ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κ.Ν. 5945/34, Ν. 982/79, Ν. 1902/90, Ν. 2084/92, Ν. 2150/93, Ν.
3232/04, Ν. 3518/06, Ν. 3655/08, Ν.3863/10, Ν. 3996/11 κλπ.
ΑΝ∆ΡΕΣ
1. Όσοι µέχρι 31/12/2010 είχαν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και
ηλικία 60 ετών, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε,
ανεξάρτητα από τις µεταβολές που επέρχονται από την εφαρµογή του
Ν.3863/2010 (άρθ. 10 παρ. 9 Ν. 3863/2010).

2. Όσοι µέχρι 31/12/2010 είχαν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης µε
προσµέτρηση ετών που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.2084/92
(χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής
παιδιών, κλπ.)και είχαν συµπληρώσει και το 60ο έτος της ηλικίας
τους(µέχρι 31/12/2010), µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, µε
τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το 2010, εφόσον η αναγνώριση των
ετών έχει ήδη πραγµατοποιηθεί ή η αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί
µέχρι 31/12/2013 (π.χ. άνδρας ο οποίος µέχρι 31/12/2010 είχε
συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας και είχε 33 χρόνια ασφάλισης από
άσκηση επαγγέλµατος και έχει στρατιωτική θητεία 2 έτη, µπορεί να
συνταξιοδοτηθεί µε τις διατάξεις που ίσχυαν το 2010, εφόσον υποβάλει
την αίτηση για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας µέχρι 31/12/2013).
2.α. Όσοι µέχρι 31/12/2010 είχαν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης µε
προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν
να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2011 (άρθ. 10
παρ. 6 Ν.3863/2010)
Έτος
Όριο ηλικίας
Έτη ασφάλισης
2011
60
36
2012
60
37
2013
60
38
2014
60
39
2015
60
40
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύµφωνα µε το άρθ. 40 παρ. 5 του Ν.3996/2011, οι ασφαλισµένοι
δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που
ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Για
παράδειγµα, ασφαλισµένος συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και

είναι 58 ετών· το 2012 σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα απαιτούνται
37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, οπότε ο ασφαλισµένος αυτός θα
συνταξιοδοτηθεί το 2014 που συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας αλλά
µε 37 έτη ασφάλισης, παρόλο που το έτος εκείνο απαιτούνται 39.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στα 35 έτη για την θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και στα
απαιτούµενα για τη συνταξιοδότηση έτη (36,37,κλπ.) µπορεί να
συνυπολογίζονται και πλασµατικά έτη (σπουδών, τέκνων, κλπ.) που
προβλέπονται από το αρθ.40 του Ν.3996/2011.
3.
Όριο
Έτη ασφάλισης
ηλικίας
65
15 (Αν δεν παίρνουν και δεν δικαιούνται σύνταξη από
άλλο φορέα)
65
20 ( Αν παίρνουν ή δικαιούνται σύνταξη από άλλο φορέα)
65
16 ( Αν παίρνουν ή δικαιούνται σύνταξη από άλλο φορέα)
Στην περίπτωση αυτή λαµβάνουν το 50% της σύνταξης που
τους αναλογεί.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Όσες µέχρι 31/12/2010 είχαν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και
ηλικία 58 ετών, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, ανεξάρτητα
από τις µεταβολές που επέρχονται από την εφαρµογή του Ν.3863/2010.
2. Όσες µέχρι 31/12/2010 είχαν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης µε
προσµέτρηση ετών που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.2084/92 (
χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, κλπ.) και είχαν συµπληρώσει
και το 58ο έτος της ηλικίας τους (µέχρι 31/12/2010) µπορούν να
συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, µε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το
2010, εφόσον η αναγνώριση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί ή η αίτηση
αναγνώρισης υποβληθεί µέχρι 31/12/2013 (π.χ. γυναίκα η οποία µέχρι
31/12/2010 είχε συµπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας και είχε 34 χρόνια
ασφάλισης από άσκηση επαγγέλµατος και έχει χρόνο γονικής άδειας
ανατροφής παιδιών 1 έτος, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε τις διατάξεις
που ίσχυαν το 2010, εφόσον υποβάλει την αίτηση για αναγνώριση µέχρι
31/12/2013).
2.α. Όσες µέχρι 31/12/2010 είχαν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης µε
προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν
να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ
1/1/2011
(αρθ.10παρ.7Ν.3863/2010)
1.
Έτος
Όριο ηλικίας
Έτη ασφάλισης
2011
58
36
2012
59
37
2013
60
38
2014
60
39
2015
60
40
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύµφωνα µε το αρθ.40 παρ. 5 του Ν.3996/2011, οι ασφαλισµένες
δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που
ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Για
παράδειγµα, ασφαλισµένη συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και
είναι 57 ετών· το 2012 σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα απαιτούνται
37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών, οπότε η ασφαλισµένη αυτή θα
συνταξιοδοτηθεί το 2014, που συµπληρώνει το 59ο έτος της ηλικίας αλλά
µε 37 έτη ασφάλισης, παρόλο που το έτος εκείνο απαιτούνται 39.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στα 35 έτη για την θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και στα
απαιτούµενα για τη συνταξιοδότηση έτη (36,37,κλπ.) µπορεί να
συνυπολογίζονται και πλασµατικά έτη (σπουδών, τέκνων, κλπ.) που
προβλέπονται από το αρθ.40 του Ν.3996/2011.
2. (αρθ.10 παρ.15 Α του Ν.3863/2010)
Έτος
Όριο ηλικίας
2011
61
2012
62
2013
63
2014
64
2015
65

Έτη ασφάλισης
22
22,5
23
23,5
15

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύµφωνα µε το αρθ.10 του Ν.3863/2010 οι ασφαλισµένες δικαιούνται
σύνταξη στο όριο ηλικίας που διαµορφώνεται κατά τη συµπλήρωση του
60ου έτους της ηλικίας. Για παράδειγµα, ασφαλισµένη η οποία το 2012
συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας και έχει 22,5 έτη ασφάλισης, θα
συνταξιοδοτηθεί το 2014 που συµπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας και
θα έχει και 23,5 έτη ασφάλισης παρόλο που στο έτος εκείνο απαιτείται η
συµπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας.
3.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 21,5 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010
Εάν µέχρι 31/12/2010 έχουν συµπληρωθεί 21,5 έτη ασφάλισης και ηλικία
60 ετών, υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης οποτεδήποτε, εφόσον
κατά το έτος συνταξιοδότησης έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος από το
Ν.2084/1992 χρόνος ασφάλισης και συγκεκριµένα:
Έτος
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Όριο ηλικίας
60
60
60
60
60
60
60

Έτη ασφάλισης
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρωθεί 21,5 έτη ασφάλισης χωρίς να
έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας, υπάρχει δυνατότητα
συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και
χρόνο ασφάλισης όπως στον παραπάνω πίνακα.
Οι γυναίκες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή μπορούν να επιλέξουν
τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 1 (π.χ. ηλικία 60 ετών με 36 έτη
ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και πλασματικών ετών του άρθ. 40
του Ν.3996/2011)
4.
Όριο
ηλικίας
65
65
65

Έτη ασφάλισης
15 (Αν δεν παίρνουν και δεν δικαιούνται σύνταξη από
άλλο φορέα)
20 ( Αν παίρνουν ή δικαιούνται σύνταξη από άλλο φορέα)
16 ( Αν παίρνουν ή δικαιούνται σύνταξη από άλλο φορέα)
Στην περίπτωση αυτή λαµβάνουν το 50% της σύνταξης που
τους αναλογεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν προβλέπεται συνταξιοδότηση μητέρων ανήλικων τέκνων με

μικρότερο όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης σε σχέση με τις λοιπές
ασφαλισμένες (Ν.3996/2011 αρθ.6 παρ. 1).
ΑΝΔΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ
Αν έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση και από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα ή
το Δημόσιο, τότε για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, εκτός αν
θεμελιωθεί ταυτόχρονα δικαίωμα συνταξιοδότησης και στους δυο
Φορείς (π.χ. Δημόσιο - Τ.Σ.Α.Υ.) ή μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την
ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον άλλο Φορέα και έχει
υποβληθεί η σχετική αίτηση συνταξιοδότησης εντός του διαστήματος
αυτού, οπότε θα εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως που
αναφέρονται παραπάνω.
Αν έχουν συνταξιοδοτηθεί και από άλλο Φορέα ή το Δημόσιο και δεν
έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως στο Τ.Σ.Α.Υ. ή δεν έχουν
υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδοτήσεως εντός εξαμήνου από την
έναρξη συνταξιοδότησης από τον άλλο Φορέα, μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν όταν θα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για όσους συνταξιοδοτούνται μόνο από το Τ.Σ.Α.Υ., με μείωση της
σύνταξης 3% για κάθε έτος που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του
65ου έτους, υπολογιζόμενης της μείωσης από το επόμενο, της υποβολής
της αίτησης, έτος.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γ) ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Όσοι-ες μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας (αρθ.10 παρ.10 Ν.3863/2010).
2. Μητέρα ή πατέρας (όχι και οι 2) και αδέλφια (όχι περισσότερα του
ενός) ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 25 ετών
ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και με τις ειδικότερες
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθ. 37 του Ν.3996/2011.
3. Σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον
έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, θεμελιώνουν δικαίωμα
συνταξιοδοτήσεως με 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθ. 37

του Ν.3996/2011.
4. Ασφαλισμένοι-ες που έχουν 15 χρόνια πραγματική ασφάλιση και
πάσχουν από: α)παραπληγία - τετραπληγία, β) τύφλωση, γ) νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου, δ) έχουν κάνει μεταμόσχευση συμπαγών
οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, νεφρά), που βρίσκονται
σε συνεχή ανοσοκαταστολή και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%, ε) αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, στ) από Β ομόζυγο μεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και
υποβάλλονται σε μετάγγιση, ζ) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση
μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, η) σκλήρυνση κατά πλάκας, που
επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%, θ) έχουν ακρωτηριασμό στα 2 άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και
ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ι)πάσχουν από
κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις
παθήσεις τους αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
δικαιούνται τη σύνταξη των 35 ετών χωρίς όριο ηλικίας.
(Ν.612/1977,Ν.2227/1994 αρθ.16, Ν.1902/1990 άρθ. 40, Ν.3075/2002
αρθ.2, Ν.3232/2004 αρθ.5, Ν.3518/2006 άρθ. 61, Ν.3996/2011 άρθ.
37 παρ.4)
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
ΜΗΝΑ , ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΙ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΟΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΜΗΝΑ .
Για το λόγο αυτό εφόσον έχει θεµελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωµα
µπορεί να υποβληθεί η αίτηση και τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά
να υποβληθούν στη συνέχεια.

