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Η νπζία  ηνπ λένπ Αζθαιηζηηθνύ λόκνπ θαη  νη αιιαγέο   
ζηελ αζθάιηζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

          Χεθίζηεθε ην θαινθαίξη ην λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
κεηαξξχζκηζε ηνπ Σπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ην νπνίν  επέξρνληαη 
δπζκελείο αιιαγέο  ζην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο κε αληίζηνηρν λφκν θαη γηα ην 
ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
Γελ πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο αληηαζθαιηζηηθέο αλαηξνπέο. Πξφθεηηαη γηα κηα 
ξηδηθή αλαηξνπή, πνπ κεηαηξέπεη ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζε κηα θαθήο κνξθήο ηδησηηθή. Οη 
ζπληάμεηο κεηαηξέπνληαη ζε θηιαλζξσπηθά βνεζήκαηα, ρσξίο θαλ ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο. 
Όινη νη κηζζσηνί, αλεμαξηήησο Τακείνπ, κπαίλνπλ ζ’ έλα κίμεξ θαη αιέζνληαη, γηα λα βγεη ζην 
ηέινο έλαο πνιηφο, γηα ηνλ νπνίν ζα ηζρχεη έλα κφλν δφγκα:. Όζα πεξηζζφηεξα βάδεηο ηφζα 
πεξηζζφηεξα παίξλεηο, ρσξίο βέβαηα λα έρεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνζδνθίεο. Οη αξρέο ηεο θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο θαη ηεο αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ, πνπ έζησ θαη ζηξεβιά εμαθνινπζνχζαλ λα 
ηζρχνπλ έσο ηψξα, παχνπλ λα πθίζηαληαη.       

 Σν έθηξσκα ηνπο  πξνβιέπεη: 

o  Σηαδηαθή απνρψξεζε ηνπ θξάηνπο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
Άξλεζε ηνπ θξάηνπο λα αλαιάβεη ηελ νπνηαδήπνηε επζχλε θαη ηελ νπνηνπδήπνηε χςνπο 
ρξεκαηνδφηεζε  ειιεηκκάησλ πνπ ππάξρνπλ ή πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ ζηα 
επηθνπξηθά ηακεία. 

o  Καηάξγεζε ηεο 35εηίαο, ηεο 37εηίαο θαη  ζεζκνζέηεζε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο κε 40 
ρξφληα δνπιεηάο ζε ειηθία 60 εηψλ. 

o  Καηάξγεζε ησλ φπνησλ πξνζηαηεπηηθψλ ξπζκίζεσλ έρνπλ απνκείλεη γηα ηηο κεηέξεο 
αλειίθσλ παηδηψλ θαη ε ζέζπηζε εληαίνπ νξίνπ ειηθίαο γηα φιεο ηηο γπλαίθεο ην 65ν έηνο. 

o Μείσζε ησλ ζπληάμεσλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο. Τα πνζνζηά 
αλαπιήξσζεο θαζνξίδνληαη ζην 40,2% γηα ζαξάληα ρξφληα απν78% ζήκεξα. 

o Μείσζε ησλ ζπληάμεσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ κε βάζε ην 
ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ φινπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ. 

o Πεξαηηέξσ κείσζε παξνρψλ ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο κέζσ  ελφο λένπ ΛΑΦΚΑ..   

o Τελ αζθάιηζε απφ ην 2011 ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ΟΤΑ ζην ΙΚΑ. 

o Μείσζε  ζπληάμεσλ έσο 50% κέζα απφ ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο, ηνπ 
ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ φρη κε βάζε ηνλ ηειεπηαίν κηζζφ ή ηεο 5εηίαο 
πνπ ηζρχεη ζήκεξα αιιά κε βάζε φιν ηνλ εξγάζηκν βίν. 

o Δπηβνιή εηδηθνχ ραξαηζηνχ, απφ 3%-10%, ζηηο ζπληάμεηο(κέζσ ΛΑΦΚΑ)  

o Σπζρέηηζε ησλ νξίσλ ειηθίαο κε ην πξνζδφθηκν δσήο. 

o  Καηάξγεζε  πξννπηηθά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

o  Καηάξγεζε ηεο 13εο θαη 14εο ζχληαμεο. 

o Θέζπηζε σο ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο  60(άλδξεο) θαη 58(γπλαίθεο) γηα ηα ΒΑΔ, απφ ηα 58 
θαη 53 αληίζηνηρα. 

o  Δπηβνιή πνηλήο - 6%  γηα θάζε ρξφλν αλάκεζα ζηα 60 θαη ηα 65 (-30% ζπλνιηθά). 

o  Η επηθνπξηθή αζθάιηζε νδεγείηαη ζε δηάιπζε αθνχ, εμαηηίαο ηεο θινπήο ησλ 
απνζεκαηηθψλ, ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ, ηνπ παγψκαηνο ησλ πξνζιήςεσλ,  ησλ ειαζηηθψλ 
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θαλέλα Τακείν δελ ζα είλαη βηψζηκν θαη ην θξάηνο δελ ζα 



 3 

θαιχπηεη ηα ειιείκκαηα. Έηζη ηα ηακεία νδεγνχληαη ζε δηάιπζε θαη νη εηζθνξέο πνπ 
έρνπλ θαηαβάιεη νη δεκφζηνη ππάιιεινη επί 30 θαη 35 ρξφληα είλαη ζηνλ αέξα. 

Οξηζηηθά απφ ηηο επεξρφκελεο αλαηξνπέο δελ ζίγνληαη  φζνη έρνπλ 35εηία ρσξίο φξην ειηθίαο θαη 
έρνπλ πξνζιεθζεί πξηλ απφ ηελ 1ε/1/1983. Δπίζεο  Όζνη ζεκειηψλνπλ έσο ηηο 31/12/2010 
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (κεηέξεο κε 15-17 έηε, κεηέξεο κε αλήιηθν θαη 25εηία θαη ηξίηεθλνη κε 
20εηία). Οη πξηλ  ην 1983 αζθαιηζκέλνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) κε εηδηθέο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
(εμάκελα θαη έηε ππεξεζίαο).   Όζνη θαη όζεο έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα ζύληαμεο 
κέρξη 31-12-2010  κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ όπνηε ζέινπλ  ρσξίο θακία κεηαβνιή 
ζηα όξηα ειηθία θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο. 

υνάδελφοι, πριν παρουσιάσουμε τις αλλαγές που 

επέρχονται, είναι χρήσιμες  ορισμένες διευκρινήσεις .  

 

1. Πνηνη έρνπλ ζεκειηώζεη  δηθαίσκα θαη δελ ζίγνληαη: 
 

  Γηα ηνπο  δηνξηζζέληεο κέρξη 31-12-82 Δηδηθόηεξα: 
  Όιεο νη παληξεκέλεο γπλαίθεο είηε έρνπλ παηδηά είηε δελ έρνπλ, κπνξνχλ λα 

απνρσξήζνπλ, φπνηε ζέινπλ ,ζήκεξα ή θαη κεηά ην 2010, γηαηί έρνπλ ζπκπιεξψζεη 24,5 
ρξφληα ππεξεζίαο θαη δελ απαηηείηαη φξην ειηθίαο. 

  Όινη φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζα ζπκπιεξψζνπλ θαη κεηά ην 2010   35 ρξφληα ρσξίο φξην 
ειηθίαο. Απφ ηα  35 ρξφληα ππεξεζίαο ηα 25 ηνπιάρηζηνλ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζην 
δεκφζην (ζηελ 25εηία ππνινγίδεηαη θαη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα ηνπο άλδξεο) ηα 
ππφινηπα κπνξεί λα είλαη θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζα ρξεηαζηεί εμαγνξά γηα ηελ 
αλαγλψξηζε.  

      * Απηνί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ θαη κε ιηγφηεξα ρξφληα, κε 

ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, ηα γλσζηά εμάκελα πνπ πξνζηίζεληαη απφ 1-1-98   (Φ.Ο.Η.)  
  Αλ ε 25εηία  ζπκπιεξώζεθε ην 2001, απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζήο ηεο θαη κεηά 
απαηηνχληαη ζπλνιηθά 34   έηε Φ.Ο.Η     
  Αλ    ζπκπιεξώζεθε ην    2002,    απαηηνχληαη         34,5  ρξφληα   Φ.Ο.Η. 
  Αλ                 »                 2003 θαη κεηά απαηηνχληαη  35  έηε  Φ.Ο.Η. 
 

 Γηνξηζζέληεο από 1-1-83 έσο 31-12-92 
 Μεηέξεο αλειίθσλ πνπ 31-12-2010 ζπκπιεξψλνπλ 25 ρξφληα , ζηα  νπνία είλαη θαη ν 

ρξφλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη έρνπλ αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
25εηίαο. Σ΄ απηέο, ε ζχληαμε ζα θαηαβιεζεί, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ην 50ν έηνο ηεο 
ειηθίαο, αθφκα θη άλ  ζπκπιεξψλεηαη κεηά ην 2010, δελ αιιάδεη ηίπνηε, φζν θαη λα 
παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία θαη νχηε επεξεάδεη ηα απνθηεζέληα αζθαιηζηηθά 
δηθαηψκαηα ε ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ. 

  Μεηέξεο κε ηξία παηδηά θαη άλσ. Φξεηάδνληαη 20 ρξφληα ππεξεζίαο (ζηα  νπνία 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο) λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηηο 
31-12-2010 θαη κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ , ρσξίο φξην ειηθίαο, φπνηε ζειήζνπλ. Γελ  
ελδηαθέξεη λα είλαη ηα παηδηά αλήιηθα ή ελήιηθα, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ  ελδηαθέξεη  ηελ 
εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλεηαη ε 20εηία. 

  Όιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθψλ (αλχπαληξεο γπλαίθεο, κεηέξεο κε ελήιηθα 

παηδηά θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο θιπ ) , εάλ ζπκπιεξψλνπλ 25εηία ζηηο 31-12-2010 
, κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπνηε 
απηφ ζπκπιεξσζεί , ρσξίο θακία κεηαβνιή ζηε ζπληαμηνδνηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 Οη άλδξεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25 έηε ππεξεζίαο.  Τν φξην ειηθίαο πνπ απαηηείηαη γηα 
ζπληαμηνδφηεζε γη απηνχο,  έρεη λα θάλεη κε ην έηνο πνπ ζπκπιεξψζεθεο ε 25εηία. Αλ 
πρ ε 25εηία ζπκπιεξψζεθε ην 1998 απαηηνχληαη 60,5 έηε, αλ ζπκπιεξψζεθε ην 1999     
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61 έηε θ.ν.θ Αλ ε 25εηία ζπκπιεξψζεθε απφ ην 2007 θαη κεηά απαηηείηαη ε 
ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. 

  Όινη φζνη ζπκπιεξψλνπλ 31-12-2010  35 ρξφληα ππεξεζίαο θαη έρνπλ ειηθία 58 εηψλ ή 
φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειηθία ησλ 58 εηψλ κεηά ην 2010 

  Όινη φζνη κέρξη 31-12-2010 έρνπλ 37 ρξφληα Φ.Ο.Η.  
 

2.    Πνηεο ππεξεζίεο αλαγλσξίδνληαη & γηα πνηνύο 
     α) ρξόλνο ζπνπδώλ 
Γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1-1-2011 θαη κεηά, ζεσξείηαη 
σο ζπληάμηκνο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, ύζηεξα από εμαγνξά, θαη ν ρξόλνο 
ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ελόο κόλν πηπρίνπ αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιήο, θαζώο 
θαη ν ρξόλνο ζπνπδώλ ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.  
Ο αλσηέξσ ρξόλνο ζπνπδώλ αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο 
έρεη ζπκπιεξώζεη ππεξεζία  12 εηώλ. Όζνη αλαγλσξίδνπλ ην ρξόλν ζπνπδώλ σο 
ζπληάμηκν, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη, αλ έρνπλ ιάβεη εθπαηδεπηηθή άδεηα, κόλν 
κέρξη (2) έηε από ηελ εθπαηδεπηηθή άδεηα κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ σο ζπληάμηκν. 

 β) ρξόλνο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ γηα αλαηξνθή παηδηνύ 
 Θσξείηαη σο ζπληάμηκνο  ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξόλνο άδεηαο άλεπ 
απνδνρώλ  αλαηξνθήο παηδηώλ ειηθίαο κέρξη 6 εηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο 
θαηαβνιήο από ηνλ ππάιιειν ησλ πξνβιεπόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 
Μέρξη ηψξα θαη κε ηνλ πξνεγνχκελν δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα 2683/99 θαη κε ηνλ ηζρχνληα 
3528/2007 ν ρξφλνο απηφο ήηαλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) εηψλ θαη κάιηζηα ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ρξεηαδφηαλ εμαγνξά. πρ φζεο κεηέξεο, αζθαιηζκέλεο κέρξη 31-12-
82,  ζπκπιεξψλνπλ 17,5 ρξφληα ππεξεζίαο κέρξη 31-12-97ή 25 νη αζθαιηζκέλεο απφ 1-1-83 
κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ν ρξφλνο ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή παηδηνχ (φρη 
άδεηα κεηξφηεηαο) δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά. 

 γ) ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 
Όζνη κέρξη 31-12-97 ζπκπιεξψλνπλ 25 έηε ππεξεζίαο, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 
ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά ηεο ζεηείαο. Σε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε πξέπεη λα εμαγνξάζνπλ απηφλ ην ρξφλν. Οη αζθαιηζκέλνη απφ 1-1-83 θαη κεηά, ζηελ 
25εηία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαγνξά ή κε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεηείαο κπνξνχλ λα 
ζπκπεξηιάβνπλ θαη ρξφλν δηαδνρηθήο αζθάιηζεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο. 
 

Γηα ηελ εμαγνξά ΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΘΗΣΕΙΑ 

Γηα φπνηνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ 1/1/2011 έσο 31/12/2014 ζα γίλεηαη 
έθπησζε 30%. Γηα φπνηνπο ζεκειηψλνπλ κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 ζα γίλεηαη έθπησζε 
50%. Σεκεηψλεηαη πσο νη λέεο ξπζκίζεηο πξνβιέπνπλ απφ ην 2011 ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζε θάζε πεξίπησζε, ηφζν γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο 
φζν θαη γηα πξνζαχμεζε θαη απηφ αθνξά  φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 1. Πώο αλαγλσξίδεηαη, κέρξη ζήκεξα, ν ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζην Γεκόζην; 

 Αλαγλψξηζε ρσξίο θαηαβνιή εηζθνξψλ  
 Αλαγλψξηζε κε θαηαβνιή εηζθνξψλ  

Σηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25 
ζπληάμηκα έηε κέρξη 31/12/1997. Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα έηε απηά ζπλππνινγίδεηαη θαη ν 
ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Γηα φζνπο έρνπλ πξνζιεθζεί κέρξη 31/12/1982 γηα ηε 
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ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο ζπλππνινγίδεηαη ν ρξφλνο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ν ρξφλνο 
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνζειήθζεζαλ ζην Γεκφζην κεηά ηελ 
1/1/1983, ζπλππνινγίδεηαη ν ρξφλνο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη ν 
ρξφλνο αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε  Τακείν πξηλ ην Γεκφζην γηα  ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο.   

Σηε δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην πνπ ζπκπιήξσζαλ ή ζα 
ζπκπιεξψζνπλ 25 ζπληάμηκα έηε κεηά ηελ 1/1/1998. Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη εξγαδφκελνη 
δελ κπνξνχλ λα ζπλππνινγίζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ζηα ζπληάμηκα έηε εάλ δελ 
θαηαβάινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Η 5εηεο ππεξεζία ζην Γεκφζην είλαη απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ζηελ δεδνκέλε θαηεγνξία.  

2. Πόζν θνζηίδεη ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζεηείαο; Οη 
εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία κε εμαγνξά, ζα πξέπεη λα 
θαηαβάινπλ εηζθνξά ίζε κε 6,67% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε, γηα θάζε κήλα ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ 
αλαγλσξίδεηαη.  

3. Ση ηζρύεη γηα όζνπο έρνπλ αζθαιηζηεί κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1993 ζην δεκόζην; 
Γηα φζνπο έρνπλ αζθαιηζηεί κεηά ηελ 1/1/1993, ηζρχνπλ αθξηβψο ηα ίδηα. Η δηαθνξά είλαη φηη ε 
εηζθνξά 6,67% ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ θαη φρη επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.  

4. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε;  

 Αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί ( νιφθιεξνο ε κέξνο) 
 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σηξαη/γηθνχ Γξαθείνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 
 Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη ν βαζηθφο κηζζφο ηνπ 

εξγαδφκελνπ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ. 

Οη αζθαιηζκέλνη πνπ ζέινπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία πξέπεη 
λα γλσξίδνπλ ηα εμήο: 

 Σηηο πεξηπηψζεηο δηαδνρηθήο ή παξάιιειεο αζθάιηζεο ν εξγαδφκελνο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη κφλν ζην έλα Τακείν ηνλ ρξφλν ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Η 
επηινγή είλαη δηθή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην πνην είλαη ην ηειεπηαίν Τακείν ζην νπνίν έρεη 
αζθαιηζηεί. 

  Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ θαη 
ζπληαμηνδνηείηαη κε ζχληαμε αλαπεξίαο, ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο 
ζεηείαο γηα ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαηηεί 900 εκέξεο αζθάιηζεο.  

 Ο εξγαδφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ην ρξφλν απηφ φπνηε ν ίδηνο 
επηζπκεί. Σπκθέξεη φκσο ε αλαγλψξηζε λα γίλεηαη  λσξίηεξα γηαηί ν βαζηθφο κηζζφο πνπ 
είλαη θαη ε βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ (αλ απηέο 
απαηηνχληαη), απμάλεηαη αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο. 

  Όινη έρνπλ ζπκθέξνλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ρξφλν ηεο ζηξαηησηηθή  ζεηείαο ζε φπνηα 
απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο θαη αλ αλήθνπλ. Υπάξρνπλ  αθξαίεο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
αλαγλψξηζε απηή δελ ζπκθέξεη φπσο π.ρ. φηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη 40 ρξφληα δνπιεηάο.  

 Ο εξγαδφκελνο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πάξεη ζχληαμε ζε κηθξφηεξε ειηθία κε 
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ζεηείαο  ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ ζα έπαηξλε 
εάλ δελ αλαγλψξηδε ηνλ ρξφλν απηφ. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν εξγαδφκελνο 
θεξδίδεη ρξφλν ίζν κε απηφ πνπ αλαγλσξίδεη.  

 Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί  είλαη: 
α)  ε 4 έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα εληόο ηνπ 2011. 
β)  ε 5 έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα εληόο ηνπ 2012  
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γ)  ε 6 έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα εληόο ηνπ 2013 
δ) ε 7 έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1-1-2014 θαη κεηά. 
    Τα  φξηα ειηθίαο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε έηνο πνπ ζεκειηψλεηαη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, 
ηζρχνπλ πάληα. Π.ρ. κία κεηέξα κε αλήιηθν  πνπ ην 2011 έρεη 24 ρξφληα ππεξεζίαο κπνξεί 
λα αλαγλσξίζεη 1 έηνο απφ ηα αλσηέξσ ιεγφκελα πιαζκαηηθά έηε θαη έηζη λα ζεκειηψζεη 
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2011, ην φξην φκσο ειηθίαο ησλ 52 εηψλ πνπ απαηηείηαη, είλαη 
απαξαίηεην γηα λα ιάβεη ηε ζχληαμε. Γηαθνξεηηθά ζα ζπκπιήξσλε 25εηία ην 2012, νπφηε ζα 
έπξεπε λα ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο. 
    Ο αλσηέξσ ρξόλνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αζθαιηζηηθά θαη γηα όζνπο 
αζθαιίζηεθαλ γηα πξώηε θνξά από 1-1-93 θαη κεηά γηαηί δελ έρνπλ ζεκειηώζεη 
κέρξη ζήκεξα  ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα. 

Επηπιέμκ μπμνμύκ κα ακαγκςνηζζμύκ: 

-Ο ΥΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΛΟΓΩ ΑΘΕΝΕΙΑ θαη κέρξη 300 εκέξεο. Σπλππνινγίδεηαη 

κφλν γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ γήξαηνο θαη φρη γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ ζχληαμεο, ελώ δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά.  

-Ο ΥΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΔΕΙΑ άλεπ απνδνρψλ θαη κέρξη δχν έηε.  

Ο ΥΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ. Σπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη 

κέρξη 300 εκέξεο ρσξίο εμαγνξά.  

 Ο ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΤΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΓΩ ΚΤΗΗ ΚΑΙ ΛΟΥΕΙΑ. Ο 

ρξφλνο απηφο ζπλππνινγίδεηαη κφλν γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ 
γήξαηνο θαη δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά.  

Ο ΥΡΟΝΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΑΠΕΡΓΙΕ (ππνινγίδεηαη  θαηά κέζν φξν ζε 150 εκέξεο) .  

 

Οη  βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ: 
  
 

 ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΝΔΟΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1-1-2011 
ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΚΑ –ΔΣΑΜ 

  
        Από 1-1-2011 όινη νη λενπξνζιακβαλόκελνη ππάιιεινη ζην Γεκόζην ππάγνληαη 
ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηνλ  θιάδν θύξηαο ζύληαμεο ηνπ ΙΚΑ –ΔΣΑΜ. 
Έηζη αζθαιίδνληαη γηα αζζέλεηα, επηθνπξηθή ζχληαμε θαη εθάπαμ βνήζεκα ζηνπο νηθείνπο 
θνξείο, ζηνπο νπνίνπο αζθαιίδνληαη θαη νη πξνζιεθζέληεο κεηά ηελ 1-1-93. 
 Γίδεηαη κάιηζηα ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο, θαζψο θαη ζε φζνπο 
πξνζιεθζνχλ  κέρξη 31-12-2010 λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά ηελ ππαγσγή ηνπο ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 
 
 

Αγωνιςτικέσ Κινηςεισ Συςπειρώςεισ ςτουσ ΟΤΑ-Αφιέρωμα ςτην Κοινωνική Αςφάλιςη 
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   ΔΞΙΩΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑ  ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ 

1. Γνλείο κε αλήιηθα παηδηά: (πξνζιεθζέληεο ζην Γεκφζην απφ 1-1-83 έσο 31-12-92) 

Με ην λέν λόκν  άλδξεο - γπλαίθεο  ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο,  εάλ ζπκπιεξώλνπλ 
ηελ 25εηία από 1-1- 2011 θαη έρνπλ 
αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε 
ηεο 25εηίαο , απαηηείηαη ην 52ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ζπκπιεξσκέλν, ην νπνίν 
απμάλεηαη ζην 55ν  έηνο από 1-1-2012 
θαη ζην 65ν έηνο από 1-1-2013. 
  

 Έηνο 
ζεκειίσζεο  

 Έηε 
ππεξεζίαο 

 Όξην 
ειηθίαο 

2010 25 50 

2011 25 52 

2012 25 55 

2013 25 65 
Αύμεζε από 2 έσο 15 έηε  ππεξεζίαο. Δίλαη 
από ηηο πην επώδπλεο αιιαγέο

Γηα ηηο αζθαιηζκέλεο από 1-1-93 πνπ έρνπλ αλήιηθα   παηδηά θαη ζα έθεπγαλ κε 20 
ρξόληα ππεξεζίαο  θαη ειηθία 55 εηώλ, ε εμίζσζε μεθηλάεη άκεζα από 1-1-2013 (αθνχ 
κέρξη ηφηε δελ έρεη ζεκειησζεί δηθαίσκα 20εηίαο) θαη ηζρύνπλ νη ίδηνη όξνη θαη 
πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο αζθαιηζκέλεο πξηλ ην 1992. 

 2. Γνλείο κε ηξία ή πεξηζζόηεξα παηδηά: 
 Μέρξη ηψξα νη  κεηέξεο κε ηξία παηδηά θαη άλσ κπνξνχζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ κε 20 έηε 
ππεξεζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο, εθφζνλ ήηαλ αζθαιηζκέλεο κέρξη 31-12-92 .  
Τν δηθαίσκα ηεο ζπληαμηνδφηεζεο  κε 20 ρξφληα ππεξεζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο δελ παξέρνληαλ 
ζηνλ παηέξα, πνπ είρε ηξία παηδηά παξά κφλν αλ ήηαλ ρήξνο ή δηαδεπγκέλνο . Σηελ πεξίπησζε 
κάιηζηα ηνπ δηαδεπγκέλνπ έπξεπε ηα παηδηά λα ήηαλ αλήιηθα θαη  ηα ηξία θαη λα είρε ηελ 
επηκέιεηα απηψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε. 
Με ην  λέν λόκν από 1-1-2011  ηόζν νη άλδξεο όζν θαη νη  γπλαίθεο πνπ έρνπλ 3 
παηδηά, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πξόζιεςήο , εάλ κέρξη 31-12-2010 
ζπκπιεξώλνπλ 20 ρξόληα πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο κπνξνύλ λα 
απνρσξήζνπλ Υ.Ο.Η.  Η ππεξεζία απηή απμάλεηαη θαηά 1 έηνο γηα όζνπο 
ζπκπιεξώλνπλ ηελ 20εηία εληόο ηνπ 2011, αιιά κε Ο.Η. ην 52ν

έηνο , θαηά 2 έηε γηα όζνπο ηε 
ζπκπιεξώλνπλ ηα  2012 , κε Ο.Η. ην 
55ν έηνο θαη επίζεο θαηά 2 έηε γηα 
όζνπο ηε ζπκπιεξώλνπλ ην 2013 κε 
όξην ειηθίαο ην 65ν έηνο. Καηαξγείηαη ε 
πξφζζεηε πξνυπφζεζε πνπ ίζρπε γηα ηνπο 
άλδξεο  λα είλαη δει. ρήξνη ή λα έρνπλ ηελ 
επηκέιεηα ησλ παηδηψλ κε δηθαζηηθή 
απφθαζε, αλ είλαη δηαδεπγκέλνη.  

Έηνο 
ζεκειίσζεο 

Έηε 
ππεξεζίαο 

Όξην 
ειηθίαο 

2010 20 Υ.Ο.Η. 

2011 21 52 

2012 23 55 

2013 25 65 

 Οη αζθαιηζκέλνη από 1-1-93 πνπ έρνπλ 3 παηδηά θαη άλσ, αθνινπζνύλ ηα όξηα 
ειηθίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξηλ ην 1992 δει ην 2013 ζα ζέινπλ 25 έηε πνπ ηα 
ζπκπιεξώλνπλ ην 2018 νπόηε ζα ζέινπλ θαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο. 
* ν ππάιιεινο αθνινπζεί ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ζεκειίσζεο ηνπ 
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. πρ αλ κία ηξίηεθλε  ζεκειηψλεη ην 2011 20εηία, ρξεηάδεηαη  ηφηε 
21 έηε πνπ ζα ηα έρεη ην 2012, ην φξην φκσο ειηθίαο ησλ 52 εηψλ ηζρχεη πάληα γη απηή. 
  

3.α) Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά:(αζθαιηζκέλνη από 1-1-83 έσο 31-12-92) 

Μέρξη ηψξα νη κεηέξεο ππάιιεινη κε αλάπεξα παηδηά (50% θαη άλσ) ή κε αλίθαλν ζχδπγν (67% 
θαη άλσ) ππάγνληαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά , 25έηε ππεξεζίαο 
θαη ειηθία  50εηψλ. Οη άλδξεο δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. 
         Με ην λέν λόκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο από 1-1-
2011,εθόζνλ έρνπλ αλίθαλν παηδί ή αλίθαλν ζύδπγν κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη 
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άλσ, κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ ζην 50ό έηνο ηεο ειηθίαο κε ηε ζεκειίσζε ηνπ 
ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο (25εηία).  Δπεθηείλεηαη ην δηθαίσκα απηφ θαη ζηνπο άλδξεο 
πνπ είραλ κέρξη ηψξα ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο. 
  

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

   Μέρξη ηψξα νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πνπ είραλ ελήιηθα αιιά αλίθαλα γηα θάζε 
βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηά, κπνξνχζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ κε 20 ρξφληα δνπιεηά  ζηα 55 . 
Με ην λέν λόκν άλδξεο θαη γπλαίθεο 
ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εθόζνλ έρνπλ 
αλίθαλα γηα θάζε εξγαζία παηδηά, από 
1-1-2013 κπνξνύλ λα 
ζπληαμηνδνηεζνύλ ζην 50ν έηνο ηεο 
ειηθίαο αιιά κε 25 ρξόληα πιήξνπο 
πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. 
 

              Έηε 
ππεξεζίαο 

Όξην 
ειηθίαο 

Αζθαιηζκέλνη 
έσο   31-12-92 

              25 50 

Αζθαιηζκέλνη 
από       1-1-93 

               25 50 

4. Λνηπέο πεξηπηώζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ 1-1-1983 έσο 31-12-92 

(αλχπαληξεο γπλαίθεο, παληξεκέλεο ρσξίο παηδηά 
ή κε ελήιηθα παηδηά, ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο ρσξίο 
παηδηά ή κε έγγακα παηδηά, θαζψο θαη άγακεο 
κεηέξεο κε άγακα παηδηά)  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμίζσζε ησλ 
νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθώλ κε ηνπο 
άλδξεο ν λένο λόκνο πξνβιέπεη  όηη νη 
αλσηέξσ θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθώλ, 
εάλ ζπκπιεξώλνπλ ηελ 25εηία ην 
2010,  ηζρύεη ην Ο.Η. ησλ 60 εηώλ γηα 
ηε ιήςε ηεο ζύληαμεο. Δάλ ε 25εηία 
ζπκπιεξώλεηαη ην 2011, απαηηείηαη ην 

61ν έηνο ηεο ειηθίαο, εάλ 
ζπκπιεξώλεηαη ην 2012 απαηηείηαη ην 
63ν  θαη εάλ ζπκπιεξώλεηαη ε 25εηία 
ην 2013, απαηηείηαη ην 65ν έηνο. 
 

 Έηνο 
ζεκειίσζεο 

 Έηε 
ππεξεζίαο 

 Όξην 
ειηθίαο 

2010 25 60 

2011 25 61 

2012 25 63 

2013 25 65 

 

5. Πξόσξε ζπληαμηνδόηεζε   (από 1-1-83 έσο 31-12-92): Όιεο νη γπλαίθεο ηεο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο   (αλχπαληξεο ,παληξεκέλεο ρσξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά θιπ), 

εάλ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 25εηία κέρξη ην 2010 ηζρχεη ην φξην ειηθίαο ησλ 60 γηα ηε ιήςε ηεο 
ζχληαμεο , ελψ γηα ηνπο άλδξεο είλαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο. 
Μέρξη ηψξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα  πξφσξε ζχληαμε ζε γπλαίθεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηα 
55, θαη ζηα 60 γηα άλδξεο, κε κεησκέλε φκσο θαηά 4,5%  γηα θάζε έηνο  πνπ ππνιείπεηαη  ηνπ 
αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο. Αλ  απνρσξήζνπλ 5 έηε λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπόκελνπ νξίνπ 
ειηθίαο  ζα ιάβνπλ  ζύληαμε κεησκέλε θαηά  4,5% ρ 5 = 22,5%.  
Με ην λέν λφκν,  εάλ ε 
25εηία ζπκπιεξψλεηαη απφ 
1-1-2011 ηφζν γηα  άλδξεο 
φζν θαη γπλαίθεο,  ε 
πξφσξε  ρνξεγείηαη ζηα 56  
θαη απφ 1-1-2012 
απμάλεηαη θαηά 2 έηε γηα 
θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο 

θαη κέρξη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. 
  

Έηνο 
ζεκειίσζεο 

 Έηε 
ππεξεζίαο 

Πξόσξε 
ζπληαμηνδόηεζε 

Πιήξεο 
ζπληαμηνδόηεζε 

2010 25 55 60 

2011 25 56 61 

2012 25 58 63 

2013 25 60 65 

 
 Η κείσζε όκσο ζα είλαη 6% γηα θάζε έηνο πξόσξεο εμόδνπ πνπ ππνιείπεηαη ηνπ 
αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο, Γει. γηα απνρώξεζε 5 
έηε λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ ε κείσζε ζα είλαη 6%  ρ  5 = 30%. 
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6. Γηα  όζνπο έρνπλ πξνζιεθζεί  κεηά 

ηελ 1-1-83 θαη ζπκπιεξώλνπλ 36 έηε 
πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ην  
2011, ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη 
νιόθιεξε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
58νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
Ο αλσηέξσ ρξόλνο ππεξεζίαο γηα 
όζνπο ηνλ ζπκπιεξώλνπλ από ην 2012 
θαη κεηά απμάλεηαη θαηά 1 έηνο θαη 
κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 40 εηώλ 
πιήξνπο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. Σν 
όξην ησλ 58 εηώλ απμάλεηαη από 1-1-
2012 θαηά (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο . 
 

 

Έηνο 
ζεκειίσζεο 

Έηε 
ππεξεζίαο 

Όξην 
ειηθίαο 

2010 35 58 

2011 36 58 

2012 37 59 

2013 38 60 

2014 39 60 

2015 40 60 

Η παξάγξαθνο απηή ηνπ άξζξνπ 6 έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξ.6γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.3029/2002 θαηά ηελ νπνία νη πξνζιεθζέληεο κεηά ηελ 1-1-83, εάλ ζπκπιήξσλαλ 35 έηε 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο γηλφηαλ  κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58νπ έηνπο 
ηεο ειηθίαο. Απηφ ηζρχεη κέρξη 31-12-2010. Αλ ε 35εηία ζπκπιεξψλεηαη ην 2011, λαη κελ ηζρχεη 
ην 58ν  έηνο ειηθίαο αιιά ηα έηε ππεξεζίαο πξέπεη λα γίλνπλ 36 θ.ν.θ

7. Σα 37 έηε ππεξεζίαο ρσξίο όξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην λφκν 3029/2002 

γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο από 1-1-83 θαη κεηά, θαηαξγνύληαη από 1-1-2011, 
γηαηί ηόηε απαηηείηαη θαη ην όξην ειηθίαο ησλ 58εηώλ.  
 Από 1-1-2012 απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 59νπ έηνπο ηεο ειηθίαο αθνινπζώληαο 
ηελ απμαλόκελε πνξεία πνπ δείρλεη ν αλσηέξσ πίλαθαο, ώζηε από 1-1-2015 λα 
απαηηνύληαη 40 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηώλ. 

  

    ΑΛΛΑΓΔ  ζην ρξνλν ΔΝΗΛΙΚΙΩΗ ησλ ΠΑΙΓΙΩΝ 
Μέρξη ηώξα,  ε ελειηθίσζε ησλ παηδηώλ πξνθεηκέλνπ ε κεηέξα λα ππάγεηαη ζηελ 
θαηεγνξία κε αλήιηθα ηέθλα, γηλόηαλ ηελ εκεξνκελία πνπ ην παηδί έθιεηλε ηα 18 
ρξόληα από ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Από εδώ θαη ζην εμήο ε ελειηθίσζε 
ζεσξείηαη όηη γίλεηαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη 
ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, παξέρνληαο έηζη ρξόλν  γηα λα θαιύςνπλ ηελ 25εηία θαη 
λα ζεσξείηαη όηη έρνπλ αλήιηθα παηδηά. 
 
 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΔΣΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 35ΔΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ 
Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ππάιιειν ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη 35 ρξόληα πξαγκαηηθήο 
θαη ζπληάμηκεο δεκόζηαο ππεξεζίαο θαη ην όξην ειηθίαο ησλ 60 εηώλ θαη απνιύεηαη 
απηνδίθαηα από ηελ ππεξεζία, λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ 6  κήλεο πξηλ ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο 35εηίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο 
απνρώξεζεο, λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία έσο ηξία (3)  έηε επηπιένλ θαη έσο ηε 
ζπκπιήξσζε θαη’ αλώηαην όξην ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. 
 
 
 

Αγωνιςτικέσ Κινήςεισ Συςπειρώςεισ ςτουσ ΟΤΑ-Αφιέρωμα ςτην Κοινωνική Αςφάλιςη 
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   ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 
 1) όζνη έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα ζύληαμε εσο 31-12-2010, (όπνηε θαη αλ 
απνρσξήζνπλ), ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ζα είλαη ν ίδηνο κε ην ζεκεξηλό , δει.  γηα ηα 
ρξόληα ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλύζεη ν ππάιιεινο κέρξη 31-12-2007 ην  80% ηνπ 
βαζηθνύ ηνπ κηζζνύ  θαη γηα ηα έηε ππεξεζίαο πνπ δηαλύεη από 1-1-2008 θαη κεηά , 
ππάξρεη κείσζε ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο 1% αλά έηνο, κέρξη ην πνζνζηό 
αλαπιήξσζεο λα  γίλεη 70%( 2017) από 80%.  
2) Όζνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο από 1-1-2011 κέρξη θαη 31-12-2014 γηα ηα 
ρξόληα ππεξεζίαο κέρξη 31-12-2012 ε ζύληαμε ζα ππνινγηζηεί όπσο ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν. Γηα ηα ρξόληα ππεξεζίαο όκσο πνπ δηαλύνληαη από 1-1-2013 θαη κεηά, 
ην ηκήκα ηεο κεληαίαο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έηνο αζθάιηζεο δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ (ζήκεξα είλαη θαηά κέζν φξν 
3% πεξίπνπ) 
3) Γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο από 1-1-2015 θαζηεξώλεηαη  ε βαζηθή 
θαη αλαινγηθή ζύληαμε.  
         Η βαζηθή ζύλαμε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο 
απφ ην Γεκφζην θαη θαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2010 ζην χςνο ησλ 360 €. Αλαπξνζαξκφδεηαη απφ 
1-1-2014 αλάινγα κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή (ΓΤΚ) θαη ηνπ 
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ). 
         Η αλαινγηθή ζύληαμε ζα θαηαβάιιεηαη θαη απηή καδί κε ηε βαζηθή ζχληαμε θαη ζα 
πεξηιακβάλεη δχν (2) ηκήκαηα: 
         α) αλαινγηθό ηκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ρξφληα ππεξεζίαο έσο 31-12-2010, 
ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαη ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο, φπσο 
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. 
         β) αλαινγηθό ηκήκα ζύληαμεο γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο απφ 1-1-2011 έσο ηελ 
εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. 
         Ωο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο απφ 
1-1-2011 ιακβάλεηαη ππφςε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ αζθαιηζηέσλ 
απνδνρψλ πνπ έιαβε ν ππάιιεινο απφ 1-1-2011 έσο ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ δηα 
ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ ππεξεζίαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ππάιιεινο εληφο ηεο ρξνληθήο 
απηήο πεξηφδνπ. Τν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θπκαίλεηαη απφ 0,80% έσο 1,50% αλάινγα κε ηα 
ρξφληα ππεξεζίαο. Τν ηειηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη γηα φια ηα έηε κε βάζε ην 
ζπληειεζηή πνπ αληηζηνηρεί ζην ηειεπηαίν πιήξεο έηνο αζθάιηζεο. 
        Γηα όζνπο δηνξίδνληαη από 1-1-2011 θαη κεηά, φηαλ ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο 
θαη απνρσξήζνπλ ηεο ππεξεζίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν Μ.Οξνο. ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν ππάιιεινο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Οη αζθαιηζηέεο απηέο απνδνρέο ζα είλαη απμεκέλεο θαηά ελα 
πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε  λφκν θαη κε βάζε ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή 
θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή σξίκαλζεο πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ησλ 
Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ο.Κ.Δ. 
ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο θαη  ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, 
 
 

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ζηελ ΓΙΑΓΟΥΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
 Αιιάδεη θαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, ν ππνινγηζκόο ηεο ζύληαμεο 
ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 
Οη αζθαιηζκέλνη απφ 1-1-1983, νη νπνίνη πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γεκφζην είραλ αζθάιηζε ζε 
άιιν θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πιελ ηνπ Γεκνζίνπ  ( ΙΚΑ , ΟΑΔΔ  θ.ά.) , γηα ην ηκήκα απηφ 
ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ ζα ιάβνπλ ζχληαμε, αλάινγα κε ην ρξφλν αζθάιηζεο, απφ ην θνξέα 
πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνη. 
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Οη  απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο γηα ην θνκκάηη απηφ 
ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, ήηαλ αλαπξνζαξκνζκέλεο κε ην Γείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή θαη 
ππνινγίδνληαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο γηα θάζε θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 Με ην λέν λόκν νη απνδνρέο απηέο ζα είλαη πξνζαπμεκέλεο ηόζν κε ην Γ.Σ.Κ. όζν 
θαη κε ζπληειεζηέο σξίκαλζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξόληα λόκν θαη νη 
νπνίνη κεηώλνπλ θαηά ηη ηελ θιεςηά πνπ γίλεηαη κε ην ηκήκα απηό ηεο ζύληαμεο. 
 Π.ρ. νη αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ κέρξη ην 1986-87 γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο δελ 
ππνινγίδεηαη λα ιάβνπλ ζχληαμε πεξηζζφηεξν απφ 12-13 € ην κήλα.. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ 
λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, φζνη βγνπλ ζηε ζχληαμε απφ 1-1-2011, 
ην πνζφ απηφ αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί θαη ζηε ρεηξφηεξε  πεξίπησζε λα απμεζεί θαηά 50% 
αλάινγα κε ηα ρξφληα αζθάιηζεο θαη ηελ αζθαιηζηηθή θιάζε ζηελ νπνία ππάγνληαλ.  
 
 

    Η  ΠΡΟΑΤΞΗΗ  ησλ ΤΝΣΑΞΔΩΝ ΠΔΡΑΝ ΣΩΝ 35 ΔΣΩΝ 
   Γηα ηνπο  αζθαιηζκέλνπο κέρξη 31-12-92 πνπ παξακέλνπλ ζηελ δνπιεηά κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ 35 εηψλ ππεξεζίαο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 40 εηψλ, απμάλεηαη γηα 
θάζε έηνο πέξαλ ησλ 35 θαηά 2,5%  ην πνζνζηό ζύληαμεο ηνπ κεληαίνπ ζπληάμηκνπ 
κηζζνύ. Η πξνζαχμεζε απηή δελ ρνξεγείηαη γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ 
δηθαίσκα απφ 1-1-2015 θαη εθεμήο. 
 
  

  ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΚΛΟΠΗ κέζσ ηνπ ηξόπνπ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

 Μέρξη ηψξα ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ γηλφηαλ θάζε θνξά πνπ άιιαδαλ νη βαζηθνί 
κηζζνί ησλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ είηε εμαηηίαο ηεο  αχμεζεο πνπ δίλνληαλ θάζε ρξφλν κε ηελ 
εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, επηπιένλ φηαλ έκπαηλαλ θάπνηα επηδφκαηα ζηε ζχληαμε φπσο ην 
επίδνκα ησλ 140,80 € πνπ δφζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ,ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο θ.ιπ. 
Από 1-1-2014   πξνβιέπεηαη,  φηη νη ζπληάμεηο θα αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη 
ειδικού νόμου με βάση συντελεστή που θα διαμορφώνεται κατά 50% από τη 
μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% του Δείκτη Σιμών Καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους και δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την ετήσια 

μεταβολή του Δείκτη Σιμών Καταναλωτή 

 
  

    Καη...  ΝΔΟ ΥΑΡΑΣΙ ζηηο  ΤΝΣΑΞΔΙ  
 Επιβλήθηκε από 1-8-2010 (ο γνωστός ΛΑΦΚΑ) που χαρατσώνει το σύνολο των μεικτών 
συντάξιμων αποδοχών  από 1400€ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος 

εξομάλυνσης (δεν συμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα) 
     Για συντάξεις από 1400,01       έως    1700    ποσοστό     3% 
          »                   1700,01       έως    2000    ποσοστό     4% 

          »                   2000,01       έως    2300    ποσοστό     5% 
          »                   2300,01       έως    2600    ποσοστό     6% 

          »                   2600,01       έως    2900    ποσοστό     7% 
          »                   2900,01       έως    3200    ποσοστό     8% 
          »                   3200,01       έως    3500    ποσοστό     9% 

          »                   3500.01       και άνω          ποσοστό    10% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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οκαδέιθηζεξ-ζοκάδειθμη, 
έκαξ πνώημξ θύθιμξ ηεξ πημ βάνβανεξ επίζεζεξ ζε δηθαηώμαηα θαη 

θαηαθηήζεηξ, μιμθιενώζεθε με ηεκ αθαίμαλε ηςκ εηζμδεμάηςκ, ημο 13μο-

14μο μηζζμύ θαη ζύκηαλεξ, ηηξ αιιαγέξ ζημ ενγαζηαθό κμμμζεηηθό πιαίζημ πμο 

ήδε βηώκμοκ πηιηάδεξ ζοκάδειθμη μαξ ζημκ Ιδηςηηθό Σμμέα, ηεκ μεηαηνμπή 

ημο αζθαιηζηηθμύ ζοζηήμαημξ  από Κμηκςκηθό ζε Ακηαπμδμηηθό, ημ κέμ 

θμνμιμγηθό ζύζηεμα θαη ημκ ΚΑΛΙΚΡΑΣΗ πμο ε εθανμμγή ημο ημ επόμεκμ 

δηάζηεμα, ζα απμηειέζεη ημ ΔΝΣ γηα ημοξ ΟΣΑ. 

 Οη αγώκεξ πμο ακαπηύπζεθακ, δεκ θάκεθακ ανθεημί ζε πμηόηεηα θαη 

πνμζακαημιηζμό γηα κα ακαηνέρμομε ηεκ επίζεζε πμο θιημαθώκεηαη από ΕΕ-

ΔΝΣ θαη ηεκ  Καημπηθή θοβένκεζε Παπακδνέμο με ηα ζηενίγμαηα ηεξ. Εηπακ 

ηε ζθναγίδα ηεξ ζοκδηθαιηζηηθήξ γναθεημθναηίαξ πμο δεκ ζέιεη θαη δεκ 

μπμνεί κα βάιεη μηα μάπημε γναμμή εκάκηηα ζηεκ πμιηηηθή πμο κανθμζεηεί 

δηθαηώμαηα θαη θαηαθηήζεηξ. Εθθναδε όμςξ & ημ  δηθό μαξ μπόη, πμο δεκ 

ζεθώζεθε εθεί πμο έπμοκ ακάγθε μη θαηνμί. ήμενα γεοόμαζηε ηα 

επαθόιμοζα αοηήξ ηεξ  επίζεζεξ. Σα πνάγμαηα μπμνμύκ κα πεηνμηενέρμοκ 

ακ δεκ δνάζμομε ηώνα.Η δςή μαξ ζα δοζθμιεύεη αθόμα πενηζζόηενμ, όζμ 

εμείξ δεκ ημοξ δοζθμιεύμομε θαη δεκ ημοξ θάκμομε ημ βίμ-αβίςημ. 

Όια μπμνμύκ κα ΑΛΛΑΞΟΤΝ!!! 

Ανθεί κα μεκ  ζεςνμύμε δεδμμέκα 

ηα πιαίζηα ημο θαπηηαιηζηηθμύ 

ζοζηήμαημξ, ηεξ ΕΕ, ημο ΔΝΣ. 

Καζέκαξ μαξ πνέπεη κα ζομβάιεη 

γηα ηεκ ακαηνμπή αοηήξ ηεξ 

βανβανόηεηαξ, πμο μηθμδμμμύκ με 

αθμνμή θνίζε-πνέε-  ειιείμμαηα  & 

με «εοαγγέιημ ημ μκεμόκημ». Δεκ 

ακαγκςνίδμομε ηα πνέε ημοξ-

απαηημύμε ηε δηαγναθή ημοξ. Να 

ακαηνέρμομε ημ ηδηόμμνθμ θαημπηθό 

θαζεζηώξ ηεξ επηηήνεζεξ, πμο έπεη 

επηβιεζεί. 

    

  
Επικοινωνία – ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ. - 6948577952    ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 6973791637 

Εmail – akisota@otenet.gr  -  adamapou@otenet.gr 
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