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                      Θεμελίωση  Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος   -   Όρια  Ηλικίας  
                                      Έναρξη Καταβολής της Σύνταξης

1) Για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010  ισχύουν  
οι πριν το ασφαλιστικό νόμο 3863/2010 διατάξεις  όσο αφορά τα όρια ηλικίας για 
την  έναρξη  καταβολής  της  σύνταξης καθώς  και  τον  τρόπο  υπολογισμού  της 
σύνταξης.

2) Η θεμελίωση   συνταξιοδοτικού δικαιώματος γενικά  γίνεται με τη συμπλήρωση 25   
χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

3) Οι μητέρες που έχουν ανήλικα ή σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανα παιδιά 
κατά ποσοστό από 50% και άνω, ή οι γυναίκες με ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 
67%  και  άνω,  οι  οποίες έχουν  προσληφθεί  μέχρι  31-12-1982,    θεμελιώνουν   
δικαίωμα σύνταξης   μέχρι 31      Δεκεμβρίου 1997     

α)  όταν έχουν  συμπληρώσει  δεκαπενταετή  πλήρη πραγματική  συντάξιμη 
υπηρεσία  μέχρι  31-12-1992  και η  καταβολής  της  σύνταξης  αρχίζει  με το 
τεσσαρακοστό δεύτερο (42  ο  ) έτος   της ηλικίας τους συμπληρωμένο.

β)  όταν συμπληρώνουν την δεκαπενταετία από 1-1-1993 μέχρι 31-12-1997 
προστίθεται  για  τη  θεμελίωση  δικαιώματος  σύνταξης   ένα  εξάμηνο  για  κάθε 
ημερολογιακό  έτος και  μέχρι  τη  συμπλήρωση  17,5  ετών πλήρους  πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας.
     Για να αρχίσει η καταβολή της σύνταξης στις γυναίκες αυτές, το τεσσαρακοστό 
δεύτερο (42ο)  έτος της ηλικίας αυξάνεται από 1ης  Ιανουαρίου 1993 κατά ένα 
εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 
44,5 ετών.

γ)   οι έγγαμες γυναίκες χωρίς παιδιά  ή χήρες με άγαμα παιδιά ή άγαμες 
μητέρες με άγαμα παιδιά   που  έχουν προσληφθεί  μέχρι 31-12-1982   θεμελιώνουν  
δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31        Δεκεμβρίου 1997  , όταν  έχουν  συμπληρώσει μέχρι 31-
12-1992 δεκαπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία στην οποία από 1-
1-1993 μέχρι 31-12-1997 προστίθεται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης  ένα 
εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 17,5 ετών πλήρους 
πραγματικής  συντάξιμης  υπηρεσίας και  η  καταβολή  της  σύνταξης  αρχίζει  με  το 
πεντηκοστό τρίτο   (53  ο   έτος   της ηλικίας τους συμπληρωμένο.

δ)  Οι  έγγαμες  γυναίκες που  έχουν  προσληφθεί  μέχρι  31-12-1982 και 
θεμελιώνουν  δικαίωμα  σύνταξης μέχρι  31     Δεκεμβρίου  1997   μπορούν  να 
αποχωρούν από την υπηρεσία  χωρίς όριο ηλικίας  όταν συμπληρώσουν  24,5 χρόνια 
υπηρεσίας και  η καταβολή της σύνταξης αρχίζει αμέσως.

ε)  Στις λοιπές γυναίκες που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης,    25    ή   15 έτη,   
μέχρι 31        Δεκεμβρίου 1997,   η καταβολή της σύνταξης αρχίζει με το 53  ο   η 60  ο   έτος   
της ηλικίας τους  συμπληρωμένο αντίστοιχα.

στ) Στους  άνδρες που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξη,   25   ή   15 έτη,   μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1997  η καταβολή της σύνταξης αρχίζει με το 55  ο     ή   65  ο   έτος   της ηλικίας 
τους  συμπληρωμένο αντίστοιχα. 



4) Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1  ης   Ιανουαρίου 1998 και μετ  ά  , 
καθώς  και  για  όσους  προσλήφθηκαν  για  πρώτη   φορά  στο  Δημόσιο  από  1ης 
Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον  έχουν θεμελιώσει δικαίωμα 
σύνταξης μέχρι 31-12-2010 (25 έτη υπηρεσίας), η καταβολή της σύνταξης αρχίζει

α) το    πεντηκοστό  (50ο)  έτος   της  ηλικίας  συμπληρωμένο  ,    για  μητέρες  που   
έχουν ανήλικα   ή σωματικώς    ή πνευματικώς ανίκανα παιδιά   κατά ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) και άνω ή για γυναίκες με ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

β) το πεντηκοστό όγδοο (58  ο  )   έτος συμπληρωμένο για τις  λοιπές γυναίκες 
και 

γ) το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας συμπληρωμένο προκειμένου για τους 
άνδρες.
Το  κατά  το  προηγούμενο  εδάφιο  πεντηκοστό  όγδοο  (58  ο  )  έτος  ηλικίας  των   
γυναικών και το εξηκοστό (60ο) έτος ηλικίας των ανδρών αυξάνεται από 1  ης   
Ιανουαρίου 1998 και μετά κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι τη 
συμπλήρωση  του  εξηκοστού  (60ου)  έτους  για  τις  γυναίκες και  του  εξηκοστού 
πέμπτου  (65ου) έτους  για  τους  άνδρες.  Ο δε υπάλληλος  θα  ακολουθεί  το  όριο 
ηλικίας, που ισχύει κατά το χρόνο, που θεμελιώνει το δικαίωμα σύνταξης.

5)  Οι  εκπαιδευτικοί άνδρες  η  γυναίκες  που έχουν  θεμελιώσει  συνταξιοδοτικό  
δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 και έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982 μπορούν να 
αποχωρούν από την υπηρεσία  όταν έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας και είναι 55 χρόνων 
και η έναρξη  καταβολή της σύνταξης αρχίζει αμέσως.  

Οι εκπαιδευτικοί άνδρες η γυναίκες που έχουν προσληφθεί  μετά την 1-1-
1983 και έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010  μπορούν να 
αποχωρούν από την υπηρεσία με  30 χρόνια υπηρεσίας και 60  χρόνων  και η έναρξη 
καταβολής της σύνταξης αρχίζει αμέσως.

Όσα αναφέρονται για τους εκπαιδευτικούς στη παράγραφο αυτή παύουν να 
ισχύουν για αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1 2011

6) Για όσους άνδρες η γυναίκες έχουν τρία     τουλάχιστον παιδιά   για την θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος  απαιτούνται

α) μέχρι 31-12-2010 είκοσι (20) έτη υπηρεσίας,
β) για αυτούς που συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του 2011 εικοσιένα 

(21) έτη,
γ) για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από το 2012 και μετά  επιπλέον 

2  έτη  για  κάθε  ημερολογιακό  έτος   και  μέχρι  την  συμπλήρωση   25  ετών 
υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο  πρόσληψης τους.

Ό  σοι άνδρες η γυναίκες      έχουν τρία     τουλάχιστον  παιδιά   και θεμελιώνουν το έτος 
2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα  για να αρχίσει η καταβολή της σύνταξης ισχύουν  
τα όρια ηλικίας που προβλέπονται πριν τον ασφαλιστικό νόμο 3863/ 2010  (δηλαδή 
στις γυναίκες αρχίζει η καταβολή της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ενώ 
στους άνδρες αρχίζει η καταβολή της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας μόνο 
εφόσον είναι χήροι η έχουν την  επιμέλεια με δικαστική απόφαση των παιδιών).

7)  Όσοι άνδρες η γυναίκες προσελήφθησαν στο δημόσιο  μέχρι 31-12-1992  και  
έχουν ανήλικο παιδί  η τουλάχιστον τρία   παιδιά  

α) αν θεμελιώνουν  το έτος 2011 συνταξιοδοτικό δικαίωμα πρέπει να είναι  
52 χρόνων για να αρχίσει η καταβολή της σύνταξης,



β) αν θεμελιώνουν το  2012 πρέπει  να  είναι  55 χρόνων  για να αρχίσει  η 
καταβολή της σύνταξης,

γ) αν θεμελιώνουν το  2013 πρέπει να  είναι 65 χρόνων   για να αρχίσει  η 
καταβολή της σύνταξης.

8) Όσοι δεν έχουν ανήλικο παιδί η τρία τουλάχιστον παιδιά και προσελήφθησαν στο 
δημόσιο μέχρι 31-12-1992

α)  αν  θεμελιώνουν  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  το  2011  (δηλαδή  25  έτη 
υπηρεσίας)  πρέπει  να  είναι  61  χρόνων  για  να  αρχίσει  η  έναρξη  καταβολή  της 
σύνταξης,

β) αν θεμελιώνουν το 2012,  η έναρξη καταβολής της σύνταξης γίνεται όταν 
είναι 63 χρόνων,

γ) αν θεμελιώνουν το 2013 και μετά πρέπει να είναι 65 χρόνων για να αρχίσει 
η έναρξη  καταβολή της σύνταξης. 

9) α) O  ι διορισμένοι  μετά την 1-1 1983 άνδρες και γυναίκες   που θεμελιώνουν   
συνταξιοδοτικό  δικαίωμα,  δηλαδή  25  έτη  μέχρι     31-12-2010, για  να  τους 
καταβληθεί ολόκληρη  σύνταξη πρέπει να έχουν 35 χρόνια υπηρεσίας και να είναι 58  
χρόνων  ή 37 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας
 β) O  ι διορισμένοι μετά την 1-1 1983 άνδρες και γυναίκες   που θεμελιώνουν   
συνταξιοδοτικό δικαίωμα (δηλαδή 25 έτη) το 2011 παίρνουν  ολόκληρη σύνταξη 
όταν  συμπληρώσουν  36  έτη  υπηρεσίας  και  είναι  58  ετών. Αν   θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα (δηλαδή 25 έτη) το 2012 για να τους καταβληθεί ολόκληρη 
σύνταξη πρέπει να έχουν  37 έτη υπηρεσίας  και να είναι  59 ετών. Αν  θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  (δηλαδή  25  έτη)   το  2013  για  να  τους  καταβληθεί 
ολόκληρη σύνταξη πρέπει  να  έχουν  38  έτη  υπηρεσίας  και  να  είναι  60  ετών. Αν 
θεμελιώνουν  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  (δηλαδή  25  έτη)   το  2014  για  να  τους 
καταβληθεί ολόκληρη  σύνταξη πρέπει να έχουν 39 χρόνια υπηρεσίας και να είναι 60 
χρόνων. Αν  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (δηλαδή 25 έτη) το 2015  για να 
τους καταβληθεί ολόκληρη  σύνταξη πρέπει να έχουν  40 χρόνια υπηρεσίας και να 
είναι 60 ετών.
                                                  

Επισημάνσεις

1) Όσοι  έχουν  θεμελιώσει  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  μέχρι  31  -12  -2010, χωρίς 
όμως  να  έχουν  συμπληρώσει  το  κατά  περίπτωση  όριο  ηλικίας,  μπορούν να 
αποχωρούν από την υπηρεσία 5 έτη κατά ανώτατο όριο  πριν την συμπλήρωση του 
κατά περίπτωση ορίου ηλικίας όμως η σύνταξη σε αυτούς καταβάλλεται  μειωμένη 
κατά  1/267  για  κάθε  μήνα  που  υπολείπεται  μέχρι  της  συμπλήρωσης  της  κατά 
περίπτωση  ηλικίας συνταξιοδότησης.

2)  Όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2011 και μετά, χωρίς 
όμως  να  έχουν  συμπληρώσει  το  κατά  περίπτωση  όριο  ηλικίας,  μπορούν να 
αποχωρούν από την υπηρεσία 5 έτη κατά ανώτατο όριο  πριν την συμπλήρωση του 
κατά περίπτωση ορίου ηλικίας. Η σύνταξη σε αυτούς είναι μειωμένη κατά 1/200 για 
κάθε μήνα που υπολείπεται  μέχρι  της συμπλήρωσης της κατά περίπτωση  ηλικίας 
συνταξιοδότησης.



3)  Όσοι  προσλαμβάνονται  στο  δημόσιο  από  1-1-  2011  υπάγονται  υποχρεωτικά  
στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ.

4)   Για  όσους  θεμελιώνουν  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα από  1-1-  2011  και  μετά 
αναγνωρίζεται  ως  συντάξιμος  χρόνος  (με  εξαγορά)  ο  χρόνος  σπουδών  για  την 
απόκτηση  ενός  μόνο  πτυχίου  ανώτερης  η  ανωτάτης  σχολής  καθώς  και  ο  χρόνος 
σπουδών  (μετά  τη  συμπλήρωση  του  17ου έτους  της  ηλικίας)  σε  μέσες 
αναγνωρισμένες από το κράτος επαγγελματικές σχολές.
Δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση  του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το 
σχετικό πτυχίο η δίπλωμα.

Ηράκλειο, Μάρτιος 2011
Χριστοδουλάκη Μαρία

Αιρετός  ΑΠΥΣΔΕ Περιφέρειας Κρήτης


