋποθέσεις θα πρέπει να 
συνυπάρχουν µε τα απαιτούµενα κατά περί-
πτωση όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τη 
θεµελίωση δικαιώµατος.  
Οι ασφαλισµένοι που θεµελιώνουν συνταξι-
οδοτικό δικαίωµα έως τις 31/12/2012 και 
ταυτόχρονα διαθέτουν το προβλεπόµενο όριο 
ηλικίας µπορούν να κάνουν χρήση των διατά-
ξεων πριν από την ισχύ του Ν. 3865/2010. 
Εάν έχει συµπληρωθεί 15ετής υπηρεσία µέ-
χρι τις 31/12/2012, η συνταξιοδότηση µπο-
ρεί να γίνει στην ηλικία των 65 ετών, ενώ, αν 
συµπληρωθεί από την 1η/1/2013 και µετά, 
το προβλεπόµενο όριο ηλικίας ανέρχεται στο 
67ο έτος.   
Τα νέα όρια ηλικίας είναι εξοµοιωµένα για 
άνδρες και γυναίκες (και ίδια για όλα τα 
ασφαλιστικά ταµεία και το ∆ηµόσιο).
Οι «νέοι» ασφαλισµένοι, όπως και οι «παλαι-
οί», µπορούν να αναγνωρίσουν πλασµατικά 
έτη ασφάλισης. 
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των 
«νέων» ασφαλισµένων περιλαµβάνονται 
στους παρακάτω πίνακες.
• Περιπτώσεις απόλυσης ή αποχώρησης 
λόγω ανικανότητας.
• Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανό-
τητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, απαι-
τείται ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας 4 και 1/2 
ετών.
• Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανό-
τητας που οφείλεται στην υπηρεσία, δεν απαι-
τείται ελάχιστος χρόνος. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, η σύνταξη καταβάλλεται ανεξάρτητα από 
το όριο ηλικίας.
• Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω ατυχή-
µατος στην υπηρεσία, η σύνταξη καταβάλλε-
ται µε ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας 2 και 1/2 
ετών.
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Ανδρες και γυναίκες
    Ετη υπηρεσίας Οριο ηλικίας θεμελίωσης  Οριο ηλικίας θεμελίωσης δικαιώματος  

   δικαιώματος για  πλήρη σύνταξη   για μειωμένη σύνταξη 
 15 65 60

Γυναίκες µε 3 παιδιά και άνω
    Αριθμός παιδιών Ετη υπηρεσίας  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
        3 20 56
          4 20 53
              5 20 50

Γυναίκες µε ανάπηρα παιδιά
    Ετη υπηρεσίας Οριο ηλικίας θεμελίωσης  Οριο ηλικίας θεμελίωσης δικαιώματος  

   δικαιώματος για  πλήρη σύνταξη   για μειωμένη σύνταξη 
  20 55 50

Γυναίκες µε ανήλικα παιδιά
    Ετη υπηρεσίας Οριο ηλικίας θεμελίωσης  Οριο ηλικίας θεμελίωσης δικαιώματος  

   δικαιώματος για  πλήρη σύνταξη   για μειωμένη σύνταξη 
  20 55 50

Ανδρες µε ανάπηρα παιδιά
 Δεν προβλεπόταν συνταξιοδότηση των ανδρών με ανάπηρα παιδιά, αλλά ίσχυε η γενική προϋπόθεση των 15 ετών υπηρεσίας και του 
65ου έτους της ηλικίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ 1η/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Α) ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 3865/2010 (ΜΕΧΡΙ 31/12/2012)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ 1η/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Β) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 3865/2010 (ΑΠΟ ΤΗΝ 1η/1/2013)

Ανδρες και γυναίκες
        Ετη υπηρεσίας    Οριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
                   15  67

Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά
        Ετη υπηρεσίας    Οριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
                    25  50

Γυναίκες με ανήλικα παιδιά
        Ετη υπηρεσίας    Οριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
                    15  67

Ανδρες με ανάπηρα παιδιά
        Ετη υπηρεσίας    Οριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
                    25  50

Γυναίκες με 3 παιδιά και άνω
        Ετη υπηρεσίας    Οριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
                    15  67
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Θεμελίωση συνταξίοδοτίκου δίκαίωματοσ 
ασφαλίσμενων μεχρί 31/12/1992
■ Στρατιωτικοί που έχουν θεμελιώσει 
δικαίωμα μέχρι 31/12/2010
Στην περίπτωση παραίτησης, ο ελάχιστος χρόνος που απαι-
τείται για θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης είναι 24 ½ έτη 
υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της στρατιωτικής θητεί-
ας, καθώς και του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης.
Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγµατοποιήσει 
πτητικά εξάµηνα, προκειµένου να προσµετρηθεί ο χρόνος 
των εξαµήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 
18ετής, πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.
Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγµατοποι-
ήσει εξάµηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου 
καταστροφέα, σε µονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, 
στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, προκειµένου να 
προσµετρηθεί ο χρόνος των εξαµήνων ως διπλάσιος χρό-
νος υπηρεσίας, απαιτείται 20ετής, πλήρης στρατιωτική υπη-
ρεσία.
Για τις µητέρες στρατιωτικούς και τους χήρους ή διαζευγ-
µένους στρατιωτικούς µε τρία παιδιά, εφόσον οι τελευταίοι 
έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλεια των ανήλικων ή 
ανίκανων παιδιών, αρκεί 20ετής, πλήρης, πραγµατική συ-
ντάξιµη υπηρεσία.
Στην περίπτωση παραίτησης, θεµελιώνεται δικαίωµα σύ-
νταξης εφόσον έχει συµπληρωθεί 15ετής, πλήρης συντάξι-
µη υπηρεσία και έχει συµπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας 
για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες. 
Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας αποµάκρυνσης ή συ-
µπλήρωσης του ορίου ηλικίας, απαιτείται 15ετής, πλήρης 
συντάξιµη υπηρεσία.
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφεί-
λεται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρόνος 4 ½ ετών.
Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρε-
σία, δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

■ Στρατιωτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα 
από την 1η/1/2011 μέχρι τις 31/12/2014
Με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010, αυξάνονται, σταδιακά, 
από 1ης/1/2011 τα έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας 
που απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαι-
ώµατος των στρατιωτικών, γενικά (νέοι και παλαιοί ασφα-
λισµένοι), οι οποίοι συµπληρώνουν, από 1ης/1/2011 και 

στρατίωτίκοί 
υΠαλληλοί δημοσίου 
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µετά, 24 ½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας, ως εξής:
Για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης των στρατιωτικών 
που συµπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας:
• το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγµατικής συ-
ντάξιµης υπηρεσίας
• το έτος 2012, απαιτούνται 27 ½ έτη
• το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη
• το έτος 2014, απαιτούνται 30 ½ έτη.
Για όσους θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και 
το έτος 2014 (συµπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιµης υπηρε-
σίας), ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξής τους δεν επηρε-
άζεται από τις µεταβολές που επέρχονται µε τις λοιπές δια-
τάξεις του νόµου αυτού.
Οσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 
1η/1/2015 και µετά, θα συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλή-
ρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συ-
ντάξιµης υπηρεσίας.
Ειδικά για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης των στρατιω-
τικών, γενικά, ανδρών και γυναικών µε 3 τουλάχιστον παιδιά, 
από 1ης/1/2011 και µετά, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούµε-
νος για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χρό-
νος συντάξιµης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση) σε 
21, 23 και 25 έτη για όσους συµπληρώνουν την 20ετία τα έτη 
2011, 2012 και 2013, αντίστοιχα.
α) Το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε βάση τις προαναφερό-
µενες ευνοϊκές διατάξεις για όσους έχουν 3 τουλάχιστον παι-
διά µπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
β) Ειδικά για τους στρατιωτικούς, γενικά, που θεµελιώνουν 
δικαίωµα σύνταξης από την 1η/1/2015 και µετά και αποµα-
κρύνονται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία λόγω πειθαρχικού 
παραπτώµατος, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις επιβολής καταστα-
τικής ποινής, που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος κατα-
βολής της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται µε τη συµπλήρω-
ση του 60ού έτους της ηλικίας ή την ηµεροχρονολογία κατά την 
οποία, εάν ο στρατιωτικός δεν είχε αποµακρυνθεί από την υπη-
ρεσία, θα συµπλήρωνε 35ετή, πραγµατική υπηρεσία. 
Η σύνταξή του θα υπολογισθεί µε βάση τα 30 έτη της πραγµα-
τικής υπηρεσίας του. Εάν ο στρατιωτικός κατά την αποµάκρυν-
σή του από την υπηρεσία έχει συµπληρώσει το 58ο έτος της 
ηλικίας του, η σύνταξη θα του καταβληθεί µετά την παρέλευ-
ση 2 ετών, όταν θα συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του. 

■ Στρατιωτικοί που θεµελιώνουν δικαίωµα 
σύνταξης µετά το 2015
Για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων 
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που θεµελι-

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
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ώνουν δικαίωµα σύνταξης από την 1η/1/2015 και µετά, 
δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 60ό 
έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιµης υπηρεσίας.
Ο υπολογισµός της σύνταξης των ανωτέρω γίνεται σύµφω-
να µε τις διατάξεις του Ν. 3865/2010.

■ Χρόνοι που συνυπολογίζονται για 
τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
Στον απαιτούµενο χρόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτι-
κού δικαιώµατος λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι χρό-
νοι υπηρεσίας:
α) Ο χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας που λογίζεται αυξηµέ-
νος στο διπλάσιο.
γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης -και αφορά µό-
νον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από την 
1η/1/1983 και µετά, χωρίς καµία προϋπηρεσία στο ∆η-
µόσιο πριν από την ηµεροµηνία αυτή.

■ Πώς διπλασιάζεται ο χρόνος υπηρεσίας 
α) Για τον υπολογισµό του χρόνου υπηρεσίας στο δι-
πλάσιο (µονάδες εκστρατείας) απαιτούνται για τους άν-
δρες 24 ½ χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας και για τις 
τρίτεκνες γυναίκες όταν θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα τριτεκνίας.
β) Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγµατο-
ποιήσει πτητικά εξάµηνα, προκειµένου να προσµετρη-
θεί ο χρόνος των εξαµήνων ως διπλάσιος, απαιτείται:
• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2011, για την προσµέτρηση των πτη-
τικών απαιτείται 1 ½ επιπλέον έτος στρατιωτικής υπη-
ρεσίας, δηλαδή να συµπληρώσουν 19 ½ πλήρη.
• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2012, για την προσµέτρηση των πτη-
τικών απαιτούνται 3 επιπλέον έτη στρατιωτικής υπη-
ρεσίας, δηλαδή να συµπληρώσουν 21 πλήρη.
• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2013, για την προσµέτρηση των πτητι-
κών απαιτούνται 4 ½ επιπλέον έτη στρατιωτικής υπη-
ρεσίας, δηλαδή να συµπληρώσουν 22 ½ πλήρη.
• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2014, για την προσµέτρηση των πτη-
τικών απαιτούνται 6 επιπλέον έτη στρατιωτικής υπη-
ρεσίας, δηλαδή να συµπληρώσουν 24 πλήρη.
• Για όσους συµπληρώνουν 18ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2015 και µετά, για την προσµέτρηση 
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των πτητικών απαιτείται να συµπληρώσουν 25 πλή-
ρη έτη.
γ) Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγµα-
τοποιήσει εξάµηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υπο-
βρύχιου καταστροφέα, σε µονάδες εκκαθάρισης ναρ-
κοπεδίων, στα ΕΚΑΜ και σε υποβρύχιες αποστολές, 
προκειµένου να προσµετρηθεί ο χρόνος των εξαµή-
νων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας:
• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2011, για την προσμέτρηση των παρα-
πάνω εξαμήνων απαιτείται 1  επιπλέον έτος στρατιωτι-
κής υπηρεσίας, δηλαδή να συμπληρώσουν 21 πλήρη.
• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2012, για την προσμέτρηση των παρα-
πάνω εξαµήνων απαιτούνται 2 επιπλέον έτη στρατιω-
τική υπηρεσία, δηλαδή να συµπληρώσουν 22 πλήρη.
• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή, πλήρη στρατιωτική 
υπηρεσία το 2013, για την προσμέτρηση των παραπά-
νω εξαμήνων απαιτούνται 3 επιπλέον έτη στρατιωτι-
κής υπηρεσίας, δηλαδή να συμπληρώσουν 23 πλήρη.
• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή, πλήρη στρατιωτική 
υπηρεσία το 2014, για την προσμέτρηση των παραπά-
νω εξαμήνων απαιτούνται 4 επιπλέον έτη στρατιωτι-
κής υπηρεσίας, δηλαδή να συμπληρώσουν 24 πλήρη.
• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή, πλήρη στρατιωτι-
κή υπηρεσία το 2015 και μετά, για την προσμέτρη-
ση των παραπάνω εξαµήνων απαιτείται να συµπλη-
ρώσουν 25 πλήρη.

Α) Ενστολοι υπΑλληλοι, ΑσφΑλισμΕνοι 
μΕτΑ την 1η/1/1993
Για τους ασφαλισμένους μετά την 1η/1/1993 ισχύουν 
όλα τα παραπάνω, αλλά ο υπολογισµός της σύνταξης, για 
όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014, γίνεται 
λαµβάνοντας υπόψη ποσοστό του µηνιαίου ασφαλιστέου 
µισθού και την πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. 
Η µηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 2% του µηνι-
αίου ασφαλιστέου µισθού για κάθε έτος πραγµατικής συ-
ντάξιµης υπηρεσίας. Ως µηνιαίως ασφαλιστέος µισθός 
νοείται το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των πά-
σης φύσεως αποδοχών που έλαβε ο στρατιωτικός κατά 
τα 5 ηµερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκεί-
νου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη, 
επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς να λαµ-
βάνονται υπόψη τα δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων και το 
επίδοµα αδείας, διά του αριθµού των µηνών ασφάλισης 
των ετών αυτών.

στΡΑτιΩτιΚοι 
υπΑλληλοι Δημοσιου 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Α) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010
ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 

  ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ανδρες και Γυναίκες 24 και 1/2 έτη συντάξιµης υπηρεσίας,
  από την οποία 15 έτη πραγµατικής 

Γυναίκες µε 3 τουλάχιστον παιδιά και άνδρες µε 3 τουλάχιστον
παιδιά που είναι χήροι ή διαζευγµένοι και έχουν µε δικαστική  20 έτη πλήρης πραγµατική υπηρεσία
απόφαση την επιµέλεια ανήλικων ή ανάπηρων παιδιών 
(πρώτη ασφάλιση: µέχρι 31/12/1992)

Γυναίκες µε ανήλικα παιδιά ή ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε 
βιοποριστική εργασία ή 3 τουλάχιστον παιδιά  20 έτη πλήρης πραγµατική υπηρεσία
(πρώτη  ασφάλιση: µετά την 1η/1/1993)

Γυναίκες έγγαµες ή χήρες µε άγαµα παιδιά ή διαζευγµένες 
µε άγαµα παιδιά ή άγαµες µητέρες µε άγαµα παιδιά που  17 και 1/2 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας
κατατάχθηκαν στην υπηρεσία µέχρι 31/12/1982

Ανδρες µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους και Γυναίκες 15 έτη πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας
µε τη συµπλήρωση του 60ού 

Ανδρες και Γυναίκες 14 και 1/2 έτη συντάξιµης υπηρεσίας από την οποία 10ετής  
 πλήρης πραγµατική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓIΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓIΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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  ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

  ΣΩΜΑΤΙΚΗ  Ή ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΣΩΜΑΤΙΚΗ  Ή ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

   ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΥΦΛΟΙ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ  Ή ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ, ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ Β ΟΜΟΖΥΓΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ     
  Ή ∆ΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ  Ή ΑΠΟ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ  Ή ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  
 ΝΕΦΡΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%

Ανδρες και Γυναίκες 14 και 1/2 έτη συντάξιµης υπηρεσίας από την οποία 10ετής  
 πλήρης πραγµατική

Ανδρες και Γυναίκες 4 και 1/2 έτη  πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας

Ανδρες και Γυναίκες ∆εν απαιτείται η συµπλήρωση ελάχιστου χρόνου

Ανδρες και Γυναίκες 2 έτη και 3 µήνες πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας  
   (πρώτη ασφάλιση: µετά την 1η/1/1993)

Ανδρες και Γυναίκες 15 έτη πλήρης πραγµατική υπηρεσία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓIΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓIΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓIΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓIΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓIΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Β) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1η/1/2011 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2014
ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ
   (Συμπλήρωση 24 και 1/2 ετών) ΓΙΑ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
 Ανδρες και Γυναίκες 2011 26
  2012 27 και 1/2 
  2013 29
             2014 30 και 1/2
 Ανδρες και Γυναίκες 2011 21
 με 3 παιδιά 2012 23
  2013 25

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΩΝ, ΠΤΩΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΝΑΡΚΟΠΕ∆ΙΩΝ,  ΕΚΑΜ, ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

          ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 18ΕΤΙΑΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ                   
  2011  19 και 1/2 
              2012 21
  2013 22 και 1/2  
 2014 24 
 Από την 1η/1/2015 25 πραγματικής
  στρατιωτικής υπηρεσίας

          ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 20ΕΤΙΑΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ                   
 2011 21
 2012 22
             2013 23 
 2014 24
 Από την 1η/1/2015  25 πραγματικής 
  στρατιωτικής υπηρεσίας
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΣΟΙ 
ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η/1/1983 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Α) Θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µέ-
χρι 31/12/2010
Οι χρόνοι που µπορούν µόνο να αναγνωρίσουν προκει-
µένου να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 
31/12/2010 είναι: 
■ Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
■ Πλασµατικός χρόνος παιδιών, µε την προϋπόθεση ότι 
έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 15ετή πραγµατική δη-
µόσια υπηρεσία και δεν έχουν θεµελιώσει δικαίωµα µέ-
χρι 31/12/2010.
Για το α’ παιδί αναγνωρίζεται 1 έτος ασφάλισης, για το β’ παιδί 2 
έτη και για το γ’ παιδί 2 έτη και συνολικά µέχρι 5 έτη. 
Αναγνώριση παιδιών γίνεται για τόσο χρόνο όσο υπολεί-
πεται ώστε να συµπληρωθεί στις 31/12/2010 η κρίσιµη 
25ετία ή 20ετία για τις τρίτεκνες γυναίκες.
Οι τρίτεκνοι άνδρες µπορούν να εξαγοράσουν τον χρόνο παι-
διών, ανεξάρτητα από το έτος θεµελίωσης.
Η ενηλικίωση του παιδιού (18 ετών) θεωρείται ότι γίνεται την 
31η ∆εκεµβρίου.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί αναγνωριστική πράξη για 
Στρατό, ο υπάλληλος µε αίτησή του µπορεί να ζητήσει την από-
συρση της πράξης, ώστε να µη συµπληρώσει 25ετία µέχρι τις 
31/12/2010 και χάσει την ευνοϊκή διάταξη, κυρίως για τους 
πατέρες ανηλίκων από την 1η/1/2011. 

Β) Θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από 
την 1η/1/2011 
Οι υπάλληλοι που θεµελιώνουν δικαίωµα από 
1ης/1/2011 και µετά µπορούν να αναγνωρίσουν τους παρα-
κάτω πλασµατικούς χρόνους, είτε για τη θεµελίωση δικαιώµα-
τος είτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Χρόνοι που αναγνωρίζονται:
■ Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
■ Παιδιών
■ Σπουδών 
■ Χρόνος άνευ αποδοχών για την ανατροφή παιδιού
■ Ιδιωτικού τοµέα.

Η αναγνώριση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, πριν ή κατά την 
ηµεροµηνία συνταξιοδότησης, αλλά και ύστερα από αυτήν.
Μπορούν να αναγνωριστούν:
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• Μέχρι 4 έτη για θεμελίωση το έτος 2011
• Μέχρι 5 έτη για θεμελίωση το έτος 2012
• Μέχρι 6 έτη για θεμελίωση το έτος 2013
• Μέχρι 7 έτη για θεμελίωση το έτος 2014
Πιο αναλυτικά, η διαδικασία αναγνώρισης και ο υπολο-
γισµός του ποσού έχουν ως ακολούθως:

■ Στρατιωτικής υπηρεσίας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών / προκειμένου για 
στρατιωτικούς  υποβάλλεται φύλλο μητρώου.
• Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης 
(τύπου Α’).
• Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της 
αίτησης. 
• Απλή υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα 
χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλον 
φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ κα-
ταβολή του ποσού της εισφοράς.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
α) Χωρίς επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80*) x 6,67% x μήνες που 
αναγνωρίζονται
β) Με επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% 
x μήνες που αναγνωρίζονται
(*Το ποσό των 140,80 ευρώ αντιστοιχεί στο 80% του ειδικού 
επιδόματος των 176 ευρώ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: 
• ΕΦΑΠΑΞ μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της ανα-
γνωριστικής πράξης οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
• ΜΕ ∆ΟΣΕΙΣ, τόσες όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται, με πα-
ρακράτηση από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

■ Πλασματικός χρόνος παιδιών
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: 
 • Συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 
Αν ο/η υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλον φορέα 
κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε έναν 
μόνο φορέα, κατ’ επιλογή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 
1 έτος για το πρώτο παιδί

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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2 έτη για το δεύτερο παιδί
2 έτη για το τρίτο παιδί

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: 
Κατ’ ανώτατο όριο, µπορούν να αναγνωρισθούν µέχρι 5 έτη.

ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ / ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ: 
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θε-
µελίωση του δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση της σύ-
νταξης.
Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα, µε συνυπολο-
γισµό και του αναγνωριζόµενου χρόνου, µέχρι τις 31-12-2010, 
ο χρόνος που τελικά θα αναγνωρισθεί δεν µπορεί να υπερβαί-
νει, µε συνυπολογισµό και της λοιπής συντάξιµης υπηρεσίας, 
τον χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτι-
κού δικαιώµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
• Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί 
στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση 
σε περίπτωση που δεν έχει χρόνο ασφάλισης σε άλλον φορέα.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
• Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης του 
υπαλλήλου. 
• Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρη-
σιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλον φο-
ρέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ κατα-
βολή του ποσού της εισφοράς.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ: 
α) Χωρίς επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80) x 6,67% x μήνες που 
αναγνωρίζονται 
β) Με επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% 
x μήνες που αναγνωρίζονται
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: 
• ΕΦΑΠΑΞ, µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση οπότε πα-
ρέχεται έκπτωση 10% ή
• ΜΕ ∆ΟΣΕΙΣ, τόσες όσοι οι µήνες που αναγνωρίζονται, µε πα-
ρακράτηση από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

■ Πλασματικός χρόνος σπουδών
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 
Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση του βασικού πτυχίου (ΑΕΙ, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΤΕΙ, Μέσων Επαγγελµατικών Σχολών)
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: 
Οσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά την 1-1-
2011.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: 
Η συµπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας (όχι κατ’ ανάγκη δηµόσια 
υπηρεσία). 
Στην αναγνώριση αυτή συνυπολογίζεται (προκειµένου για  άν-
δρες υπαλλήλους) και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, όχι 
όµως και ο πλασµατικός χρόνος των παιδιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
• Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί 
στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα. 
• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα 
έτη φοίτησης για τη λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακρι-
βές χρονικό διάστημα φοίτησης (από... έως…). 
• Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης. 
• Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρη-
σιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλον φο-
ρέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ κατα-
βολή του ποσού της εισφοράς.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ: 
α) Χωρίς επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80) x 6,67% x μήνες που  
αναγνωρίζονται 
β) Με επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός  10/2011 + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% 
x μήνες που αναγνωρίζονται

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: 
• ΕΦΑΠΑΞ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση, οπότε πα-
ρέχεται έκπτωση 10% ή
• ΜΕ ∆ΟΣΕΙΣ, τόσες όσοι οι µήνες που αναγνωρίζονται µε πα-
ρακράτηση από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

■ Η αναγνώριση χρόνου 
σπουδών στους στρατιωτικούς
α) Οι στρατιωτικοί (όπως και όλοι οι ασφαλισμένοι) μπορούν 
να χρησιµοποιήσουν τον χρόνο σπουδών τόσο για τη θεµελίω-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



36 οδηγος για τις ςυνταξεις του δημοςιου

ση  δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξής τους, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο της κατάταξής τους και τα έτη συντά-
ξιµης υπηρεσίας τους.  
β) Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο απαιτούµενος χρόνος για 
την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτατης σχολής. 
γ) Ο/η στρατιωτικός µπορεί να αναγνωρίσει και µέρος του συ-
νολικού χρόνου αυτού σε µήνες.

• ∆ιαδικασία αναγνώρισης
α) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών γίνεται µε εξαγορά  και  
ασφάλιστρο 6,67% που υπολογίζεται στις συντάξιµες αποδοχές 
του υπαλλήλου, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υπο-
βολής της  αίτησης. 
Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση:
Συντάξιµες αποδοχές x 6,67% x µήνες αναγνώρισης = Ποσό 
εξαγοράς.
β) Για τον αναγνωριζόµενο χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πρά-
ξη.
γ) Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόµα και κατά 
τη συνταξιοδότησή του.

■ Γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: 
Αφορά τις υπαλλήλους του ∆ηµοσίου που έλαβαν άδεια ανα-
τροφής παιδιού (η γονική άδεια ανατροφής παιδιού αναφέρε-
ται για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νοµοθεσία µε τον Ν. 
2084/1992).
ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 
ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ; 
Ο αναγνωριζόµενος µε τις διατάξεις αυτές χρόνος λαµβάνεται 
υπόψη και για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
• Απόφαση χορήγησης της γονικής άδειας.
• Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά τον μήνα υπο-
βολής της αίτησης. 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Απλή υπεύθυνη δήλωσή της ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα 
χρησιµοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλον 
φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και αν επιθυµεί την εφάπαξ κα-
ταβολή του ποσού της εισφοράς.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ: 
α) Χωρίς επίδοµα θέσης ευθύνης:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80) x 6,67% x µήνες που 
αναγνωρίζονται 
β) Με επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% 
x µήνες που αναγνωρίζονται

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: 
• ΕΦΑΠΑΞ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση, οπότε πα-
ρέχεται έκπτωση 10% ή
• ΜΕ ∆ΟΣΕΙΣ, τόσες όσοι οι µήνες που αναγνωρίζονται µε πα-
ρακράτηση από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

■ Χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
Οσους έχουν προσληφθεί / διορισθεί για πρώτη φορά στο ∆η-
µόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠ∆∆ πριν από την 1η-1-1983.

ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 
ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ;
ΟΧΙ, ο αναγνωριζόµενος µε τις διατάξεις αυτές χρόνος λαµβάνε-
ται υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης, αφότου ο/η υπάλ-
ληλος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε την υπόλοι-
πη υπηρεσία του/της.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
α) Χωρίς επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80) x 7% x µήνες αναγνώ-
ρισης 
β) Με επίδοµα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός 10/2011 + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 7% x 
µήνες αναγνώρισης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους µη υπαγόµενους σε ειδικό µισθολόγιο, οι µισθολογικές 
παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόµατος θέσης είναι 
εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και, µετά την ισχύ του 
νέου µισθολογίου του Ν. 4024/2011, εκείνες στις 31-10-2011 
(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).
Για τους υπαγόµενους σε ειδικό µισθολόγιο, οι συντάξιµες απο-
δοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης, όπως αυ-
τές ισχύουν κάθε φορά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Πιστοποιητικό (πρωτότυπο) του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
(ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ κ.λπ.) του άρθρου 1 του Ν. 1405/1983 από 
το οποίο θα πρέπει να προκύπτουν:
α) Η υπηρεσία ή η επιχείρηση στην οποία είχε απασχοληθεί ο 
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υπάλληλος.
β) Η χρονολογία και η διάρκεια της απασχόλησής του.
γ) Ο ακριβής χρόνος ασφάλισης αναλυτικά σε έτη, µήνες, ηµέ-
ρες ή σε ηµεροµίσθια.
δ) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή του στον 
κλάδο συντάξεων (εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου).
ε) Αν έγινε ανάληψη των εισφορών ή αν χορηγήθηκε εφάπαξ 
παροχή αντί για σύνταξη.
Το πιστοποιητικό αυτό είναι ειδικό και εκδίδεται αποκλειστικά 
για τον συγκεκριµένο σκοπό (σηµειώνεται ότι απαιτείται σηµα-
ντικός χρόνος για την έκδοσή του).
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών / προκειμένου για 
στρατιωτικούς, υποβάλλεται φύλλο µητρώου.
• Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α’). 
• Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά τον μήνα υπο-
βολής της αίτησης.
• Απλή υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα 
χρησιµοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλον 
φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και αν επιθυµεί την εφάπαξ κα-
ταβολή του ποσού της εισφοράς.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Για ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ (που θέλουν να αναγνω-
ρίσουν µη παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο κλαδικό τους Τα-
µείο): Το πιστοποιητικό για την αναγνώριση υπηρεσίας εκδίδε-
ται από το ΤΣΜΕΔΕ.
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος εκπίπτει από τον χρόνο ασφάλι-
σης στο ΤΣΜΕΔΕ.
• Για γιατρούς γενικά (που θέλουν να αναγνωρίσουν μη παράλ-
ληλο χρόνο ασφάλισης στο κλαδικό τους Ταµείο): Το πιστοποι-
ητικό για τον χρόνο ασφάλισης εκδίδεται από το ΤΣΑΥ.
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος εκπίπτει από τον χρόνο ασφάλι-
σης στο ΤΣΑΥ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
• ΕΦΑΠΑΞ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση της πράξης 
αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
• ΜΕ ∆ΟΣΕΙΣ, τόσες όσοι οι µήνες που αναγνωρίζονται, µε πα-
ρακράτηση από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

■ Πώς γίνεται η αναγνώριση λοιπών χρόνων στα 
Σώματα Ασφαλείας
Προκειμένου για στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, η αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου 
υπηρεσίας τους (5 έτη), που λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο, 
γίνεται µε καταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφο-
ρών ασφαλισµένου και εργοδότη (ποσοστό 20%). 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζηµίωσης που παίρ-
νουν για εργασία πέραν του πενθηµέρου και µέχρι τη συµπλή-
ρωση ποσού που αναλογεί σε αποζηµιώσεις 60 πλήρων µηνών.
Για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, η παραπάνω αναγνώ-
ριση γίνεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών επί 6,67% επί τους 
µήνες αναγνώρισης. 
β) Επίσης, προσαυξάνεται κατά 3 έτη η συντάξιµη υπηρεσία των 
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας 
και του Πυροσβεστικού Σώµατος που έχουν καταταγεί µέχρι τις 
31-12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι συµπληρώνουν τον απα-
ραίτητο χρόνο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (24 
και 1/2 έτη) από την 1η/1/2015 και µετά. 
Ο χρόνος αυτός (3 έτη) λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρω-
ση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότη-
σή τους (40 έτη).
Η διαδικασία της αναγνώρισης είναι όµοια µε την αντίστοιχη 
του χρόνου σπουδών.

Γ) ΔιαΔοχική ασφαλισή υπαλλήλων  
που προσλήφθήκαν στο Δήμοσιο  
απο τήν 1η/1/1983 και μετα
Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν στο ∆ηµόσιο από την 
1η/1/1983 αναγνωρίζουν τον χρόνο ασφάλισης σε άλλον 
ασφαλιστικό φορέα χωρίς εξαγορά, λόγω της ένταξής τους στη 
διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης. Ωστόσο, κατά τον υπο-
λογισµό της σύνταξης, ακολουθούν όσα προβλέπονται και στα 
λοιπά Ταµεία για τη διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή το κάθε Τα-
µείο «συµµετέχει» στη διαµόρφωση του τελικού ποσού της σύ-
νταξης, κατά το µέρος που του αναλογεί.
   Με τον Νόµο 3863/2010 που άρχισε να ισχύει από την 
1η/1/2011, επήλθαν «διορθώσεις» προς όφελος των ασφαλι-
σµένων που εντάχθηκαν στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλι-
σης. Αυτό έγινε µε τον καθορισµό συντελεστών αναπροσαρµο-
γής των ποσών. 
• Τι κερδίζουν όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν 
από τις 31/12/1979 
Αντίθετα, για όσους υπαλλήλους πρωτοασφαλίστηκαν σε Τα-
µείο κύριας ασφάλισης µέχρι τις 31/12/1979 και από την 
1η/1/1983 έως τις 31/12/1997 προσλήφθηκαν στο ∆ηµόσιο 
µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου και φο-
ρέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η σύνταξη υπολογίζεται εξ ολο-
κλήρου από το ΓΛΚ. Οµως, για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης ισχύουν τα ίδια για τους µετά την 1/1/1983 προσληφθέντες.

μεταΒιΒασή συνταΞήσ λοΓω θανατου
Στις περιπτώσεις θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου ή συνταξιού-
χου, δικαιούνται σύνταξης τα µέλη της οικογένειάς του (δικαι-
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οδόχα µέλη).
• Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος.
• Ελάχιστος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 10 έτη.
• Εάν ο θάνατος επήλθε εξαιτίας βίαιου συμβάντος κατά την 
άσκηση της υπηρεσίας, δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ
Α’ τάξη
• Ο/η επιζών/ώσα σύζυγος
• Τα άγαμα παιδιά (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέ-
ντα, υιοθετηθέντα και, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένης, τα 
φυσικά παιδιά της).
• Η χήρα άπορη μητέρα, εφόσον συντηρούνταν και συγκατοι-
κούσε με τον θανόντα.
Β’ τάξη 
• Οι άποροι γονείς, εφόσον συντηρούνταν από τον θανόντα 
ασφαλισμένο και ο πατέρας είναι ανάπηρος και άπορος ή σε ηλι-
κία άνω των 60 ετών.
Γ’ τάξη 
• Αδέλφια του θανόντος ασφαλισμένου που είναι ορφανά από 
πατέρα και μητέρα.
(Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στη μια τάξη δικαιοδόχων απο-
κλείει την άλλη.)

■  Πότε δικαιούται σύνταξης  
λόγω θανάτου ο/η χήρος/α
• Εάν δεν επήλθε διάζευξη μέχρι τον θάνατο του/της ασφαλισμέ-
νου/ης με οριστική και τελεσίδικη απόφαση.
• Εάν ο γάμος τελέστηκε 1 έτος πριν από τον θάνατο του/της 
ασφαλισμένου/ης.
• Εάν ο/η θανών/ούσα ήταν συνταξιούχος τότε ο/η χήρος/α 
δεν δικαιούται σύνταξης, αν ο γάμος τελέστηκε μετά τη συντα-
ξιοδότηση και ο θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο 2 ετών 
από την τέλεσή του.
 Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις περιορισμών δεν ισχύουν 
εφόσον:
• Ο θάνατος του ασφαλισμένου επήλθε από δυστύχημα ή οξεία 
ασθένεια.
• Η χήρα κατά τον χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου βρι-
σκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
• Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με τον γάμο νομιμο-
ποιήθηκε παιδί.
• Οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης
• Ανεξάρτητα από την ηλικία του/της επιζώντος/ώσας συζύγου, 
η σύνταξη χορηγείται για 3 χρόνια.
• Αν ο/η επιζών/ώσα σύζυγος είχε συμπληρώσει το 40ό έτος της 
ηλικίας του/της κατά την ημερομηνία θανάτου του/της συζύγου, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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η σύνταξη χορηγείται για 4 χρόνια.
• Αν ο/η επιζών/ώσα σύζυγος δεν είχε συµπληρώσει το 40ό 
έτος της ηλικίας κατά την ηµεροµηνία θανάτου του άλλου συ-
ζύγου, διακόπτεται η σύνταξη µετά την πάροδο 3ετούς καταβο-
λής και επαναχορηγείται µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της 
ηλικίας. 
• Αν ο/η επιζών/ώσα σύζυγος είναι ανάπηρος/η µε ποσοστό 
67% και άνω κατά την ηµεροµηνία θανάτου του άλλου συζύ-
γου, τότε η χορήγηση της σύνταξης διαρκεί για όσο χρόνο διαρ-
κεί η αναπηρία.

■ Μετά την παρέλευση 3ετίας
• Το 60% της σύνταξης του/της θανόντος/ούσης ασφαλισµέ-
νου/ης ή συνταξιούχου (δηλαδή ολόκληρη η σύνταξη του επι-
ζώντος συζύγου) εξακολουθεί να καταβάλλεται εφόσον ο επι-
ζών/ώσα δεν εργάζεται, δεν απασχολείται και δεν λαµβάνει άλλη 
σύνταξη.
• Το 60% µειώνεται κατά το 1/2 εφόσον ο επιζών σύζυγος ερ-
γάζεται, απασχολείται ή λαµβάνει άλλη σύνταξη και έως τη συ-
µπλήρωση των 65 ετών.
• Μειωµένη κατά 30% από το αρχικό του 60% (δηλαδή 42% της 
σύνταξης του θανόντος), αν εργάζεται, απασχολείται ή λαµβάνει 
άλλη σύνταξη και έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας.
• Οταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά δικαιοδόχα µέλη της σύντα-
ξης, ό,τι περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται στα 
παιδιά σε ίσα µερίδια.
   Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν αν ο/η επιζών/ώσα 
σύζυγος κατά την ηµεροµηνία του θανάτου είναι ανάπη-
ρος/η σωµατικά ή πνευµατικά σε ποσοστό 67% και άνω 
και για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
• Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµό-
σιο τοµέα και δεν ζητήσει αναστολή της καταβολής µετά την πα-
ρέλευση 3ετίας, η σύνταξη καταβάλλεται εξ αρχής µειωµένη κατά 
70% (δηλαδή καταβάλλεται το 18% του αρχικού 60%) και δεν 
υπολογίζεται ασφαλιστικά ο χρόνος εργασίας του ως συντάξιµος.
• Για να δικαιούται σύνταξης ανάλογα µε τα έτη ασφάλισής του 
ο/η χήρος/α που έπαιρνε τη σύνταξη και µετά την παρέλευση 
3ετίας, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά των συντάξεων. 
• Στην περίπτωση που δεν επιστρέψει τα ποσά, τότε θα του αφαι-
ρεθεί ο ασφαλιστικός χρόνος από την ηµεροµηνία που όφειλε 
να προβεί στην αναστολή της σύνταξης.

■ Πότε δικαιούνται σύνταξη τα παιδιά
του/της θανόντος/ούσας 
 Τα παιδιά του/της θανόντος/ούσας ασφαλισµένου/ης δικαιού-
νται σύνταξης εφόσον:
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• Δεν εργάζονται, δεν συνταξιοδοτούνται και δεν συμπλή-
ρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
• Σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ έως τη λήψη του πτυχίου 
και όχι πέραν του συμπληρωμένου 24ου έτους της ηλικίας.
• Είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και η ανικα-
νότητά τους εμφανίστηκε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου 
έτους της ηλικίας ή του 24ου για σπουδάζοντα. Η σύνταξη 
χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
• Δικαιοδόχα μέλη σύνταξης είναι και τα υιοθετημένα παι-
διά, εφόσον η υιοθεσία έγινε τουλάχιστον 5 χρόνια πριν 
από τον θάνατο ή τη χορήγηση σύνταξης στον θετό γονέα, 
εκτός κι αν ο θάνατος επήλθε εξαιτίας βιαίου συμβάντος 
(δυστύχημα).
• Οι γονείς του/της θανόντος/ούσης είναι δικαιοδόχοι
Εφόσον είναι άποροι και η συντήρησή τους βάρυνε τον θα-
νόντα και ο πατέρας είναι ανάπηρος. Ανάπηρος θεωρείται 
και ο πατέρας ηλικίας 60 ετών και άνω.  
• Σύνταξης δικαιούται και η χήρα μητέρα του/της θα-
νόντος/ούσας 
Εφόσον συμβίωνε με τον θανόντα/ούσα ασφαλισμένο/η ή 
συνταξιούχο, συντηρούνταν από αυτόν/ήν και είναι αποδε-
δειγμένα άπορη. 
• Τα αδέλφια
Του/της θανόντος/ούσας δικαιούνται σύνταξης εφόσον είναι 
άπορα και τη συντήρησή τους είχε αναλάβει ο θανών/ούσα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ 31/12/2013
Για ΤΟυΣ υπαλλήλΟυΣ που αμείβονται με το ενιαίο 
μισθολόγιο που ισχύει στο Δημόσιο 
Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης για όσους έχουν 
προσληφθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ μέχρι 31/12/1992 
γίνεται ως ακολούθως:
α) Για την περίοδο μέχρι 31/12/2007 λαμβάνονται υπόψη:
• Ο Β.Μ. που είχε ο υπάλληλος στις 31/10/2011.
• Ποσοστό Ειδικού Επιδόματος 140,80 ευρώ (176 ευρώ 
x 80%).
• Το άθροισμα* Β.Μ. και επιδόματος πολλαπλασιάζεται με 
ποσοστό αναπλήρωσης 80%.
• Το γινόμενο που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον αριθ-
μό των ετών υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2007 και διαιρεί-
ται με τον αριθμό 35 (35 = πλήρης 35ετία).
Τύπος α: (Β.Μ. + 140,80) x 80% x  έτη / 35 = 

β) Για την περίοδο από την 1η/1/2008 μέχρι τις 
31/12/2013 λαμβάνονται υπόψη:
• Ο Μέσος Ορος Ασφαλιστικών Αποδοχών της περιόδου 
από την 1η/1/2008 μέχρι το έτος αποχώρησης προσαυ-
ξημένος.
• Ποσοστό Ειδικού Επιδόματος 140,80 ευρώ.
• Το άθροισμα* ΜΟΑΑ και επιδόματος πολλαπλασιάζεται με 
ποσοστό αναπλήρωσης 74% (μείωση του συντελεστή κατά 
1% κατ’ έτος από την 1η/1/2008).
• Το γινόμενο που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον αριθ-
μό 6 (για τα έτη 2008-2013) και διαιρείται με τον αριθμό 35.
Τύπος β: (ΜΟΑΟ + 140,80) x 74% x 6 / 35 =
Το άθροισμα των δύο περιόδων δίνει το ποσό της σύνταξης. 
Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με:
• Επίδομα ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών: 
50 ευρώ για 1 παιδί
70 ευρώ για 2 παιδιά
120 ευρώ για 3 παιδιά
170 ευρώ για 4 παιδιά
120 + 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον παιδί.
• Το 80% του Επιδόματος Θέσης Ευθύνης που ίσχυε με 
το προηγούμενο ενιαίο μισθολόγιο, εφόσον το λάμβανε ο 
υπάλληλος τουλάχιστον επί διετία μετά από απόφαση του 
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την τοποθέτησή του.
Από το μεικτό ποσό σύνταξης που προκύπτει θα πρέπει να 
αφαιρεθούν οι μειώσεις επί των συντάξεων, η εισφορά υγει-
ονομικής περίθαλψης 4% (από την 1η/1/2013) και ο ΦΜΥ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
- 4% εισφορά υγειονομικής περίθαλψης.
- Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (σύμφωνα με την ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία).
• Από 1/8/2010 οι συντάξεις μειώθηκαν:
Από 1.400,1 έως 1.700 ευρώ σε ποσοστό 3%
Από 1.700,01 έως 2.300 ευρώ σε ποσοστό 5%
Από 2.300,01 έως 2.900 ευρώ σε ποσοστό 7%
Από 2.900,01 ευρώ και άνω σε ποσοστό 9%.
• Από την 1η/8/2011 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Μέχρι 1.400 ευρώ δεν επιβάλλεται εισφορά
Από 1.400,01 μέχρι 1.700 ευρώ σε ποσοστό 3%
Από 1.700,01 μέχρι 2.000 ευρώ σε ποσοστό 6%
Από 2.000,01 μέχρι 2.300 ευρώ σε ποσοστό 7%
Από 2.300,01 μέχρι 2.600 ευρώ σε ποσοστό 9%
Από 2.600,01 μέχρι 2.900 ευρώ σε ποσοστό 10%
Από 2.900,01 μέχρι 3.200 ευρώ σε ποσοστό 12%
Από 3.200,01 μέχρι 3.500 ευρώ σε ποσοστό 13%
Από 3.500,01 και άνω σε ποσοστό 14%.
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Μετά την παρακράτηση, το ποσό που υπολείπεται δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 1.400,00 ευρώ.
• Από 1η/8/2011 οι συντάξεις που μετά τη μείωση κατά την 
1η/8/2010 υπερβαίνουν τα 1.700 ευρώ, εφόσον τη λαμβά-
νουν συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών, μειώνονται όπως πα-
ρακάτω: 
Από 1.700,01 (συνολικό ποσό όπως έχει διαμορφωθεί μετά 
την 1η παρακράτηση) μέχρι 2.300,00 ευρώ σε ποσοστό 6%
Από 2.300,01 μέχρι 2.900,01 ευρώ σε ποσοστό 8%
Από 2.900,01 και πάνω σε ποσοστό 10%.
Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από 
τη συμπλήρωση του 60ού ηλικίας και εξαιρεί ορισμένες ειδι-
κές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως οι ανάπηροι.
• Από την 1η/11/2011 προβλέπεται μείωση στο ποσό της κύ-
ριας σύνταξης άνω των 1.000 ευρώ για όσους συνταξιούχους 
είναι κάτω των 55 ετών. 
α) Η µείωση επιβάλλεται στο µεικτό ποσό που µένει µετά 
την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της µηνιαίας 
σύνταξης.
Της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και αν το 
ποσό που αποµένει είναι πάνω από 1.700 ευρώ.
Της επιπλέον εισφοράς του και µέχρι τη συµπλήρωση 
του 55ου έτους.
β) Παράλληλα, προβλέπεται µείωση 20% στο ποσό 
της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ από την 
1η/11/2011 για όσους δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 
α’ και η µείωση αυτή θα γίνει στο ποσό της κύριας σύ-
νταξης που εναποµένει µετά την παρακράτηση από το 
συνολικό ποσό της κύριας σύνταξης της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης και της επιπλέον ειδικής εισφοράς που ισχύ-
ουν από την 1η/8/2011.
• Από την 1η/1/2012 μείωση κατά 12% στο τμήμα της κύρι-
ας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ, μετά τις μειώσεις 
που προηγήθηκαν.
• Από 1η/1/2013, εφόσον το συνολικό ποσό κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, οι μειώσεις που 
επιβάλλονται είναι:
Από 1.000,01 μέχρι 1.500 ευρώ, μείωση 5% και το ποσό που 
απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000 ευρώ.
Από 1.500,01 μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση 10% και το ποσό 
που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
Από 2.000,01 μέχρι 3.000 ευρώ, μείωση 15% και το ποσό 
που απομένει δεν πρέπει να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
Για ποσά πάνω από 3.000 ευρώ, μείωση 20%.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, ο μόνι-
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µος υπάλληλος ή ο δηµόσιος λειτουργός, ισόβιος ή µη, κα-
θώς και ο στρατιωτικός που αποχωρεί από την Υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης λαµβάνουν κατά µήνα και έως την 
ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής της σύνταξής τους προκα-
ταβολή σύνταξης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσο-
στό 50% του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου 
ή του βαθµού που έφεραν κατά τον χρόνο της αποχώρησής 
τους, προσαυξηµένου µε το 50% του τυχόν επιδόµατος χρό-
νου υπηρεσίας. 
Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού µισθού 
του µισθολογικού κλιµακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά 
τις 31/10/2011. 
Σε περιπτώσεις που ο υπάλληλος  είναι ανάπηρος µε ποσο-
στό αναπηρίας 67% και άνω ή γονέας τριών τέκνων και άνω 
ή γονέας τέκνου µε αναπηρία ή προστάτης µέλους της οικο-
γένειας µε αναπηρία, το ποσοστό της προκαταβολής  ανέρ-
χεται σε ποσοστό 60%. 
Η προκαταβολή σύνταξης γίνεται µε βάση τα στοιχεία του 
∆ελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου-
Λειτουργού (∆ΑΥΚ) µέσα σε 20 εργάσιµες µέρες από την 
ηµεροµηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης. 
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως προ-
καταβολή σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του 
ποσοστό 50% ολόκληρης της σύνταξής του.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑ 
(τομέας ΤΕΑΔΥ)
Η επικουρική σύνταξη χορηγείται µε τις ίδιες προϋποθέ-
σεις σε έτη συµµετοχής που χορηγείται και η κύρια σύνταξη.
Υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς χρόνου ασφάλισης από 
άλλο επικουρικό Ταµείο χωρίς εισφορές. 
Η µεταφορά του χρόνου ασφάλισης στο τ. ΤΕΑΜ από την 
1/2/1983 γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών. 
Η αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ µέχρι τις 
31/1/1983, της στρατιωτικής θητείας και του πλασµατικού 
χρόνου παιδιών γίνεται µε καταβολή ασφαλίστρου 6% επί 
του Β.Μ.
Η αναγνώριση χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα χωρεί µόνο στην 
περίπτωση που δεν αρκεί ο χρόνος του ∆ηµοσίου για χορή-
γηση επικουρικής σύνταξης.
Ο υπολογισµός της σύνταξης από το ΤΕΑ∆Υ γίνεται σύµφω-
να µε τον παρακάτω τύπο:
Β.Μ. x 21% x έτη υπηρεσίας / 35

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
• Μειώσεις Ν. 3986/2011

Από 300,01 έως 350 ευρώ, µείωση 3%
Από 350,01 έως 400 ευρώ, µείωση 4%
Από 400,01 έως 450 ευρώ, µείωση 5%
Από 450,01 έως 500 ευρώ, µείωση 6%
Από 500,01 έως 550 ευρώ, µείωση 7%
Από 550,01 έως 600 ευρώ, µείωση 8%
Από 600,01 έως 650 ευρώ, µείωση 9%
Από 650,01 και άνω, µείωση 10%.
• Μειώσεις του Ν. 4051/2012 µετά την πρώτη µείωση
Εως 250 ευρώ, µείωση 10% και το ποσό που αποµένει δεν 
µπορεί να είναι κάτω από 200 ευρώ.
Από 250,01 έως 300 ευρώ, µείωση 15% και το ποσό που 
αποµένει δεν µπορεί να είναι κάτω από 225 ευρώ.
Από 300,01 ευρώ και άνω, µείωση 20% και το ποσό που 
αποµένει δεν µπορεί να είναι κάτω από 255 ευρώ.

• Μειώσεις του Ν. 4093/2012, σύµφωνα µε το άθροι-
σµα κύριων και επικουρικών
• Παρακράτηση ΦΜΥ ετησίως
Σύνταξη µέχρι 2.500 ευρώ, ποσοστό φόρου 5%.
Σύνταξη από 2.500,01 έως 4.500 ευρώ, ποσοστό 10%.
Σύνταξη από 4.500,01 και άνω, 15%.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΠΥ
Για τη χορήγηση του µερίσµατος απαιτούνται τουλάχιστον 
20 έτη καταβολής εισφορών στο Ταµείο σε περίπτωση πα-
ραίτησης ή 15 έτη σε περίπτωση αυτοδίκαιης αποχώρησης  
ή λόγω ορίου ηλικίας.
Η εξαγορά χρόνου ασφάλισης γίνεται µε ασφάλιστρο 4%, 
που υπολογίζεται στον Β.Μ. + 140,80 ευρώ.
Υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς χρόνου ασφάλισης από 
άλλο επικουρικό ταµείο χωρίς επιβάρυνση. 
Ο υπολογισµός του µερίσµατος του ΜΤΠΥ γίνεται σύµφωνα 
µε το άθροισµα των παρακάτω υποµερισµάτων, µε την προ-
ϋπόθεση ότι έχουν παρακρατηθεί εισφορές:
Υποµέρισµα Α’
[(Β.Μ.+140,80) x 20% x Ετη Ασφάλισης / 35] x 0,8075 
Υποµέρισµα Β’
Λοιπές αποδοχές στις οποίες περιλαµβάνουν τα οικογενεια-
κά επιδόµατα, το κίνητρο απόδοσης και τυχόν κλαδικά επι-
δόµατα που περιέχονταν στις αποδοχές της 31ης/10/2011.
[(Λοιπές Αποδοχές x 20% x Ετη Συµµετοχής) / 35 x 
0,8075]

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΤΠΥ
• Μειώσεις Ν. 3986/2011
Από 300,01 έως 350 ευρώ, µείωση 3%
Από 350,01 έως 400 ευρώ, µείωση 4%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ 31/12/2013
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Από 400,01 έως 450 ευρώ, µείωση 5%
Από 450,01 έως 500 ευρώ, µείωση 6%
Από 500,01 έως 550 ευρώ, µείωση 7%
Από 550,01 έως 600 ευρώ, µείωση 8%
Από 600,01 έως 650 ευρώ, µείωση 9%
Από 650,01 και άνω, µείωση 10%.

• Μειώσεις Ν. 4024/2011 µετά την προαναφερόµε-
νη µείωση
Μέρισµα έως 300 ευρώ, µείωση 20%
Μέρισµα άνω των 500 ευρώ, µείωση 50%.

• Μειώσεις του Ν. 4093/2012 σύµφωνα µε το άθροι-
σµα κύριων και επικουρικών
• Παρακράτηση ΦΜΥ ετησίως
Μέρισµα µέχρι 2.500 ευρώ, ποσοστό φόρου 5%
Μέρισµα από 2.500,01 έως 4.500 ευρώ, ποσοστό 10%
Μέρισµα από 4.500,01 και άνω, 15%.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το εφάπαξ βοήθηµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τα έτη που 
υπηρέτησε ο υπάλληλος ως µόνιµος και µε σύµβαση και 
κατέβαλλε τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Λογαρια-
σµού Πρόνοιας. Για τον υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη 
οι συνολικές µηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου (συµπερι-
λαµβανοµένων των ∆Χ-∆Π-ΕΑ για τους χρόνους που κατα-
βάλλονταν) κατά την 5ετία που προηγείται της ακριβούς ηµε-
ροµηνίας αποχώρησης από την υπηρεσία.
Μισθός Ασφάλισης είναι το πηλίκο της διαίρεσης των ανω-
τέρω αποδοχών διά του αριθµού 70:
Αναλυτικά ο υπολογισµός Εφάπαξ:
• Στα πρώτα 73 ευρώ του βοηθήματος αντιστοιχούν ποσά 
Μισθών Ασφάλισης = 2.025,00 ευρώ.
• Το υπόλοιπο των Μισθών Ασφάλισης της 5ετίας πολλα-
πλασιάζεται µε συντελεστή 12.
• Το άθροισμα των ανωτέρω ποσών προσαυξάνεται σε πο-
σοστό 216,63%.
• Το τελικό άθροισμα διαιρείται διά 420 (που αντιστοιχεί 
στους 420 µήνες της 35ετίας) και προκύπτει το µηναίο εφά-
παξ βοήθηµα.
• Το δικαιούμενο ποσό προκύπτει από το γινόμενο του τε-
λικού αθροίσµατος επί τον αριθµό των µηνών που απασχο-
λήθηκε συνολικά ο υπάλληλος. 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (ΤΠΔΥ)
Από το δικαιούµενο ποσό, αρχική µείωση 20%
Από το εναποµείναν ποσό, νέα µείωση 22,67%.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΛΚ

1. Αίτηση για την απονοµή κύ-

ριας σύνταξης όπου περιέχονται 

τα αντίστοιχα αιτήµατα για χορή-

γηση επικουρικής σύνταξης, µε-

ρίσµατος και Εφάπαξ.

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής 

Κατάστασης ∆ΑΥΚ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του υπαλ-

λήλου. 
4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οι-

κογενειακής Κατάστασης.

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας  

τύπου Α’ (µόνο για τους άντρες). 

6. Φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας (και 

των δύο όψεων).

7. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστι-

κού Σηµειώµατος φόρου εισο-

δήµατος ή άλλου αποδεικτικού 

µέσου, από το οποίο να προκύ-

πτει ο ΑΦΜ.

8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης 

σελίδας του βιβλιαρίου του λο-

γαριασµού ΙΒΑΝ όπου επιθυµεί-

τε να πιστώνεται η σύνταξή σας. 

9. ΑΜΚΑ.

10. Σε περίπτωση παραίτησης, 

υποβάλλονται 2 αιτήσεις παραί-

τησης (1η και 2η) στο Τµήµα ∆ι-

οικητικού Προσωπικού της Υπη-

ρεσίας του Υπαλλήλου. 

Η 2η πρέπει υποχρεωτικά να 

υποβληθεί 15 ηµέρες µετά την πρώτη και µέσα σε διάστηµα ενός µήνα από την 1η παραίτη-ση (π.χ., 1η παραίτηση στην 1η του µήνα, 2η παραίτηση στις 16 του ίδιου µήνα).
11. Στην περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει τέκνο το οποίο έχει συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του και εί-ναι ακόµα φοιτητής σε 1ο Πτυ-χίο, χρειάζεται βεβαίωση από τη σχολή φοίτησης. 

12. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΑΖΥ-ΓΙΟΥ:
α)  ∆ιαζευκτήριο. 
β) ∆ικαστική απόφαση επιµέλει-ας παιδιών, αν υπάρχουν ανή-λικα. 
13. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩ-ΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1983 που έχει πληρω-θεί από τους ίδιους, αποδείξεις από τα αντίστοιχα ταµεία.

14. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΑ∆Ο-ΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΟ-ΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η-1-1984: 
Βεβαιώσεις από τους αντίστοι-χους ασφαλιστικούς φορείς. 
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Ο∆ΗΓΟΣ
για τις συντάξεις

του ∆ηµοσίου
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