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Κάθε ∆ευτέρα δωρεάν 
µε τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

Σ  ύνταξη µε τις ευνοϊκές 
προϋποθέσεις που προ-
βλέπει ο ισχύων ασφαλι-
στικός νόµος προλαβαί-

νουν να πάρουν οι εκπαιδευτικοί 
που έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα 
και µπορούν να αποχωρήσουν έως 
το τέλος του 2012. 
� Οσες γυναίκες θεµελίωσαν συ-
νταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-
12-2010 (20ετία) συνταξιοδοτούνται 
χωρίς όριο ηλικίας.
� Οσοι άνδρες θεµελίωσαν συνταξι-
οδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-12-2010 
(25ετία) συνταξιοδοτούνται από 1ης-
1-2011 µε όριο ηλικίας 52 ετών.
� Οσοι/ες γυναίκες και άνδρες θεµε-
λιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 
2011, 2012, 2013 συνταξιοδοτού-
νται αντίστοιχα στα 52, 55 και 65 
έτη, όπως φαίνεται στον παραπάνω 
πίνακα.

Το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 
ευνοϊκούς όρους λόγω τριών (3) παι-
διών µπορεί να ασκηθεί και από τους 
δύο συζύγους.
Οσοι/ες έχουν ανάπηρα παιδιά ή συ-
ζύγους συνταξιοδοτούνται ως εξής:
1. Οσοι θεµελίωσαν συνταξιοδοτι-
κό δικαίωµα, έως 31-12-2010: Οι 
µεν γυναίκες συνταξιοδοτούνται µε 
25ετία στο 50ό έτος, οι δε άνδρες 
µε 25ετία στο 65ο έτος.
2. Οσοι θεµελιώνουν από 1ης-1-
2011 καλύπτονται από την εξίσωση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
ανδρών-γυναικών, οπότε στην προ-
κειµένη περίπτωση οι άντρες συντα-
ξιοδοτούνται µε 25ετία στο 50ό έτος. 
Εδώ όµως συµβαίνει το παράδοξο, οι 
άνδρες που θεµελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωµα έως 31-12-2010 να 
αδικούνται κατάφωρα έναντι αυτών 
που θεµελιώνουν µέσα στο 2011. 

Αναγνώριση πλασµατικού 
χρόνου µε εξαγορά
Με το νόµο 3865/2010 δίνεται η δυ-
νατότητα αναγνώρισης πλασµατικού 
χρόνου για τη θεµελίωση συνταξι-
οδοτικού δικαιώµατος και την προ-
σαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση 
αυτή αφορά µόνο όσους/ες θεµελιώ-
νουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά 
την 1η-1-2011. Οσοι θεµελίωσαν 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα (25ετία) 
έως 31-12-2010 δεν έχουν τη δυ-
νατότητα αναγνώρισης πλασµατικού 

χρόνου (εκτός του Στρατού για τους 
άνδρες). Και αυτό γιατί οι εν λόγω 
περιπτώσεις (που συµπληρώνουν τις 
συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις στο 
διάστηµα 1998-2010) έχουν κατοχυ-
ρώσει σύνταξη µε διατάξεις που δεν 
µεταβλήθηκαν στους ασφαλιστικούς 
νόµους 3863 και 3865/2010. Ως εκ 
τούτου δεν έχουν εξαγορά και πλα-
σµατικών ετών, εκτός και αν αποφα-
σίσουν να συνταξιοδοτηθούν µε τις 
προϋποθέσεις που άλλαξαν από την 
1η-1-2011. 
Ο πλασµατικός χρόνος που µπορεί 
να αναγνωριστεί είναι:
α. Πλασµατικός χρόνος παιδιών: 
∆ίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης 
και από τους δύο γονείς και είναι 
ένας (1) χρόνος για ένα παιδί, τρία 
(3) χρόνια για δύο παιδιά και πέντε 
(5) χρόνια για τρία παιδιά.
β. Πλασµατικός χρόνος σπουδών, 
εκπαιδευτικής άδειας και άδειας 
ανατροφής παιδιού έως 6 ετών: 
Για παράδειγµα:
Ζευγάρι εκπαιδευτικών µε πτυχίο 
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και δύο (2) 
ανήλικα παιδιά που θα έχουν 19 έτη 
υπηρεσίας στις 31-12-2012.

Ο µεν άνδρας έχει τη δυνατότητα 
να αναγνωρίσει τρία (3) χρόνια από 
τα παιδιά, δύο (2) χρόνια από τις 
σπουδές και δύο (2) από τη στρατι-
ωτική θητεία, δηλαδή συνολικά επτά 
(7) έτη, και έτσι στις 31-12-2012 
θεµελιώνει 25ετία (συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα) και µπορεί να συνταξιοδο-
τηθεί στα 52 του. Η σύζυγος µπορεί 
να αναγνωρίσει τρία (3) χρόνια από 
τα παιδιά και δύο (2) χρόνια από τις 
σπουδές, δηλαδή συνολικά πέντε (5) 
χρόνια χωρίς ωστόσο να συγκεντρώ-
νει τις απαιτούµενες για φέτος προ-
ϋποθέσεις, καθώς η 25ετία θα έρθει 
το 2014, όταν πια το όριο ηλικίας θα 
είναι το 67ο έτος.

 Από το 2011 µπορεί να συνταξι-
οδοτηθεί κάποιος µε ανήλικο παιδί 
έχοντας 21-25 έτη υπηρεσίας πραγ-
µατικά ή/και πλασµατικά, σε ηλικία 
52 και 55 ετών (2011 και 2012). 
Αντίθετα, ένας εκπαιδευτικός (το 
ίδιο ισχύει και για δηµοσίους υπαλ-
λήλους) που έχει ανήλικο παιδί το 
2011 µε 25 και 26 και 28 έτη υπη-

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

Εκπαιδευτικοί: Πότε και πώς στη
σύνταξη με ελαστικές προϋποθέσεις

ΕΤΣΙ ΘΑ ΛΥΘΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τ ο πακέτο δηµοσιονοµικών και 
φορολογικών µέτρων ύψους 
13,5 δισ. ευρώ που συµφω-

νήθηκε µε την Τρόικα στέλνει, για 
µια ακόµα φορά, το λογαριασµό 
στα ελληνικά νοικοκυριά, και ιδίως 
στους µισθωτούς και τους συνταξι-
ούχους, οι οποίοι υφίστανται πρω-
τοφανή οικονοµική αφαίµαξη. 

Παράλληλα, οι επικείµενες αλ-
λαγές στο ασφαλιστικό, µε τη νέα 
αύξηση των ορίων ηλικίας, οδηγούν 
χιλιάδες εργαζόµενους στην αναζή-
τηση τρόπων άµεσης εξόδου προς 
τη συνταξιοδότηση. Με άλλα λόγια, 
όλοι όσοι συγκεντρώνουν φέτος τις 
προϋποθέσεις για σύνταξη τρέχουν 
να προλάβουν για να βγουν µέχρι το 
τέλος του έτους, οπότε και λήγουν οι 
µεταβατικές, ευνοϊκές ρυθµίσεις. 

Το ζήτηµα είναι ότι οι εξερχόµενοι 
από την υπηρεσία τους για συντα-
ξιοδότηση δεν µπορούν, σε καµία 
περίπτωση, να θεωρούνται εξασφα-
λισµένοι. Οπως οι ήδη συνταξιούχοι 
είναι, µαζί µε τους µισθωτούς, τα πιο 
τραγικά θύµατα της καταστροφικής 
συνταγής ακραίας δηµοσιονοµικής 
λιτότητας, είναι βέβαιο ότι και όσοι 
σπεύδουν να συνταξιοδοτηθούν, για 
να προλάβουν την εφαρµογή των 
δυσµενών αλλαγών, θα βρεθούν 
αντιµέτωποι µε τις νέες µειώσεις, 
στις ήδη κοµµένες συντάξεις. Είναι 
προφανές ότι ούτε το πρόβληµα της 
οικονοµίας λύνεται µε τις µειώσεις 
συντάξεων ούτε το βιοποριστικό πρό-
βληµα πολλών νοικοκυριών µπορεί 
να αντιµετωπιστεί µε µια κοµµένη, 
χαµηλή σύνταξη. Οπως το οικονοµι-
κό πρόβληµα της χώρας µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µόνο µε πάταξη της 
φοροδιαφυγής και µε ανάπτυξη, µε 
τον ίδιο τρόπο και το ασφαλιστικό θα 
λυθεί µε την ενίσχυση των ασφαλι-
στικών ταµείων και το χτύπηµα της 
εισφοροδιαφυγής. Κοινός παρονοµα-
στής και στις δύο περιπτώσεις είναι 
η τόνωση της απασχόλησης και η 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
χωρίς περικοπές στους µισθούς και 
απώλειες εισφορών. ■

Του Γιάννη Ευαγγελίδη
jevagelidis@e-typos.com

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

Εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στο ∆ηµόσιο έως 31-12-1982

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΑΝ∆ΡΕΣ 30 55 35

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25 53 32

Εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν µετά την 1η-1-1983, 
εφόσον θεµελίωσαν 25ετία έως 31-12-2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ

25 50 37

ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΑΝΗΛΙΚΟ

35 58 37

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ 
∆ΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ 

ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 30 60

Εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν 25ετία από την 1η-1-2011

ΕΤΟΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙ∆Ι

2011 25 52

2012 25 55

2013 25 65

ΑΝ∆ΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕ-
ΝΕΣ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙ∆ΙΑ, ∆ΙΑ-

ΖΕΥΓΜΕΝΕΣ, ΧΗΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

2011 25 61

2012 25 63

2013 25 65

 

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/∆ΙΟΡΙΣΘΕΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η-1-1983

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

ΑΝ∆ΡΕΣ* ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 3 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΠΑΙ∆ΙΑ
 
 

ΕΤΗ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

20
ΧΩΡΙΣ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ *Οι άνδρες µόνο εφόσον είναι χήροι 
ή έχουν την επιµέλεια των παιδιών

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΠΟ 1-1-2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Ετος θεµελίωσης 
20ετίας 

Ετη θεµελίωσης Ο.Η.

 2011 21 52

2012 23 55

2013 25 65
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Τ  ελευταία ευκαιρία 
να εκµεταλλευτούν 
τις ευνοϊκές προϋπο-
θέσεις για σύνταξη 

έχουν δεκάδες χιλιάδες ασφα-
λισµένοι στο ∆ηµόσιο. Τόσο οι 
πολιτικοί υπάλληλοι όσο και οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να φύ-
γουν φέτος µε ελαστικές προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης, γλι-
τώνοντας τη βέβαιη ανατροπή 
στα όρια ηλικίας, που θα έρθει 
έτσι κι αλλιώς καθώς: 
� Στις 31-12-2012 λήγουν όλες 
οι µεταβατικές διατάξεις που 
προβλέπουν οι ισχύοντες νόµοι 
(3863 και 3865/10) και τα όρια 
ηλικίας για σύνταξη ανεβαίνουν 
αυτόµατα στα 65 για όλες τις κα-
τηγορίες των ασφαλισµένων από 
την 1η-1-2013. Για παράδειγµα, 
ένας δηµόσιος υπάλληλος που 
φέτος θα έφευγε µε 25ετία στο 
63ο έτος ή µε 37ετία στο 59ο, 
αν δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα, 
τότε θα υποχρεωθεί να συντα-
ξιοδοτηθεί µε τις προϋποθέσεις 
του 2013, δηλαδή στο 65ο και 
το 60ό έτος αντίστοιχα. 
� Με τις επικείµενες αλλαγές στο 
ασφαλιστικό έρχεται νέα αύξηση 
στα όρια ηλικίας κατά 2 έτη από 
την 1η-1-2013, που σηµαίνει ότι 
όσοι δεν συγκεντρώνουν φέτος 
τις προϋποθέσεις για σύνταξη 
θα παγιδευτούν και θα φύγουν 
όχι στο 65ο αλλά στο 67ο έτος 
και κατά περίπτωση στο 61ο, 62, 
64ο κ.ο.κ.

Ο χρόνος τελειώνει λοιπόν και 
-προτού αλλάξουν οι προϋποθέ-
σεις- όσοι σπεύδουν να αναζη-
τήσουν διέξοδο για σύνταξη θα 
πρέπει να είναι καλά διαβασµένοι 
και ενηµερωµένοι για το τι ισχύ-
ει σήµερα και σε ποια κατηγορία 
ανήκουν ώστε να βγουν… είτε 
κερδισµένοι είτε λιγότερο χαµένοι 
από τις επερχόµενες αλλαγές.

Σήµερα ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει 
στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντά-
ξεις» ένα χάρτη ασφαλούς πορεί-
ας για τη σύνταξη, των πολιτικών 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, που 
δεν θα µείνουν ανεπηρέαστοι από 
τις επερχόµενες αλλαγές. ■

 Γυρίστε σελίδα

ρεσίας και είναι 55 ή 57 ετών δεν 
µπορεί να βγει στη σύνταξη! 
Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν πα-
λαιοί ασφαλισµένοι προσληφθέντες 
µετά την 1η-1-1983, όπου βρίσκεται 
µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών.
Για παράδειγµα:
α) Γυναίκα χωρίς ανήλικο παιδί που 
είτε είναι διαζευγµένη είτε ανύπαντρη 
και έχει 25ετία ως τις 31-12-2010 
µπορεί να φύγει από την υπηρεσία 
και να της καταβληθεί η σύνταξη 
όταν θα έχει όριο ηλικίας 60 ετών. 
Μπορεί να παραµείνει όσο περισσό-
τερα χρόνια θέλει και εφόσον κλείσει 
35ετία να φύγει στα 58. Η γυναίκα 
της συγκεκριµένης κατηγορίας µπορεί 
να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, δηλαδή 
όταν θα είναι 55 ετών, αλλά σ’ αυ-
τήν την περίπτωση θα έχει µείωση της 
σύνταξής της κατά 1/267 για κάθε 
µήνα µέχρι τη συµπλήρωση των 60 
ετών ή 4,5% µείωση κατ’ έτος.
β) Ανδρας που έχει θεµελιώσει συντα-
ξιοδοτικό δικαίωµα µε 25ετία ως το 
2010 µπορεί να φύγει από την υπηρε-
σία και να του καταβληθεί η σύνταξη 
όταν θα έχει το όριο ηλικίας 65 ετών. 
Μπορεί να φύγει και µε 30 έτη υπη-
ρεσίας σε ηλικία 60 ετών (αυτό ισχύει 
µόνο για εκπαιδευτικούς που υπάγο-
νται στο άρθρο 5 του ν. 3075/2002). 
Αν φύγει µε 35ετία µπορεί να συντα-
ξιοδοτηθεί όταν θα είναι 58 ετών ή 
στην περίπτωση που έχει 37ετία συ-
νταξιοδοτείται Χωρίς Οριο Ηλικίας. Ο 
άνδρας της συγκεκριµένης κατηγορίας 
µπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα µε 
25ετία όταν θα είναι 60 ετών, αλλά σ’ 
αυτήν την περίπτωση θα έχει µείωση 
της σύνταξης κατά 4,5% κατ’ έτος, δη-
λαδή -22,5%. ∆ιαφεύγει σε πολλούς 
ότι ο νόµος Λοβέρδου-Κουτρουµάνη 
δεν είναι µόνο ότι άνοιξε παράθυρα 
για πρόωρες συντάξεις από τα 50 και 
µάλιστα µε την παλιά (-4,5%) και όχι 
τη νέα (-6%) µείωση για κάθε χρόνο 
µέχρι το κανονικό όριο ηλικίας! Αυτή 
η «εύνοια» βέβαια χάθηκε µε τις περι-
κοπές και τα απανωτά χαράτσια που 
ακολούθησαν αµέσως µετά την ψήφι-
ση των νόµων 3863 και 3865/10. 
Πρόωρη καταβολή σύνταξης: 
Γυναίκα ή άνδρας υπάλληλος που 
έχει διοριστεί το 1987 και δεν έχει 
παιδιά συµπληρώνει την 25ετία το 
2012, θεµελιώνοντας συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα. Σε περίπτωση αποχώρησής 
του/της από την υπηρεσία η σύντα-
ξη θα µπορεί να του/της καταβληθεί 
άµεσα µε δυο τρόπους:
α) Εφόσον έχει συµπληρώσει και το 
63ο έτος της ηλικίας, οπότε και συ-
νταξιοδοτείται κανονικά.
β) Στην περίπτωση που δεν είναι 63 
ετών, µπορεί, αν έχει όµως συµπλη-
ρώσει το 56ο έτος της ηλικίας, να 
ζητήσει την πρόωρη καταβολή της 
σύνταξης, µε τη µείωση όµως που 
ισχύει για όσους/ες θεµελιώνουν συ-
νταξιοδοτικό δικαίωµα µετά την 1η-
1-2011 (ήτοι 1/200 για κάθε µήνα 
ή 6% για κάθε έτος που θα ασκήσει 
νωρίτερα το σχετικό δικαίωµα). ■

Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες 
ασφαλισμένους του Δημοσίου

ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 1.1.1983 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ετος 

Θεµελίωσης 
Ετη 

Υπηρεσίας (4) 
Ηλικία 

Ετη Υπηρεσίας/ 
όριο ηλικίας 

Οριο ηλικίας για πρόω-
ρη-µειωµένη σύνταξη 

1. 

Ανδρες και Γυναίκες 
άγαµοι/ες ή έγγαµοι/ες ή 

χήροι/ες ή διαζευγµένοι/ες 
χωρίς παιδιά ή µε ενήλικα 

παιδιά

2011(2) 25 61 36 έτη/58 ετών 56 

2012 25 63 37έτη/59 ετών 58 

2013 25 65 38 έτη/60 ετών 60 

2014 25 65 39 έτη/60 ετών 60 

2015 25 65 40 έτη/60 ετών 60 (Η µείωση είναι 
1/200 για κάθε µήνα 
που υπολείπεται του 

αντίστοιχου ορίου ηλι-
κίας ή 6% κατ’ έτος) 

ή 15 65 

2. 
Γυναίκες/Ανδρες 

µε ανήλικο παιδί (1)

2011 (2) 25 52 

2012 25 55 

2013 25 65 38 έτη/60 ετών 60 

2014 25 65 39 έτη/60 ετών 60 

2015 25 65 40 έτη/60 ετών 60 (Η µείωση είναι 
1/200 για κάθε µήνα 
που υπολείπεται του 

αντίστοιχου ορίου ηλι-
κίας ή 6% κατ’ έτος) 

ή 15 65 

3. 

Γυναίκες/Ανδρες µε ανίκανα 
παιδιά (ποσοστό ανικανότη-
τας 67% και άνω, ανίκανο 

για κάθε βιοποριστικό 
επάγγελµα µε γνωµάτευση 

της ΑΣΥΕ) 

2011(2) και 
µετά 

25 50 

ή 15 65 

4. 

Γυναίκες/Ανδρες µε ανίκανο 
σύζυγο (ποσοστό ανικανό-

τητας 67% και άνω, ανίκανο 
για κάθε βιοποριστικό 

επάγγελµα µε γνωµάτευση 
της ΑΣΥΕ) 

2011(2) και 
µετά 

25 ή 15 50 ή 65 

5. 
Γυναίκες/Ανδρες µε τρία 
(3) τουλάχιστον παιδιά

2011(3) 21 52 

2012 23 55 

2013 25 65 

2014 25 65 

2015 
25 65 

ή 15 65 

(1)Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της 25ετίας. 
(2) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες/άνδρες της κατηγορίας αυτής συµπληρώνουν 25ετία. 
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες/άνδρες της κατηγορίας αυτής συµπληρώνουν 20ετία. 
(4) Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης. 
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Τ ις προβλέψεις του νόµου 
για παλαιούς και νέους 
ασφαλισµένους υπαλλήλους 
του ∆ηµοσίου παρουσιάζει 

αναλυτικά µε πίνακες και παραδείγµατα 
το «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Συνταξιοδότηση υπαλλήλων µε 
τρία (3) τουλάχιστον παιδιά
Από 01-01-2011 δόθηκε πλέον η δυνα-
τότητα και στους άνδρες υπαλλήλους µε 
τρία (3) τουλάχιστον παιδιά να συντα-
ξιοδοτούνται µε τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τις γυναίκες υπαλλή-
λους µητέρες τριών (3) τουλάχιστον παι-
διών. Ετσι, αυξάνεται από 01-01-2011 
και για τους άνδρες και για τις γυναίκες 
υπαλλήλους ο ελάχιστα απαιτούµενος 
για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος χρόνος συντάξιµης υπηρε-
σίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση), σε 
21, 23 και 25 έτη για όσους συµπληρώ-
νουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 
2013, αντίστοιχα. Παράλληλα θεσπίζε-
ται πλέον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
το 52ο, το 55ο και το 65ο για όσους 
συµπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 
2012 και 2013, αντίστοιχα, για να είναι 
δυνατή η καταβολή της σύνταξης στους 
γονείς µε τρία τουλάχιστον παιδιά.
α) Το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 
βάση τις προαναφερόµενες ευνοϊκές 
διατάξεις για όσους έχουν τρία (3) του-
λάχιστον παιδιά µπορεί να ασκηθεί και 
από τους δύο γονείς.
β) Οσοι υπάλληλοι (γυναίκες ή άνδρες 
µε τις προαναφερόµενες επιπλέον προϋ-
ποθέσεις) µε τρία (3) τουλάχιστον παιδιά 
έχουν συµπληρώσει 20ετή πραγµατική 
συντάξιµη υπηρεσία/ασφάλιση µέχρι την 
31-12-2010 εξακολουθούν να διατη-
ρούν το δικαίωµα της συνταξιοδότησης 
µε άµεση καταβολή της σύνταξής τους 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας οποτεδήποτε 
και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία, 
ήτοι ακόµα και µετά την 1η-1-2011.
γ) Τα ισχύοντα από 01-01-2011 για 
τη συνταξιοδότηση των ανδρών υπαλ-
λήλων µε τρία (3) τουλάχιστον παιδιά 
έχουν εφαρµογή και για όσους από αυ-
τούς έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα µε βάση τις γενικές διατάξεις 
(25ετία), µέχρι 31-12-2010, από την 
ίδια ως άνω ηµεροχρονολογία (01-01-
2011) αφού το δικαίωµά τους ως τρί-
τεκνων γεννάται σύµφωνα µε τις νέες 
διατάξεις από την ηµεροµηνία αυτή.
δ) Οσοι και όσες υπάλληλοι συµπλη-
ρώνουν την 20ετία:
� Το 2011, για τη θεµελίωση του συ-

νταξιοδοτικού τους δικαιώµατος θα 
πρέπει να συµπληρώσουν 21 χρόνια 
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας/
ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συ-
µπληρωθεί) και για να είναι δυνατή η 
καταβολή της σύνταξής τους θα πρέπει 
να συµπληρώσουν το 52ο έτος της ηλι-
κίας τους, όποτε αυτό συµπληρωθεί.
� Το 2012, για τη θεµελίωση του συ-
νταξιοδοτικού τους δικαιώµατος θα 
πρέπει να συµπληρώσουν 23 χρόνια 
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας/
ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συ-
µπληρωθεί) και το 55ο έτος της ηλικίας 
τους για να είναι δυνατή η καταβολή 
της σύνταξής τους (επίσης όποτε αυτό 
συµπληρωθεί).
� Από 1ης-1-2013 και εφεξής οι υπάλ-
ληλοι που δεν θα έχουν συµπληρώσει 
την 20ετία µέχρι 31-12-2012 θα έχουν 

την ίδια συνταξιοδοτική µεταχείριση 
µε τους λοιπούς υπαλλήλους, δηλ. η 
καταβολή της σύνταξής τους θα είναι 
δυνατή µε τη συµπλήρωση του 65ου 
έτους της ηλικίας τους.

Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν απαι-
τείται η ταυτόχρονη συµπλήρωση του 
ελάχιστα απαιτούµενου για τη θεµελί-
ωση του συνταξιοδοτικού χρόνου (21 
ή 23 χρόνια) και του ηλικιακού ορίου 
για την καταβολή της σύνταξης (52ο 
ή 55ο). Ο/η υπάλληλος θα ακολουθεί 
το ανωτέρω όριο που αντιστοιχεί στο 
χρόνο συµπλήρωσης της 20ετίας, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου αποχώρησής του 
από την υπηρεσία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ανδρες ή γυναίκες υπάλληλοι µε τρία 
(3) τουλάχιστον παιδιά που από 01-01-
2011 δεν συµπληρώνουν τον ελάχιστα 

απαιτούµενο χρόνο συντάξιµης υπη-
ρεσίας ή ασφάλισης κατά περίπτωση 
για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού 
τους δικαιώµατος µπορούν να ανα-
γνωρίσουν (υπό τον όρο καταβολής 
εισφοράς εξαγοράς) χρόνο παιδιών*/
σπουδών* και ανάλογα µε το πότε θε-
µελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
µε συνυπολογισµό και του χρόνου 
αυτού προσδιορίζεται το όριο ηλικίας 
που αντιστοιχεί, στο σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω έτος θεµελίωσης.
Παραδείγµατα:
α) Υπάλληλος µε τρία (3) τουλάχιστον 
ενήλικα παιδιά που το 2011 έχει 19 
χρόνια συντάξιµης υπηρεσίας/ασφά-
λισης µπορεί να αναγνωρίσει δύο (2) 
τουλάχιστον χρόνια (παιδιών/σπουδών) 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο λογίζεται ότι 
συµπλήρωσε τα 21 έτη εντός του 2011 

(οποτεδήποτε και αν πραγµατοποιήσει 
την εν λόγω αναγνώριση) και κατ’ ακο-
λουθία το ισχύον στην περίπτωσή του/
της όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα 
είναι το 52ο έτος.
β) Το ίδιο όριο ηλικίας (52ο) θα ισχύσει 
και στην περίπτωση που ο/η υπάλληλος 
θελήσει να αναγνωρίσει µόνο έναν (1) 
χρόνο. Η καθοριστική 20ετία λογίζεται 
ότι συµπληρώθηκε το 2011, θα απαιτη-
θεί όµως και η συµπλήρωση από τον/
την υπάλληλο 21 ετών πραγµατικής συ-
ντάξιµης υπηρεσίας ή ασφάλισης κατά 
περίπτωση (βλ. ανωτέρω πίνακα 1).

Συνταξιοδότηση ανδρών και 
γυναικών µε ανήλικα παιδιά 
Για τους άνδρες και για τις γυναίκες 
υπαλλήλους που συµπληρώνουν 25ετή 
συντάξιµη υπηρεσία ή 25ετή ασφάλιση 

Ποιοι υπάλληλοι αποφεύγουν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.1982 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.1998 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ετος 
Θεµελίωσης 

Ετη 
Υπηρεσίας Ηλικία 

Ετη Υπηρεσίας 
χωρίς όριο 

ηλικίας 

Οριο ηλικίας 
για πρόωρη¬µειωµένη 

σύνταξη 

1. Ανδρες 

1998 25 60½ 32½ 

60 
(Η µείωση είναι 1/267 

για κάθε µήνα που 
υπολείπεται του αντί-
στοιχου ορίου ηλικίας 

ή 4,5% κατ’ έτος) 

1999 25 61 33 

2000 25 61½ 33½ 

2001 25 62 34 

2002 25 62½ 34½ 

2003 25 63 35 

2004 25 63½ 35 

2005 25 64 35 

2006 25 64½ 35 

2007 25 65 35 

ή 15 65 

2. 
Γυναίκες άγαµες ή 

χήρες ή διαζευγµένες χωρίς 
παιδιά ή µε έγγαµα παιδιά 

1998 25 58½ 32½ 

55 
(Η µείωση είναι 1/267 

για κάθε µήνα που 
υπολείπεται του αντί-
στοιχου ορίου ηλικίας 

ή 4,5% κατ’ έτος) 

1999 25 59 33 

2000 25 59½ 33½ 

2001 25 60 34 

2002 25 60 34½ 

2003 25 60 35 

ή 15 65 

3. 

Γυναίκες έγγαµες µε ενήλικα ή µε 
έγγαµα παιδιά ή χωρίς παιδιά και δια-
ζευγµένες ή χήρες ή άγαµες µητέρες µε 

ενήλικα άγαµα παιδιά(1) 

1998(3) 17½ 58½ 24½ 

1999(3) 17½ 59 

2000(3) 17½ 59½ 

2001(3) 17½ 60 

ή 15 65 

4. 

Γυναίκες µε άγαµα-ανήλικα (2) ή ανίκα-
να παιδιά (50% και άνω), ή µε ανίκανο 
σύζυγο (67% και άνω), µε γνωµάτευση 

της ΑΣΥΕ 

1998(3) 

17½ 50 24½ 

ή 15 65 

5. 

Γυναίκες ή άνδρες µε  τρία (3) τουλά-
χιστον παιδιά (Οι άνδρες µόνο εφόσον 
είναι χήροι ή έχουν την επιµέλεια µε 

δικαστική απόφαση των τριών τουλάχι-
στον ανήλικων παιδιών) 

οποτεδή-
ποτε (από 
1/1/1998 

έως 
31/12/2010) 

ή 15 65 20 

 
(1)  Αφορά γυναίκες που δεν έχουν συµπληρώσει 15ετία µέχρι και την 31-12-97. 
(2) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της 15ετίας, εφόσον και ο χρόνος που απαιτείται για 
τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (17½ έτη) συµπληρώνεται µέχρι 31/12/2010. 
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συµπληρώνουν 15ετία, εφόσον και ο χρόνος που απαιτείται για τη 
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (17½ έτη) συµπληρώνεται µέχρι 31/12/2010. 

 ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ  ΑΠΟ 1.1.1983 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31.12.1992  ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΩΣ 31.12.2010 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ετος 

Θεµελίωσης 
Ετη 

Υπηρεσίας(2) 
Ηλικία 

Ετη Υπηρεσίας 
χωρίς όριο 

ηλικίας 

Οριο ηλικίας για 
πρόωρη-µειωµένη 

σύνταξη 

1. Ανδρες 

1998 25 60½ 37 

60 
(Η µείωση είναι 1/267 

για κάθε µήνα που 
υπολείπεται του αντί-
στοιχου ορίου ηλικίας 

ή 4,5% κατ’ έτος) 

1999 25 61 

2000 25 61½ 

2001 25 62 

2002 25 62½ 

2003 25 63 

2004 25 63½ 

2005 25 64 

2006 25 64½ 

2007 25 65 

ή 35 58 

ή 15 65 

2. 
Γυναίκες χωρίς παιδιά ή µε ενήλικα 

άγαµα ή µε έγγαµα παιδιά 

1998 25 58½ 37 
55 

(Η µείωση είναι 1/267 
για κάθε µήνα που 

υπολείπεται του αντί-
στοιχου ορίου ηλικίας 

ή 4,5% κατ’ έτος) 

1999 25 59 

2000 25 59½ 

2001 25 60 

ή 35 58 

ή 15 65 

3. 

Γυναίκες µε άγαµα-ανήλικα (1) ή 
ανίκανα παιδιά (50% και άνω), ή µε 
ανίκανο σύζυγο (67% και άνω), µε 

γνωµάτευση της ΑΣΥΕ 

οποτεδή-
ποτε µέχρι 

31/12/2010 
25 ή 15 

50 ή 
65 

37 

4. 

Γυναίκες ή άνδρες µε τρία (3) του-
λάχιστον παιδιά (Οι άνδρες µόνο 
εφόσον είναι χήροι ή έχουν την 
επιµέλεια µε δικαστική απόφαση 
των τριών τουλάχιστον ανήλικων 

παιδιών) 

οποτεδή-
ποτε µέχρι 

31/12/2010 
ή 15 65 20 

  
(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της εικοσιπενταετίας. 
(2) Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης. 
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κατά περίπτωση το 2011 και κατά τον 
«κρίσιµο» αυτό χρόνο έχουν ανήλικο 
παιδί, η καταβολή της σύνταξης θα εί-
ναι δυνατή µε τη συµπλήρωση του 52ου 
έτους της ηλικίας τους, ενώ για όσους 
συµπληρώνουν την ως άνω 25ετία το 
2012, η καταβολή της σύνταξης θα είναι 
δυνατή µε τη συµπλήρωση του 55ου 
έτους της ηλικίας τους.

Οι διατάξεις που προβλέπουν την 
εξίσωση των ανδρών και γυναικών 
υπαλλήλων µε ανήλικα παιδιά ως προς 
τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση 
δεν έχουν εφαρµογή για όσους έχουν 
θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
(συµπλήρωση 25ετούς συντάξιµης 
υπηρεσίας/ασφάλισης κατά περίπτωση) 
µέχρι 31-12-2010.

Ετσι, για άνδρα υπάλληλο πατέρα 
ανήλικου παιδιού που κατά την 31-12-

2010 είχε συµπληρώσει 25ετή συντάξι-
µη υπηρεσία/ασφάλιση, άρα είχε θεµε-
λιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 
την 31-12-2010, εφόσον αποχωρήσει 
από την υπηρεσία (µε παραίτηση), το 
όριο ηλικίας για την καταβολή της σύ-
νταξής του θα εξακολουθήσει να είναι 
εκείνο που ίσχυε πριν από την εξίσωση 
ανδρών και γυναικών µε ανήλικα παιδιά, 
ήτοι το 65ο.
Λοιποί υπάλληλοι (άνδρες και γυ-
ναίκες µε άγαµα παιδιά ή µε ενήλικα 
παιδιά η χωρίς παιδιά, χήροι/ες και δι-
αζευγµένοι/ες χωρίς παιδιά, µε άγαµα 
παιδιά και µε ενήλικα παιδιά) 
Για τις γυναίκες υπαλλήλους της κατη-
γορίας αυτής µε τις νέες ρυθµίσεις αυ-
ξάνεται σταδιακά, εντός τριών (3) ετών, 
το όριο ηλικίας (Ο.Η.) για όσες θεµελι-
ώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 

01-01-2011 και µετά, το οποίο διαµορ-
φώνεται στο 61ο για όσες θεµελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα το έτος 2011, 
στο 63ο για όσες θεµελιώνουν συνταξι-
οδοτικό δικαίωµα το έτος 2012 και στο 
65ο για όσες θεµελιώνουν συνταξιοδο-
τικό δικαίωµα το έτος 2013.

Ο απαιτούµενος για τη θεµελίωση 
του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χρό-
νος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας/
ασφάλισης δεν θίγεται από τις νέες ρυθ-
µίσεις και εξακολουθεί να παραµένει ο 
ίδιος (25ετία). Στο πλαίσιο της εξίσωσης 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αν-
δρών και γυναικών, κατά τη διάρκεια της 
2ετούς µεταβατικής περιόδου (2011 και 
2012), µειώνεται το ισχύον µέχρι 31-12-
2010 Ο.Η. συνταξιοδότησης των ανδρών 
από το 65ο στο 61ο έτος για όσους θε-
µελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 
έτος 2011, στο 63ο για όσους θεµελιώ-
νουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα το έτος 
2012 και ορίζεται εκ νέου το 65ο για 
όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-
καίωµα από το έτος 2013 και µετά.

Ετσι, για όσους (άνδρες και γυναίκες) 
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
από 01-01-2013 και εφεξής θα ισχύει 
πλέον ενιαίο Ο.Η. για την καταβολή της 
σύνταξής τους, το 65°.

Ανδρες και γυναίκες υπάλληλοι της 
εν λόγω κατηγορίας που θεµελίωσαν 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-12-
2010 διατηρούν ως όριο ηλικίας (Ο.Η.) 
για τη συνταξιοδότησή τους το 65ο έτος 
και το 60ό, αντίστοιχα, µε παράλληλη 
διατήρηση της δυνατότητας να λάβουν 
µειωµένη σύνταξη µετά τη συµπλήρωση 
του 60ού έτους και του 55ου έτους της 
ηλικίας τους, αντίστοιχα, όποτε και αν 
αποχωρήσουν από την υπηρεσία µετά 
την 01-01-2011.
Παραδείγµατα:
α) Γυναίκα υπάλληλος που έχει διορι-
στεί το 1986 και έχει ένα παιδί που είναι 
ενήλικο αναγνωρίζοντας έναν (1) πλα-
σµατικό χρόνο για το παιδί συµπληρώνει 
25ετία µέχρι 31-12-2010, θεµελιώνο-
ντας κατά τα ανωτέρω συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα µέχρι την εν λόγω ηµεροχρο-
νολογία και σε περίπτωση αποχώρησής 
της από την υπηρεσία, η σύνταξή της θα 
µπορεί να της καταβληθεί άµεσα, εφόσον 
έχει συµπληρώσει και το 60ό έτος της 
ηλικίας της ή, αν δεν είναι 60 ετών, όποτε 
συµπληρώσει το ηλικιακό αυτό όριο. Αν 
δεν είναι 60 ετών, είναι όµως πάνω από 
55 ετών, µπορεί να ζητήσει την πρόω-
ρη καταβολή της σύνταξής της µε την 
ανάλογη µείωση (1/200 για κάθε µήνα 
ή 4,5% για κάθε έτος που θα ασκήσει 
νωρίτερα το σχετικό δικαίωµα).
β) Γυναίκα υπάλληλος που έχει διοριστεί 
το 1986 και δεν έχει παιδιά συµπλη-
ρώνει την 25ετία της το 2011 θεµελι-

ώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωµα και 
σε περίπτωση αποχώρησής της από την 
υπηρεσία η σύνταξή της θα µπορεί να 
της καταβληθεί άµεσα, εφόσον έχει συ-
µπληρώσει και το 61° έτος της ηλικίας 
της ή, σε περίπτωση που δεν είναι 61 
ετών, όποτε συµπληρώσει το ηλικιακό 
αυτό όριο. Επίσης επισηµαίνεται ότι αν 
δεν είναι 61 ετών το έτος 2011, έχει 
όµως συµπληρώσει το 56ο έτος της ηλι-
κίας της, µπορεί να ζητήσει την πρόωρη 
καταβολή της σύνταξής της, µε τη µείω-
ση όµως που ισχύει για όσους θεµελιώ-
νουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά την 
01-01-2011 (ήτοι 1/200 για κάθε µήνα 
ή 6% για κάθε έτος που θα ασκήσει νω-
ρίτερα το σχετικό δικαίωµα).

Γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης (για υπάλληλους που έχουν 
προσληφθεί/διορισθεί µετά την 01-
01-1983)
� Με τη συµπλήρωση 35ετούς πραγµα-
τικής συντάξιµης υπηρεσίας/ασφάλισης 
και του 58ου έτους της ηλικίας τους ή
� µε τη συµπλήρωση 37ετούς πραγ-
µατικής συντάξιµης υπηρεσίας/ασφά-
λισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ως 
το 2010.
� Στα 60 µε 40 έτη.
� Στο 65ο έτος µε λιγότερα από 40 
χρόνια συντάξιµης υπηρεσίας. 

Νέοι (µετά την 1η-1-1993) ασφα-
λισµένοι
α) Αυξήθηκαν τα έτη υπηρεσίας θεµε-
λίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 
των γυναικών υπαλλήλων µε ανίκανα ή 
ανήλικα παιδιά από είκοσι (20) σε είκο-
σι πέντε (25) έτη. Επίσης αυξάνεται, και 
µόνο για τις γυναίκες µε ανήλικα παιδιά 
ή τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης, στο 65° έτος.
β) Μειώθηκε το όριο ηλικίας ανδρών 
και γυναικών, µε ανίκανα παιδιά, για µεν 
τους άνδρες από το 65ο στο 50ό έτος 

της ηλικίας τους, για δε τις γυναίκες από 
το 55ο στο 50ό. (Πίνακας 1)

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Με τις διατάξεις της παρ. 9 θεσπίζεται για 
πρώτη φορά, από 01-01-2013, όριο ηλι-
κίας συνταξιοδότησης για τους δικαστι-
κούς λειτουργούς και τα µέλη του κύριου 
προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους, καταργουµένων των οι-
κείων διατάξεων του άρθρου 56 του π.δ. 
169/2007 και της παρ. 6 του άρθρου 3 
του Ν.2084/1992. Ετσι, από την ως άνω 
ηµεροµηνία, τα όρια ηλικίας συνταξιο-
δότησης των τακτικών υπαλλήλων του 
∆ηµοσίου που θεµελιώνουν συνταξιοδο-
τικό δικαίωµα από 01-01-2013 και µετά 
έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους 
δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του 
κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους. Εξυπακούεται ότι, 
ως προς τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης (µε εξαίρεση το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης) των ανω-
τέρω προσώπων που θα έχουν θεµελι-
ώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι την 
31-12-2012 θα ισχύουν όσα κατά περί-
πτωση αναφέρονται στις προηγούµενες 
ενότητες, για τους λοιπούς υπαλλήλους/
λειτουργούς του ∆ηµοσίου που θα έχουν 
θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέ-
χρι την ανωτέρω ηµεροµηνία.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ 
ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΟΤΑ
Το Ο.Η. των γυναικών διαµορφώνεται το 
2011 από το 53ο στο 54ο έτος και αυ-
ξάνεται σταδιακά από 01-01-2012 κατά 
δύο (2) έτη για κάθε ηµερολογιακό έτος 
µέχρις ότου εξισωθεί µε το αντίστοιχο 
ηλικιακό όριο των ανδρών (58ο) που τε-
λούν υπό τις ίδιες συνθήκες και το οποίο 
παραµένει αµετάβλητο. (Πίνακας 2)

Ποιοι υπάλληλοι αποφεύγουν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
 ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ  ΑΠΟ 1.1.1983 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31.12.1992  ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΩΣ 31.12.2010 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ετος 

Θεµελίωσης 
Ετη 

Υπηρεσίας(2) 
Ηλικία 

Ετη Υπηρεσίας 
χωρίς όριο 

ηλικίας 

Οριο ηλικίας για 
πρόωρη-µειωµένη 

σύνταξη 

1. Ανδρες 

1998 25 60½ 37 

60 
(Η µείωση είναι 1/267 

για κάθε µήνα που 
υπολείπεται του αντί-
στοιχου ορίου ηλικίας 

ή 4,5% κατ’ έτος) 

1999 25 61 

2000 25 61½ 

2001 25 62 

2002 25 62½ 

2003 25 63 

2004 25 63½ 

2005 25 64 

2006 25 64½ 

2007 25 65 

ή 35 58 

ή 15 65 

2. 
Γυναίκες χωρίς παιδιά ή µε ενήλικα 

άγαµα ή µε έγγαµα παιδιά 

1998 25 58½ 37 
55 

(Η µείωση είναι 1/267 
για κάθε µήνα που 

υπολείπεται του αντί-
στοιχου ορίου ηλικίας 

ή 4,5% κατ’ έτος) 

1999 25 59 

2000 25 59½ 

2001 25 60 

ή 35 58 

ή 15 65 

3. 

Γυναίκες µε άγαµα-ανήλικα (1) ή 
ανίκανα παιδιά (50% και άνω), ή µε 
ανίκανο σύζυγο (67% και άνω), µε 

γνωµάτευση της ΑΣΥΕ 

οποτεδή-
ποτε µέχρι 

31/12/2010 
25 ή 15 

50 ή 
65 

37 

4. 

Γυναίκες ή άνδρες µε τρία (3) του-
λάχιστον παιδιά (Οι άνδρες µόνο 
εφόσον είναι χήροι ή έχουν την 
επιµέλεια µε δικαστική απόφαση 
των τριών τουλάχιστον ανήλικων 

παιδιών) 

οποτεδή-
ποτε µέχρι 

31/12/2010 
ή 15 65 20 

  
(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της εικοσιπενταετίας. 
(2) Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν. 3660/2008 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν.3865/2010

ΕΤΟΣ Ο.Η. ΕΤΟΣ Ο.Η.

Ανδρες οποτεδήποτε 58 Ανδρες οποτεδήποτε 58

Γυναίκες οποτεδήποτε 53 Γυναίκες 2011 54

2012 56

2013 58

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ (από 01-01-2013)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ετη υπηρεσίας και όριο ηλικίας 
για θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης

Ανδρες και γυναίκες 15/65

Γυναίκες µε ανίκανα παιδιά 25/50

Γυναίκες µε ανήλικα παιδιά 15/65

Ανδρες µε ανίκανα παιδιά 25/50

Γυναίκες µε τρία (3) και άνω παιδιά 15/65

(Πίνακας 1)

(Πίνακας 2)
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στο fax: 210-8113001 
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& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Εξαγορά Στρατού
Είµαι 61 χρόνων. Εργάζοµαι 
ως ιδιωτικός υπάλληλος από 
το 1978 και µέχρι 31/10/2010 
είχα 9.800 ένσηµα (59 χρόνων). 
Εάν υποβάλω αίτηµα εξαγοράς 
Στρατού µέχρι 31/12/2003 για 
εξαγορά 700 ασφαλιστικών 
ηµεροµισθίων (υπηρέτησα 28 
µήνες), θεµελιώνω συνταξι-
οδοτικό δικαίωµα και µπορώ 
να βγω άµεσα ή οποτεδήποτε 
σε πλήρη σύνταξη χωρίς να µε 
επηρεάσουν τα νέα µέτρα που 
πρόκειται να ψηφιστούν (αύξη-
ση ορίων ηλικίας κ.λπ.);

Απ. Τη δυνατότητα αυτή της εξαγο-
ράς αποκλειστικά Στρατού για θεµελί-
ωση του 2010 οπωσδήποτε την έχετε. 
Για το εάν θα σας διασφαλίσει, όµως, 
δεν είµαστε ακόµη σίγουροι. Καλό θα 
ήταν να κάνετε την αίτηση.

Τραπεζοϋπάλληλος 
Γεννήθηκα το 1956 και έχω προ-
σληφθεί από το 1976 σε τράπε-
ζα (πρώην Ιονική-Λαϊκή και νυν 
Alpha Bank). Το 1978 υπηρέτη-
σα τη στρατιωτική µου θητεία και 
δεν έχω αναγνωρίσει τα χρόνια 
του Στρατού. Εχω 34 πραγµατι-
κά χρόνια στην τράπεζα. Με το 

νόµο 3863/2010 πρέπει να συ-
νταξιοδοτηθώ το 2013 µε 35 έτη 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (ο 
νόµος περιλαµβάνει και τα ειδι-
κά ταµεία στα οποία ανήκει και η 
Ιονική Τράπεζα).
Με τα σηµερινά δεδοµένα, λόγω 
των αλλαγών στα εργασιακά και 
το ασφαλιστικό, θέλω να γνωρί-
ζω αν επηρεάζοµαι, δηλαδή να 
φύγω 67 χρόνων µε τις καινούρ-
γιες αλλαγές, ή αν παραµένω 
όπως πρώτα.
Αγγελος Πετράκος

Απ. Φαίνεται ότι τα θεµελιωµένα 
δικαιώµατα των πριν από το 1983 
ασφαλισµένων στα ειδικά ταµεία δεν 
θα επηρεαστούν.

Συνταξιούχος Δημοσίου
Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµο-
σίου µε 35 χρόνια υπηρεσίας. 
Πληρώθηκα την κύρια σύνταξη 
για πρώτη φορά την 1η-4-2012. 
∆εν έχω λάβει τον κώδικα απο-
γραφής. Πρέπει να απογραφώ; 
Μέχρι ποια ηµεροµηνία πληρω-
µής απογράφονται; 

Απ. Πρέπει να απογραφείτε µε τον 
κωδικό που αναγράφεται στο εκκα-
θαριστικό σηµείωµα.

313 βαρέα ένσημα
Εχω γεννηθεί στις 11-7-1961. 
Εχω πρωτοασφαλιστεί το 1976 
µε βαρέα ένσηµα και µέχρι το 
1983 κόλλησα 313 βαρέα ένση-
µα, δουλεύοντας σε στρατιωτική 
υπηρεσία κατασκευής έργων (3η 
ΜΟΜΑ) τα καλοκαίρια, καθότι µα-

θητής και µετέπειτα σπουδαστής 
Ανωτέρας Ναυτικής Ακαδηµίας, 
Σχολής Μηχ/κών (1980-1983). 
Μετέπειτα ταξίδεψα και στα 
πλοία. Σας επισυνάπτω αρχεία 
της καταστάσεώς µου στο ΙΚΑ, 
που είµαι ενεργός (εργαζόµενος 
µέχρι σήµερα µε βαρέα ένσηµα ως 
τεχνολόγος κλωστοϋφαντουργί-
ας), καθώς και έντυπο από το ΝΑΤ 
για την κατάστασή µου εκεί. Σας 
παρακαλώ, θα ήθελα να µάθω σε 
ποιο καθεστώς συνταξιοδότησης 
ανήκω. Αν ισχύει και για µένα το 
καθεστώς των παλαιών πριν από 
το 1983, καθότι και οι καρτέλες 
του ΙΚΑ (ένσηµα) αναφέρουν στο 
είδος ασφαλισµένου: παλαιός. Το 
είδος της ασφάλισής µου είναι 
κωδικός: 106.
Ιωάννης Βουζώνης

Απ. Οι παλαιοί ασφαλισµένοι πριν 
από το 1983 έχουν ειδικές διατάξεις 
συνταξιοδότησης µόνο εφόσον τε-
λευταίος φορέας ασφάλισής τους 
είναι το ∆ηµόσιο. Η αναγραφή πα-
λαιός ασφαλισµένος σηµαίνει ότι 
έχετε πρωτασφαλιστεί πριν από 
την 1η-1-1993. Ως ασφαλισµένος 
στα Βαρέα, εάν έχετε 4.500 ηµέ-
ρες ασφάλισης, τουλάχιστον, εκ 
των οποίων 3.600 στα Βαρέα, θα 
µπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε µε 
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών.

Ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ
Είµαι ασφαλισµένη στον ΟΑΕΕ 
από 1-12-1983. Γεννηµένη τη 

13η-1-1961, µε τρία ενήλικα 
παιδιά. Ζητώ να µάθω πότε µπο-
ρώ να συνταξιοδοτηθώ µε πλήρη 
ή και µειωµένη σύνταξη.
Αγγελική Τέττερη,
Χίος

Απ. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθεί-
τε στα 60 σας µε 11.600 ηµέρες 
ασφάλισης, αφού αναγνωρίσετε 
πλασµατικό χρόνο και από τα τρία 
τέκνα σας.

Απόφοιτος ΤΕΙ 
Νοσηλευτικής
Εργάζοµαι σε νοσοκοµείο από 
21-4-1991. Εχω γεννηθεί τον 
Οκτώβριο του 1968 και είµαι 
απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευτικής. 
Εχω δύο ανήλικα παιδιά, 14 
και 9 χρόνων. Πότε µπορώ να 
συνταξιοδοτηθώ;
Ελένη Γανωτάκη

Απ. Εάν µε αναγνώριση πλασµατι-
κών χρόνων συµπληρώνετε το 2011 
25ετία, µπορείτε να συνταξιοδοτη-
θείτε στα 52 σας. Εάν την 25ετία τη 
συµπληρώνετε το 2012, µπορείτε να 
συνταξιοδοτηθείτε στα 55 σας.  

Ενσημα από το 1978
Είµαι ασφαλισµένη στο ΙΚΑ από 
το 1978. Εχω αυτή τη στιγµή 
3.000 ένσηµα. Είµαι 55 χρόνων. 
Πριν από 2 χρόνια έπαιρνα επί-
δοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆. 
Τον επόµενο µήνα συµπληρώνω 
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10 χρόνια εμποροϋπάλληλος  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ        ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙΤΕ

Κάτοχος πανεπιστημιακού 
διπλώματος οικονομικής σχολής  
Είµαι γεννηµένος στις 4-8-
1955 και είµαι ασφαλισµένος 
του ΙΚΑ µε πρώτο ένσηµο τον 
∆εκέµβριο του 1974. Η ασφά-
λισή µου στο µέγιστό της είναι 
σε τράπεζες, κυρίως ιδιωτικές. 
Είµαι κάτοχος πανεπιστηµια-
κού διπλώµατος οικονοµικής 
σχολής, καθώς και µεταπτυχια-
κού τίτλου και έχω δύο παιδιά. 
Υπηρέτησα στην Αεροπορία 24 
µήνες. Φέτος, λοιπόν (2012), 
και βάσει του δικαιώµατος που 
µου έδινε ο νόµος, εξαγόρασα 
το υπόλοιπο των 5 χρόνων από 

σπουδές (είχε προηγηθεί η εξα-
γορά του Στρατού 2-3 χρόνια 
πριν). Με αυτά τα δεδοµένα 
και αν δεν κάνω λάθος, αυτόν 
τον Ιούνιο θεµελίωσα συντα-
ξιοδοτικό δικαίωµα µε 10.500 
ένσηµα και, σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα νόµο, µπορώ να συ-
νταξιοδοτηθώ στα 59 µου µε 
11.100 ένσηµα, τον Αύγουστο 
του 2014. Το ερώτηµά µου είναι 
αν, µε τις αυξήσεις των ορίων 
ηλικίας, αλλάζει κάτι ως προς 
το χρόνο συνταξιοδότησής µου 
όπως ίσχυε µέχρι τώρα.

Αθανάσιος Αθανασιάδης

Απ. Οσον αφορά στην αλλαγή των 
διατάξεων σε σχέση µε τη θεµελί-
ωση των 10.500, είµαστε ακόµη σε 
αναµονή. Υπάρχει όµως ένα ζήτηµα 
µ’ εσάς, καθώς από τα 5 έτη που 
σας επέτρεψαν να αναγνωρίσετε 
έπρεπε να αφαιρεθούν τα 2 χρό-
νια του Στρατού που είχατε ήδη 
αναγνωρίσει. Για να κάνει κανείς 
θεµελίωση το 2012 (11.100 και 
59) πρέπει µε συνολικό χρόνο 
αναγνωρίσεως 1.500 ηµέρες να 
συµπληρώνει 10.500 ένσηµα.

Eπιµέλεια:
ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ

mbagiota@e-typos.com

Είµαι γεννηµένη το 1955 και έχω 
δύο ενήλικα παιδιά. Ηµουν ασφα-
λισµένη από το 1972 µέχρι το 
1988 στο ΙΚΑ (από το 1978 µέχρι 
το 1988 ως εµποροϋπάλληλος), 
όπου έχω 3.703 ένσηµα. Επειτα 
ασφαλίστηκα στον ΟΑΕΕ από 
1-1-2003 µέχρι 31-12-2008. Και 
από 1-10-2010 µέχρι σήµερα είµαι 
ασφαλισµένη ξανά στο ΙΚΑ, όπου 
έχω µέχρι στιγµής 375 ένσηµα (και 
ένσηµα επικουρικού). Εξακολουθώ 
να εργάζοµαι µε ασφάλιση στο ΙΚΑ 
(10 µήνες το χρόνο). Πότε µπορώ 
να βγω στη σύνταξη;

Απ. Με βάση τα στοιχεία που µας 
δίνετε, θα θεµελιώσετε δικαίωµα µε 
τη συµπλήρωση του 60ού σας έτους 
το 2015 και θα µπορείτε να λάβετε 
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών, 
ενώ, αν έχετε 100 ηµέρες ασφάλι-
σης κάθε έτος τα προηγούµενα 2 
(2010, 2011), φέτος και τα επόµενα 
2 χρόνια, τότε θα λάβετε το 2015 
µειωµένη σύνταξη κατά 30%. 



& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1 χρόνο ανανέωσης της κάρτας 
µου. Σκοπός µου είναι να εντα-
χθώ στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ του 
ΟΑΕ∆ για την τελευταία πεντα-
ετία για τα 1.500 ένσηµα για 
την κατώτερη σύνταξη. Τώρα 
µε το νέο συνταξιοδοτικό σύ-
στηµα µπορώ να υποβάλω τα 
χαρτιά µου. Τι άλλο έχετε να 
µου προτείνετε; 
Ζωή Παπανικολάου, Πύργος 
  
Απ. Με το πρόγραµµα αυτό του 
ΛΑΕΚ προς συµπλήρωση των 
4.500 ενσήµων µπορείτε να λάβε-
τε πλήρη σύνταξη στα 65 σας. Εάν 
κάνετε 100 ηµέρες ασφάλιση κάθε 
χρόνο και για 5 έτη (2013-2017), 
θα µπορέσετε να λάβετε µειωµένη 
σύνταξη.     

Εργαζόμενος στην ΕΥΔΑΠ
Ονοµάζοµαι Γεώργιος Σεµερτζί-
δης, παντρεµένος µε 5 παιδιά, 
20, 15, 13, 11 και 5 ετών. Εχω 
εργαστεί: Από τον ∆εκέµβριο του 
1977 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 
1990 σε ιδιωτική επιχείρηση. 
Από το 1992 µέχρι τον Οκτώβριο 
του 1994 σε άλλες δουλειές και 
από τον Σεπτέµβριο του 1995 
µέχρι σήµερα στην ΕΥ∆ΑΠ (όλα 
τα ένσηµα είναι του ΙΚΑ). Εχω 
επίσης 24 µήνες Στρατό. Θέλω 
να µάθω πότε θα συνταξιοδοτη-
θώ και µε ποιες προϋποθέσεις.

Απ. Εάν είστε στα Βαρέα στην ΕΥ∆ΑΠ, 
τότε στα 60 µε πλήρη σύνταξη. Εάν 

όχι και έχετε λιγότερα από 10.500 έν-
σηµα, στα 60 µε µειωµένη ή στα 65 µε 
πλήρη. Εάν µπορείτε να συµπληρώσε-
τε 10.500 ένσηµα το 2011, τότε στα 
58, ενώ, εάν συµπληρώσετε 10.500 
το 2012, τότε στα 59.

ΙΚΑ και ΤΕΒΕ
Γυναίκα ασφαλισµένη στο ΙΚΑ 
από 1964-1968 συγκέντρωσε 
1.220 ηµεροµίσθια. Τώρα ασφα-
λισµένη στο ΤΕΒΕ θα συµπλη-
ρώσει στις 31-12-2012 3.250 
ηµεροµίσθια. Της υποµένουν 30 
ηµεροµίσθια για να συγκεντρώ-
σει τα 4.500. Στις 10-12-2012 
γίνεται 65 ετών.
Μπορεί η γυναίκα αυτή να συ-
νταξιοδοτηθεί; Μπορεί να εξα-
γοράσει τα εναποµείναντα 30 
ηµεροµίσθια; Αν όχι, υπάρχει 
κάποια άλλη λύση;
Με εκτίµηση.
Τρίκαλα 

Απ. Συνταξιοδοτείται κανονικά. Το 
µόνο που µπορεί να κάνει για τα 30 
επιπλέον ένσηµα είναι ασφάλιση ή 
αυτασφάλιση.

Ασφάλιση ΙΚΑ 
και Δημόσιο
Παρακαλώ, όπως µε ενηµερώσε-
τε, σύµφωνα µε τα χρόνια υπη-
ρεσίας που έχω, αν δικαιούµαι 
σύνταξη και πότε.
∆ιορίστηκα στης 21-6-1982. 
Από το 1982 έως 31-7-1987 

είχα ασφάλεια ΙΚΑ και από 31-
7-1987 έχω ασφάλεια ∆ηµόσιο. 
Είµαι 50 χρόνων και 3 µηνών, 
νοσηλεύτρια κατηγορίας ∆Ε και 
δουλεύω στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Ρόδου. Είµαι µητέρα δύο παιδιών 
και το ένα είναι ανήλικο 17 ετών 
και το άλλο 22 ετών.

Απ. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε 
άµεσα χωρίς όριο ηλικίας µε ελά-
χιστες χρονικές προϋποθέσεις 24,5 
χρόνια υπηρεσίας.

Σχολική νοσηλεύτρια
Γεννήθηκα το 1963 και είµαι πα-
ντρεµένη µε τρία παιδιά, 22, 20 
και 13 ετών.
Είµαι ασφαλισµένη από τον 
Νοέµβριο του 1982 στο ΙΚΑ µέ-
χρι τον Ιούνιο του 1989. Από 
το 1982-1984 έχω 177 ένσηµα 
στον Ιππόδροµο Φαλήρου.
Από το 1984-1989 δούλεψα σε 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ι-
καίου και έχουν αναγνωριστεί 
από το ∆ηµόσιο.
Από το 1989 δουλεύω ως σχολι-
κή νοσηλεύτρια στο υπουργείο 
Παιδείας.
Εχω πληρώσει τα 2 χρόνια των 
σπουδών µου, που µου έδινε ο 
νόµος.
Τώρα, µε το καινούργιο µισθο-
λόγιο, έχω τον Β2 (Βαθµό), δηλ. 
28 χρόνια δουλειάς, και 2 της 
σχολής, εκτός από τα ένσηµα 
του Ιπποδρόµου.
Το ερώτηµά µου είναι: κινδυνεύω 
να µην µπορώ να πάρω σύνταξη 
µε το δικαίωµα της τριτεκνίας, 
δηλ. ανεξαρτήτως ηλικίας, όποτε 
θέλω εγώ; Εχω µπερδευτεί και 
αγχωθεί. Μήπως θα καταργηθεί 
ή δεν µε επηρεάζει καθόλου; Με 
συµφέρει να εξαγοράσω πλα-
σµατικά χρόνια για τα τρία παι-
διά, πόσο θα κοστίσουν, θα έχω 
περισσότερη σύνταξη;
Λ. Μαρία, 
Θεσ/νίκη

Απ. Εχετε θεµελιωµένο δικαίωµα 
συνταξιοδότησης ως τρίτεκνη και 
µπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε 
όποτε το επιθυµείτε µε πλήρη σύ-
νταξη χωρίς όριο ηλικίας. ∆εν θα 
αλλάξει κάτι για την περίπτωσή σας. 
Θα µπορείτε να υποβάλλετε αίτηµα 
οποτεδήποτε.

Υπάλληλος ΟΑΕΔ
Είµαι δηµόσιος υπάλληλος 
ΟΑΕ∆, γεννήθηκα στις 17-1-

1957. ∆ουλεύω από 6-8-1982 
έως σήµερα. Αναλυτικά: Αρχι-
σα να εργάζοµαι στις 6-8-1982 
στο Olympic Catering για 11 
χρόνια, 11 µήνες και 29 ηµέ-
ρες. ∆ιορίστηκα στον ΟΑΕ∆ 
στις 18-8-1994. Από τότε ερ-
γάζοµαι εκεί έως σήµερα. Εχω 
αναγνωρίσει 28 µήνες στρα-
τιωτικής θητείας και έχω ένα 

ανήλικο παιδί. Πότε µπορώ να 
συνταξιοδοτηθώ;

Απ. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε µε 
τη διάταξη τουλάχιστον 35 χρόνια ασφά-
λισης (µαζί µε το Στρατό) και τουλάχιστον 
58 ετών. ∆εν µπορείτε να κάνετε χρήση 
της διάταξης πατέρας µε ανήλικο τέκνο, 
διότι µέχρι την 31η-12-2010 είχατε 
πάνω από 25 χρόνια ασφάλισης.
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Οι νοµικοί σύµβουλοι του ενθέτου «Ασφάλιση & Συντάξεις» του 
«Ε.Τ.» δίνουν έγκυρες απαντήσεις στα δικά σας ερωτήµατα για το πώς σας 
επηρεάζουν οι αλλαγές που έχει επιφέρει το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο στα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων.
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Λέγοµαι Α.Κ. και είµαι γεν-
νηµένη στις 9-4-1953. ∆ιο-
ρίστηκα σε µόνιµη θέση βο-
ηθητικών εργασιών κλάδου 
Σ.Ε2 ΦΕΚ 77/25-4-1986  
ΝΠ∆∆ σε κρατικό παιδικό 
σταθµό. Ανέλαβα υπηρεσία 
στις 15-5-1986. Συνεχώς 
εργάζοµαι στο σταθµό µέχρι 
σήµερα. Στις 31-12-2010 δεν 
συµπλήρωνα 25 έτη υπηρε-
σίας και εξήντα ετών για να 
βγω στη σύνταξη. Στις 15-
5-2011 συµπλήρωσα 25ετία 
και µε το Ν. 3865/10 πρέπει 
να έχω ηλικία 61 ετών. Εάν 
εξαγοράσω 4 µήνες και 15 
ηµέρες (διότι έχω 2 ενήλι-
κα παιδιά), θεωρείται ότι 
θεµελίωσα συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα την 31η-12-2010; 
Οταν συµπληρώσω τα εξήντα 
µου χρόνια (στις 9-4-2013), 
µπορώ να βγω στη σύνταξη; 
Με την εξαγορά θα υπολογι-
σθεί η σύνταξη µε τον παλαιό 
τρόπο υπολογισµού; Συµφέ-

ρει να εξαγοράσω και τα τρία 
χρόνια των παιδιών µου; Για 
να µη µε προλάβει καµία εφε-
δρεία, τι µου προτείνετε να 
κάνω; Σύµφωνα µε το νόµο 
Ροβέρτου (Ν. 3863/10) και 
µε τα χρόνια που έχω µέχρι 
σήµερα θεµελιώνω δικαίωµα 
σύνταξης. Εχω δηλαδή ώριµα 
συνταξιoδοτικά δικαιώµατα; 

Απ. Με βάση τα στοιχεία που 
µας δίνετε µε εξαγορά 1 έτους 
(5 µήνες επαρκούν) πλασµατικού 
χρόνου από τα τέκνα θα θεµελι-
ώσετε αναδροµικά το 2010 και 
θα µπορείτε να συνταξιοδοτηθεί-
τε σε ηλικία 60 ετών µε πλήρη 
σύνταξη. Η σύνταξή σας, ούτως 
ή άλλως, θα υπολογισθεί µε τον 
παλιό τρόπο και το µισθολόγιο 
που είχατε µέχρι 31-10-2011. 
∆εν θα µπορείτε να εξαγοράσετε 
επιπλέον χρόνο για προσαύξηση 
της σύνταξης. Εχετε θεµελιωµέ-
νο δικαίωµα και δεν επηρεάζεστε 
από αλλαγές.

Καθαρίστρια σε 
δημοτικό παιδικό 
σταθμό 
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«Γλιτώστε τις κατασχέσεις με 
ρύθμιση χρεών έως τις 31-12-2012» 

ΑΡΘΡΟ

Ανάγκη αλλαγής της μειωμένης σύνταξης

ΜΕΤΡΑ 
για ευπαθείς 

ομάδες
� Εποικοδοµητική ήταν η 
συµµετοχή του γενικού γραµ-
µατέα Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, Παναγιώτη Κοκκόρη, 
στη 2η Συνδιάσκεψη Υπουρ-
γών αρµοδίων για θέµατα 
Κοινωνικής Συνοχής του 
Συµβουλίου της Ευρώπης 
που πραγµατοποιήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη µε θέµα 
«Οικοδοµώντας ένα ασφαλές 
µέλλον για όλους».

Ο κ. Κοκκόρης, στη διάρκεια 
της εισήγησής του στη θεµα-
τική ενότητα «Προστασία και 
ενδυνάµωση των ευπαθών 
οµάδων ειδικά στην εποχή 
της κρίσης», αναφέρθηκε στα 
µέτρα που έχει λάβει η ελλη-
νική κυβέρνηση προκειµένου 
να βοηθήσει ευπαθή άτοµα, 
ενώ δεν παρέλειψε να κάνει 
ειδική µνεία σε κάθε κατηγο-
ρία ξεχωριστά: στα µέτρα για 
τους ηλικιωµένους, για τους 
αναπήρους και για τους ανέρ-
γους (ειδικά τους νέους). 

Επιπλέον, τόνισε ότι «τα 
µέτρα αυτά στοχεύουν στον 
ανασχεδιασµό των µέχρι τώρα 
πολιτικών, ώστε να επιτευχθεί 
ορθότερη στόχευση των πό-
ρων, βελτίωση της αποτελε-
σµατικότητας και εξορθολο-
γισµός του συστήµατος».

Στη διάσκεψη έλαβαν µέρος 
47 κράτη – µέλη του Συµβου-
λίου της Ευρώπης, που εκπρο-
σωπήθηκαν από υπουργούς ή 
γενικούς γραµµατείς αντίστοι-
χα των αρµόδιων υπουργείων 
της κάθε χώρας. ■

INTERAMERICAN 
Ιατρικός εξοπλισμός 
στους Γιατρούς του 

Κόσμου
� Σε συνέχεια των δύο προ-
γραµµάτων που υποστήριξε τα τρία 
προηγούµενα χρόνια και της χορη-
γικής σχέσης που έχει αναπτύξει η 
Interamerican µε τους Γιατρούς του 
Κόσµου, υποστήριξε φέτος το Ανοι-
χτό Πολυϊατρείο της οργάνωσης στο 
Πέραµα. Συγκεκριµένα, η εταιρία συ-
νέδραµε στον εξοπλισµό του νεοσύ-
στατου οφθαλµολογικού τµήµατος 
µε τα απαραίτητα όργανα για οφθαλ-
µολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, η 
Interamerican δηµιούργησε γέφυρα 
υποστήριξης του Πολυϊατρείου Πε-
ράµατος των Γιατρών του Κόσµου 
από τις υποδοµές της στις υπηρεσίες 
πρωτοβάθµιας Υγείας και συγκεκριµέ-
να από το Πολυϊατρείο Medifirst, κα-
θώς και από τη γενική κλινική Αθηναϊκή 

Mediclinic, που ανήκουν στην εταιρία. 
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλί-
ας, το Medifirst προσέφερε στους 
Γιατρούς του Κόσµου ένα µηχάνηµα 
αιµατολογικών εξετάσεων, ενώ η Αθη-
ναϊκή Mediclinic διέθεσε εξοπλισµό νο-
σηλείας: κρεβάτια εξέτασης, φορείο, 
τροχήλατη βάση οδοντιατρικής, φο-
ρητό µηχάνηµα υπερηχογραφήµατος, 
τραπεζίδια, ζυγαριά νεφροπαθών κ.ά. 
χρηστικά είδη. ■

�� Ο συνδυασµός της 
ανεργίας, της αύξησης 
των ορίων ηλικίας και της 
διευκόλυνσης των απολύσεων, 
ιδίως για τους εργαζόµενους 
που έχουν πολλά χρόνια στον 
ίδιο εργοδότη, άρα βρίσκονται 
ήδη σε κάποια ηλικία, θα 
προκαλέσει αναπόφευκτη 
διόγκωση του αριθµού των 
ανέργων ηλικίας 55 έως 65 
ετών, καθώς όσοι δεν θα 
µπορούν να συνταξιοδοτηθούν 
θα παραµείνουν χωρίς 
ούτε καν ένα στοιχειώδες 
εισόδηµα, αφού µετά τη λήξη 
της επιδότησης ανεργίας δεν 
θα µπορούν να βρουν άλλη 
εργασία. Μία λύση γι’ αυτούς 
θα ήταν να προστρέξουν σε 

λήψη µειωµένης σύνταξης 
που είναι µεν σηµαντικά 
χαµηλότερη από την πλήρη 
(φθάνει έως 30% η µείωση), 
αναµφίβολα όµως µπορεί να 
αποφέρει ένα έστω χαµηλό 
εισόδηµα στον άνεργο, πέραν 
δε αυτού να του παράσχει 
και ασφαλιστική κάλυψη για 
τις πάσης φύσεως παροχές 
ασθενείας.

∆υστυχώς όµως για τη συ-
νταξιοδότηση µε µειωµένη 
σύνταξη, πριν από τη συµπλή-
ρωση του κατά περίπτωση 
απαιτούµενου χρόνου ασφά-
λισης καθώς και του ορίου 
ηλικίας, που στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι κατά 5 έτη 
χαµηλότερο από το όριο της 

πλήρους σύνταξης, προσαπαι-
τείται και η ύπαρξη ασφάλισης 
για 100 ηµέρες κατ’ έτος για τα 
5 έτη που προηγούνται της αί-
τησης συνταξιοδότησης. Αυτή 
η προϋπόθεση του λεγόµενου 
ασφαλιστικού δεσµού, απόρ-
ροια διαφορετικών κοινωνικο-
ασφαλιστικών αντιλήψεων του 
παρελθόντος αλλά και αντα-
νάκλασης εντελώς διαφορε-
τικών συνθηκών ασφαλιστικής 
προστασίας, υπό το σηµερινό 
περιβάλλον ανεργίας είναι 
πλέον ιδιαίτερα δύσκολο να 
συµπληρωθεί. Και αυτό βέβαια 
γιατί δεν είναι πλέον σύνηθες 
να έχει κάποιος συνεχόµενη 
εργασία, έστω για 100 ηµέρες 
για κάθε χρόνο από τα 5 τελευ-

ταία. ∆ιαγιγνώσκοντας τη δια-
φορετική πραγµατικότητα, το 
υπουργείο Εργασίας αναγνώ-
ρισε το δικαίωµα στον ασφα-
λισµένο να συνυπολογίσει το 
χρόνο επιδοτούµενης ανεργίας 
στη συµπλήρωση της ειδικής 
αυτής προϋπόθεσης και αυτό 
αναµφίβολα βοηθά σε κάποιες 
περιπτώσεις. Σίγουρα όµως 
δεν αρκεί. Νοµίζω ότι πλέον 
οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθή-
κες εξέλιξης των ασφαλιστι-
κών βίων των ασφαλισµένων 
απαιτούν την κατάργηση της 
ειδικής αυτής προϋπόθεσης, 
καθώς πλέον καµία έννοια δεν 
έχει ει µη µόνο την ουσιαστική 
απαγόρευση της χορήγησης 
µειωµένης σύνταξης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στις τελευταίες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις που αφορούν µει-
ωµένες συντάξεις (µητέρες 
ανηλίκων, βαρέα και ανθυ-
γιεινά κ.λπ.) δεν τέθηκε ως 
απαραίτητη η ειδική αυτή 
προϋπόθεση. Κι αυτό βεβαίως 
αναµφίβολα σχετίζεται µε τη 
διαφορετική πλέον κοινωνι-
κοασφαλιστική αντίληψη περί 
του ασφαλιστικού δεσµού. 
Πέραν δε αυτού πρέπει να 
επισηµανθεί ότι µακροπρό-
θεσµα η µειωµένη σύνταξη 
κοστίζει λιγότερο στο σύστη-
µα απ’ ό,τι η πλήρης σύνταξη, 
που την παίρνει µεν κάποιος 
για λιγότερα χρόνια, αλλά µε 
αρκετά υψηλότερο ποσό.

Η κατάργηση της ειδικής 
προϋπόθεσης των 100 ηµε-
ρών την τελευταία πενταετία 
θα δώσει συνταξιοδοτική 
διέξοδο σε πολλούς ασφα-
λισµένους και θα αποτελέσει 
σηµαντικό ανάχωµα σε µια 
επαπειλούµενη εξαθλίωση, την 
οποία µε κάθε τρόπο πρέπει να 
αποφύγουµε. 

ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Γ λιτώνουν τις κατασχέσεις 
για χρέη στο ΙΚΑ µέχρι το 
τέλος του 2013 όσοι -εργο-

δότες και επιχειρήσεις- σπεύσουν να 
ρυθµίσουν τις οφειλές τους υποβάλ-
λοντας αίτηση ως τις 31/12/2012. Η 
δυνατότητα αυτή, όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το ΙΚΑ, παρέχεται σε 
όλους τους εργοδότες που οφείλουν 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθυστερούµενες 
ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης.

Τώρα µπορούν να προχωρήσουν 
στην τακτοποίηση των χρεών τους, 
µε την επιλογή µίας εκ των παρακάτω 
δυνατοτήτων:
Α) Ενταξη των οφειλών σε καθεστώς 
προσωρινού διακανονισµού κατά τις δι-
ατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του 
ν. 3943/2011, µε έκπτωση 40% επί των 
κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων 
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της 
κεφαλαιοποιηµένης, την 31η.7.2012, 
οφειλής και απαραίτητη καταβολή των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 
1.8.2012 και εφεξής. Το ποσό της µηνιαί-
ας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαι-
οποιηµένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο του 20% και 
µεγαλύτερο του 40% επί του µέσου όρου 
των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 
του δευτέρου τριµήνου 2012 και σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να υπολείπεται των 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των 
διατάξεων, ως προς την υπαγωγή των 
οφειλών σε καθεστώς προσωρινού 

διακανονισµού, για τους οφειλέτες 
µε συνολικό ποσό οφειλής άνω των 
500.000,00 ευρώ και µέσο όρο µηνιαίων 
ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική 
Περιοδική ∆ήλωση του δεύτερου τριµή-
νου του 2012 µικρότερο των 5.000,00 
ευρώ, το ποσό της µηνιαίας καταβολής 
ορίζεται στο 1% της κεφαλαιοποιηµένης 
την 31η.7.2012 οφειλής. 
Β) Ενταξη των κεφαλαιοποιηµένων, την 
31η.7.2012, οφειλών σε ρύθµιση, µε 
απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 
και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή, θα 
χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους 
προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και 
λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:
� Εφάπαξ εξόφληση ή ρύθµιση έως 
και 6 ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε έκ-
πτωση ποσοστού 100%.
� Ρύθµιση από επτά (7) έως και 10 
ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε έκπτωση 
ποσοστού 75%.

Η υπολογισθείσα, σύµφωνα µε τα ανω-
τέρω, δόση που θα καταβάλλεται έναντι 
της κεφαλαιοποιηµένης, την 31η.7.2012, 
οφειλής θα επιφέρει σηµαντική µείωση 

τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κε-
φαλαιοποιηµένων προσθέτων τελών που 
αναλογούν σε αυτή. Τονίζεται ότι για τη 
ρύθµιση µε δόσεις δεν επιτρέπεται η υπο-
βολή αίτησης πέραν της 31ης/12/2012. 
Αντίθετα, επιτρέπεται ο διακανονισµός 
και µετά την 31η/12/2012 (µέχρι την 
31η.12.2013), αλλά σε αυτή την περί-
πτωση δεν θα παρέχεται η έκπτωση του 
40% επί των πρόσθετων τελών της κε-
φαλαιοποιηµένης οφειλής. 
Προσοχή: Για τους οφειλέτες που 
υπάγονται ήδη σε ρύθµιση δεν επι-
τρέπεται η µετάβαση από τη µία δυ-
νατότητα ρύθµισης στην άλλη. 

Για όσους ενταχθούν και τηρούν 
τους όρους αναστέλλεται έως την 
31η.12.2013 η λήψη αναγκαστικών 
και λοιπών µέτρων είσπραξης, ενώ χο-
ρηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενη-
µερότητας διάρκειας 2 µηνών χωρίς 
καµία παρακράτηση.  Οσοι εργοδότες 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν 
επιθυµούν να ενταχθούν στις ως άνω 
ρυθµίσεις µπορούν να τακτοποιήσουν τις 
οφειλές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 3863/2010. ■

∆ηµήτρης Αθ. Μπούρλος
 ∆ικηγόρος - Εκδότης 
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