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 ΠΡΟΣ:  1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ∆ιοίκηση 

Γεν. ∆/νση Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών  

Αγ. Κωνσταντίνου 8  

102 41 ΑΘΗΝΑ 

 

2. ΤΑΠ-∆ΕΗ  
Μυλλέρου 13 

104 36 ΑΘΗΝΑ 

 

3. ΤτΕ  
                 Σίνα 2- 4 

                 106 79 ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», 

που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους των 

πρώην ειδικών ταµείων 

 

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α΄ δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,   

υποπαράγραφος IA.4 του οποίου εισάγονται από 1/1/2013 ουσιαστικές µεταβολές στις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων σta πρώην Ειδικά Ταµεία  αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

    

Γενικές Παρατηρήσεις: 

Με τις διατάξεις αυτές από 1/1/2013 καθορίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο 

ηλικίας το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 

102/1952). Επίσης από 1/1/2013 ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συµπλήρωση 40 

ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.  Επιπλέον  µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις προβλέπεται ότι: 

α) Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του 

ν. 3863/2010, όπως διαµορφώνονται ως προς το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 1/1/2015 και εφεξής, 

προστιθέµενων ταυτόχρονα 2 ετών στα διαµορφούµενα όρια ηλικίας. ∆ιευκρινίζεται ότι, τούτο ισχύει για όσες 

περιπτώσεις συνταξιοδότησης εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, όπως ισχύει. 

β) Από 1/1/2013 όλα τα ισχύοντα την 31η/12/2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτά προβλέπονται) των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία προβλέπονται 
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από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, 

αυξάνονται κατά 2 έτη. 

 

Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης α) οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν 

δικαίωµα συνταξιοδότησης ως µητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύµφωνα µε γενικές ή 

ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων  και β) οι 

ασφαλισµένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς 

εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.        

         

Παράλληλα προβλέπεται ρητώς ότι διασφαλίζονται τα θεµελιωµένα έως 31/12/2012 και τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώµατα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται -µε ή χωρίς αναγνώριση πλασµατικών χρόνων- 

προκειµένου για συνταξιοδότηση µε προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31/12/2012. 

∆ιευκρινίζεται ότι θεµελιωµένο δικαίωµα υφίσταται, όταν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο 

ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το 

θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να 

συνεχίσει εργαζόµενος.  

Κατοχυρωµένο δικαίωµα είναι η δυνατότητα των ασφαλισµένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να 

«κλειδώσουν») µε τις προϋποθέσεις που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης του απαιτούµενου κατά 

περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.   

 

 

Ειδικότερα, για τους ασφαλισµένους των πρώην Ειδικών Ταµείων και Κλάδων Κύριας Ασφάλισης (ΤΑΠ-

∆ΕΗ, τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ, τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τ. 

ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ) που υπάγονται στις προαναφερόµενες διατάξεις, παρέχουµε τις ακόλουθες 

οδηγίες: 

 

Ι. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

 

Ι.α Μητέρες ανήλικων παιδιών 

Για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανήλικων παιδιών – ασφαλισµένων στα τ. ειδικά ταµεία (πλην ΤΣΠ-

ΗΣΑΠ) πριν το 1983, το απαιτούµενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή µειωµένης σύνταξης) είναι αυτό που 

αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης του προβλεπόµενου χρόνου ασφάλισης. 
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Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή (δηλαδή η 

έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι 

η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης). 

Για τα έτη µέχρι και το 2012,  

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης έχοντας 

ανήλικο παιδί και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο 

ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούµενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωµα λήψης 

σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ορίου ηλικίας). 

Για τις περιπτώσεις όπου, ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης συµπληρώνεται από 1/1/2013 

και εφεξής, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αναπροσαρµόζεται µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις της 

υποπαραγράφου ΙΑ.4, όπως φαίνεται στους επόµενους πίνακες: 

  

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

έως 31/12/1992 42 

1993 42 1/2 

1994 43 

1995 43 1/2 

1996 44 

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, 

ΤΣΠ-ΤΕ, 

ΤΑΠ-∆ΕΗ 

1997 

20 

44 1/2 

ΤΑΠ-ΙΛΤ έως 31/12/1997 20 45 

από 1/1/1998 έως 31/12/2002 20 

2003 20 1/2 

2004 21 

2005 21 1/2 

2006 22 

2007 22 1/2 

2008 23 

2009 23 1/2 

2010 24 

2011 24 1/2 

2012 25 

50 

Μ
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ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, 

ΤΣΠ-ΤΕ, 

ΤΑΠ-∆ΕΗ, 

ΤΑΠ-ΙΛΤ 

2013 και µετά 25 52 
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ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

έως 31/12/1992 15 42 

1993 15 1/2 42 1/2 

1994 16 43 

1995 16 1/2 43 1/2 

1996 17 44 

1997 17 1/2 44 1/2 

από 1/1/1998 έως 31/12/2002 17 1/2 

2003 18 

2004 18 1/2 

2005 19 

2006 19 1/2 

2007 20 

2008 20 1/2 

2009 21 

2010 21 1/2 

2011 22 

2012 22 1/2 

50 

2013 23 

2014 23 1/2 

2015 24 

2016 24 1/2 

Μ
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2017 και µετά 25 

52 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1.  Μητέρα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ πριν την 1.1.1983, που το 2009 είχε συµπληρώσει 21 έτη ασφάλισης και 

είχε κατά το χρόνο αυτό ανήλικο παιδί → κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους που 

συµπλήρωσε το συντάξιµο χρόνο (του 2009), εποµένως θα πάρει πλήρη σύνταξη όταν συµπληρώσει το 50ό 

έτος της ηλικίας της. 

 

2. Μητέρα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ πριν την 1.1.1983 που το 2012 έχει χρόνο ασφάλισης 21 ετών → δεν 

κατοχυρώνει δικαίωµα για πλήρη σύνταξη στο 50ό έτος της ηλικίας της (δεδοµένου ότι, µέχρι 31/12/2012 δεν 
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είχε συµπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο κατά το έτος 2012 των 22 1/2 ετών). Μπορεί να 

συνταξιοδοτηθεί µε τη συµπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας της (αφού συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο 

ασφάλισης από 1/1/2013 και µετά), εφόσον έχει και ανήλικο παιδί κατά τη συµπλήρωση του συντάξιµου 

χρόνου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ίδια ασφαλισµένη, η οποία, κατά το έτος 2010, είχε χρόνο ασφάλισης 19 ετών (δηλαδή, µεγαλύτερο 

των 5500 ηµερών ή 18 ετών και 3 µηνών) και είχε και ανήλικο παιδί τότε, έχει κατοχυρώσει προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στις ασφαλισµένες µητέρες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλήρη 

σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της ή µειωµένη µε τη συµπλήρωση του 50ού). 

 

Ι.α.1 Μητέρες 3 τουλάχιστον παιδιών 

Για τη συνταξιοδότηση των µητέρων 3 τουλάχιστον παιδιών  ή των πατέρων 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι 

χήροι ή διαζευγµένοι και έχουν την επιµέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση και έχουν 

ασφαλιστεί για πρώτη φορά µέχρι 31/12/1982, το απαιτούµενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος 

συµπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών. 

 

Για τα έτη µέχρι και το 2012,  

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

η ασφαλισµένη µητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών σύµφωνα µε τα 

προηγούµενα) έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι έχει 

συµπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, 

 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 η ασφαλισµένη µητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο 

ασφάλισης (20 έτη) χωρίς να έχει και την απαιτούµενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη 

συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται). 

Όσον αφορά στους διαζευγµένους πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών, για την κατοχύρωση  του 

συνταξιοδοτικού δικαιώµατος απαιτείται να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η παρ, 6 του 

άρθρο 144 του ν. 3655/2008. 

 

Για τις περιπτώσεις όπου ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης συµπληρώνεται από 1.1.2013 και 

εφεξής, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καθορίζονται από τις κοινοποιούµενες διατάξεις της υποπαραγράφου 

ΙΑ.4, όπως φαίνεται στους επόµενους πίνακες: 
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 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010 ΑΟΗ 

2011 52 

2012 55 

ΜΗΤΕΡΕΣ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

(ή πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι 

ή διαζευγµένοι και έχουν την επιµέλεια των ανήλικων 

ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση) 

 
(ισχύει για όλες τις µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένες) 2013  και µετά 

20 

67 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Μητέρα 3 παιδιών, ασφαλισµένη στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1.1.1983, που συµπληρώνει 20 έτη ασφάλισης το 

2012 → κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού και θα λάβει (πλήρη) σύνταξη µε τη 

συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της. 

 

2. Πατέρας 3 παιδιών, διαζευγµένος, ασφαλισµένος πριν την 1.1.1983 στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ που έχει 20 έτη ασφάλισης 

το 2011 και έχει λάβει την επιµέλεια των ανήλικων παιδιών του κατά το ίδιο ή προγενέστερο έτος → κατοχυρώνει 

τις προϋποθέσεις που ισχύουν το 2011 και θα λάβει (πλήρη) σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 52ου έτους της 

ηλικίας του. 

 

Ι.β Γυναίκες 

Για τα έτη µέχρι και το 2012,  

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

η ασφαλισµένη έχει συµπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά 

περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. 

 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 η ασφαλισµένη έχει συµπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούµενη ηλικία χωρίς να έχει 

και τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά 

περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης). 

 

 

Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων µέχρι 31/12/1992, το απαιτούµενο όριο ηλικίας είναι 

αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης της ηλικίας των 55 (για µειωµένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη 

σύνταξη) ετών. Ειδικά για τις ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας που µέχρι 31/12/2010 έχουν συµπληρώσει τον 
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απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος 

απαιτείται η συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. 

Ειδικότερα:  

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

2010 60 55 

2011 61 56 

2012 62 57 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

(ισχύει για όλες τις µέχρι 

31/12/1992 ασφαλισµένες) 
2013 και µετά 

25 

67 62 

 

Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων πριν την 1.1.1983, που έχουν χρόνο ασφάλισης 

τουλάχιστον 15 ετών, το απαιτούµενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης της ηλικίας 

των 60 ετών  (για πλήρη σύνταξη). 

 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010 60 

2011 61 

2012 62 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

(ισχύει για όλες τις µέχρι 

31/12/1992 ασφαλισµένες) 2013      

και µετά 

15 

67 

 

 Επισηµαίνεται ότι η δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των µέχρι 31/12/1982 ασφαλισµένων 

στα τ. ειδικά ταµεία µε 35 έτη ασφάλισης (για την πλήρωση της οποίας δεν απαιτούνταν όριο ηλικίας) δεν αλλάζει 

µετά την ισχύ του ν. 4093/2012. ∆ηλαδή, οι πριν την 1.1.1983 ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) στα τ. 

ειδικά ταµεία θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους και µετά το έτος 2012. 

 

 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35 ΑΟΗ 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ πριν το 1983 η οποία έχει 25 έτη ασφάλισης και είναι 55 ετών κατά την 

31η/12/2010 → έχει θεµελιώσει δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη και έχει κατοχυρώσει το δικαίωµα για 

συνταξιοδότηση µε πλήρη σύνταξη όταν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της (εφόσον, βέβαια, δεν έχει 

λάβει µέχρι τότε µειωµένη σύνταξη). 

 

2. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ πριν το 1983 η οποία έχει 25 έτη ασφάλισης και είναι 55 ετών κατά την 

31η/12/2012 → έχει κατοχυρώσει το δικαίωµα για λήψη µειωµένης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 57ου έτους 

της ηλικίας της ή για λήψη πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της. 

Σε περίπτωση µειωµένης σύνταξης, η µείωση αντιστοιχεί σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται µέχρι 

τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη (67), σε καµία όµως περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τα 

5 έτη. 

 

3. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ πριν το 1983, η οποία έχει 25 έτη ασφάλισης και είναι 54 ετών το 2012 

→ δεν κατοχυρώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης την 31η/12/2012. Μπορεί να λάβει µειωµένη σύνταξη µε τη 

συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της ή πλήρη µε τη συµπλήρωση του 67ου. 

 

Ι.γ Άνδρες 

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά µέχρι 31/12/1982 και για τα 

έτη µέχρι και το 2012,  

 

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά 

περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. 

 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών χωρίς να έχει 

και την κατά περίπτωση απαιτούµενη ηλικία.  

 

Σηµειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης ανδρών ασφαλισµένων πριν το 1983 µε 15 έτη 

ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωµα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε χρονική στιγµή, για τη 

συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης 15 ετών και του κατά 

περίπτωση ορίου ηλικίας). 
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Για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωµα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται από 1/1/2013 και εφεξής, οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καθορίζονται από τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.4, όπως φαίνεται στους 

επόµενους πίνακες: 

 
ΕΤΟΣ ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

65  (πλήρης σύνταξη) 
µέχρι 31/12/2012 

60 (µειωµένη σύνταξη) 

67  (πλήρης σύνταξη) 
από 1/1/2013 και µετά 

25 

62 (µειωµένη σύνταξη) 

µέχρι 31/12/2012 65 

ΑΝ∆ΡΕΣ 

 

(ασφαλισµένοι πριν το 1983) 

από 1/1/2013 και µετά 
15 

67 

 

Επισηµαίνεται ότι η δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των µέχρι 31/12/1982 ασφαλισµένων 

στα τ. ειδικά ταµεία µε 35 έτη ασφάλισης (για την πλήρωση της οποίας δεν απαιτούνταν όριο ηλικίας) δεν αλλάζει 

µετά την ισχύ του ν. 4093/2012. ∆ηλαδή, οι πριν το 1983 ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) στα τ. ειδικά 

ταµεία θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους και µετά το έτος 2012.  

 

 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΝ∆ΡΕΣ  35 ΑΟΗ 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Άνδρας, ασφαλισµένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1/1/1983, που είναι 57 ετών το έτος 2012 και συµπληρώνει 

29 έτη ασφάλισης την 31η/12/2012 → έχει θεµελιώσει δικαίωµα για λήψη πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση 

του 65ου έτους της ηλικίας του ή για µειωµένη µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους. 

Ο ασφαλισµένος αυτός, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε (πλήρη) σύνταξη µε τη συµπλήρωση 35 ετών 

ασφάλισης (το 2018) ανεξάρτητα από την ηλικία του. 
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ΙΙ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1983 – 

1992 
 

ΙΙ.α Μητέρες ανήλικων παιδιών 

Για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ασφαλισµένων για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστηµα 1/1/1983 

έως 31/12/1992, το απαιτούµενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή µειωµένης σύνταξης) είναι αυτό που 

αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 25 ετών. 

 

Σηµειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε 

αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης 

στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου ορίου 

ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης). 

 

Για τα έτη µέχρι και το 2012,  

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) 

έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας. 

 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 η ασφαλισµένη µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο 

ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούµενη ηλικία (άρα, έχει 

δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ορίου ηλικίας). 

 

Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στη συνταξιοδότηση µητέρων ανήλικων παιδιών που 

ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1983-1992 έχουν εφαρµογή και στους χήρους πατέρες ανήλικων 

παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά  κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

 

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται και από τις 

κοινοποιούµενες διατάξεις υποπαραγράφου ΙΑ.4, εµφαίνεται στους επόµενους πίνακες: 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

2010 50 -- 

2011 52 50 

2012 55 53 

ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ 
 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

(ασφαλισµένοι κατά την περίοδο 

1/1/1983-31/12/1992) 
2013       

και µετά 

25 

67 62 
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Επισηµαίνεται ότι για τις µητέρες ανήλικων παιδιών - ασφαλισµένες των τ. Ειδικών Ταµείων οι 

καταστατικές διατάξεις των οποίων προέβλεπαν τη συνταξιοδότηση γυναικών µε ανήλικα παιδιά (δεν αφορά το τ. 

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, επειδή στο καταστατικό του δεν υπήρχαν διατάξεις για µητέρες) εφαρµόζεται και η διάταξη της 

νοµοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνταξιοδότηση µητέρων ανήλικων παιδιών ασφαλισµένων µέχρι 31/12/1992. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος κατά το 

οποίο η ασφαλισµένη συµπληρώνει τον προβλεπόµενο χρόνο ασφάλισης των 18 ετών και 3 µηνών (5.500 ηµερών), 

όπως φαίνεται στον πίνακα: 

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

2010 55 50 

2011 57 52 

2012 60 55 

ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ 
 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

(ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992) 

 

(πλην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) 

2013     

και µετά 

18 έτη & 3 µήνες 

67 62 

Σηµειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε 

αναστολή. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1.  Μητέρα ασφαλισµένη στο ΤΑΠ-∆ΕΗ το 1989, που το 2012 έχει συµπληρώσει 23 έτη ασφάλισης, έχει κατά το 

χρόνο αυτό ανήλικο παιδί και είναι 52 ετών → κατοχυρώνει δικαίωµα για λήψη πλήρους σύνταξης µε 

προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο έτος 2012, µόνο εάν αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο ασφάλισης 2 ετών, 

οπότε µπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της ή µειωµένη µε τη 

συµπλήρωση του 53ου. 

Εάν δεν αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο ασφάλισης, θα λάβει πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 

67ου έτους της ηλικίας της ή µειωµένη στο 62ο. 

 

2. Μητέρα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ το 1992, που το 2013 συµπληρώνει 21 έτη ασφάλισης, έχει 

ανήλικο παιδί και είναι 50 ετών → επειδή η ασφαλισµένη αυτή το 2011, είχε χρόνο ασφάλισης 19 ετών (δηλαδή, 

µεγαλύτερο των 5500 ηµερών ή 18 ετών και 3 µηνών) και είχε και ανήλικο παιδί τότε, έχει κατοχυρώσει 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2012 (προϋποθέσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) µε πλήρη σύνταξη µε τη 

συµπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας της (ή µε τη συµπλήρωση του 52ου για λήψη µειωµένης σύνταξης). 
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ΙΙ.α.1 Μητέρες 3 τουλάχιστον παιδιών 

Για τη συνταξιοδότηση των µητέρων 3 τουλάχιστον παιδιών ή των πατέρων 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι 

ή διαζευγµένοι και έχουν την επιµέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση, και έχουν 

ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστηµα 1/1/1983 έως 31/12/1992, το απαιτούµενο όριο ηλικίας 

είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών. 

Για τα έτη µέχρι και το 2012,  

 

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

η ασφαλισµένη µητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών, σύµφωνα µε τα 

προηγούµενα) έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι έχει 

συµπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. 

 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 η ασφαλισµένη µητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών, 

σύµφωνα µε τα προηγούµενα) έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) χωρίς να 

έχει και την απαιτούµενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά 

περίπτωση ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται). 

Όσον αφορά στους διαζευγµένους πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών, για την κατοχύρωση  του 

συνταξιοδοτικού δικαιώµατος απαιτείται να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 6 του 

άρθρο 144 του ν. 3655/2008. 

 

Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων οι  προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως διαµορφώνονται 

µετά και από τις κοινοποιούµενες διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.4, εµφαίνεται στους επόµενους πίνακες: 

 ΕΤΟΣ ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010 ΑΟΗ 

2011 52 

2012 55 

ΜΗΤΕΡΕΣ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

(ή πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι 

χήροι ή διαζευγµένοι και έχουν την επιµέλεια 

των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική 

απόφαση) 

 
(ισχύει για όλες τις µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένες) 

2013 και µετά 

20 

67 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Μητέρα 3 παιδιών, ασφαλισµένη στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ το 1992, που συµπληρώνει 20 έτη ασφάλισης το 2012 → 

κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού και θα λάβει (πλήρη) σύνταξη µε τη 

συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της. 

2. Πατέρας 3 παιδιών, διαζευγµένος, ασφαλισµένος το 1991 στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ που έχει 20 έτη ασφάλισης το 2011 

και έχει λάβει την επιµέλεια των ανήλικων παιδιών του κατά το ίδιο ή προγενέστερο έτος → κατοχυρώνει τις 

προϋποθέσεις που ισχύουν το 2011 και θα λάβει (πλήρη) σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας 

του. 

 

ΙΙ.β Γυναίκες 

 

Για τα έτη µέχρι και το 2012,  

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

η ασφαλισµένη έχει συµπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συµπληρώσει και το κατά 

περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. 

 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 η ασφαλισµένη έχει συµπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούµενη ηλικία χωρίς να έχει 

και τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης (άρα, έχει δικαίωµα λήψης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του κατά 

περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης). 

 

Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων µέχρι 31/12/1992, το απαιτούµενο όριο ηλικίας είναι 

αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης της ηλικίας των 55 (για µειωµένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη 

σύνταξη) ετών. Ειδικά για τις ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας που µέχρι 31/12/2010 έχουν συµπληρώσει τον 

απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος 

απαιτείται η συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. 

Ειδικότερα:  

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

2010 60 55 

2011 61 56 

2012 62 57 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

(ισχύει για όλες τις µέχρι 

31/12/1992 ασφαλισµένες) 
2013 και µετά 

25 

67 62 
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Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων πριν την 1.1.1993, που έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 

ετών, το απαιτούµενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συµπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών 

(για πλήρη σύνταξη). Ειδικότερα :  

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010 60 

2011 61 

2012 62 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

(ισχύει για όλες τις µέχρι 

31/12/1992 ασφαλισµένες) 
2013 και µετά 

15 

67 

 

Επιπλέον, οι γυναίκες – ασφαλισµένες  κατά την περίοδο 1983-1992, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν µε  

προϋποθέσεις  που αντιστοιχούν στο έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα: 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010 35 58 

2011 36 58 

2012 37 59 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(ασφαλισµένων κατά την περίοδο 1983-1992) 

 
 

που δεν έχουν 37 έτη ασφάλισης πριν το 2011 
2013 και µετά 40 62 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ από το 1985, η οποία έχει 25 έτη ασφάλισης και είναι 55 ετών το 2010 → 

έχει θεµελιώσει δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη και έχει κατοχυρώσει το δικαίωµα για συνταξιοδότηση µε πλήρη 

σύνταξη όταν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της (εφόσον, βέβαια, δεν έχει λάβει µέχρι τότε µειωµένη 

σύνταξη). 

 

2. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ από το 1987 η οποία έχει 25 έτη ασφάλισης και είναι 56 ετών το 2012 → 

έχει θεµελιώσει δικαίωµα για λήψη µειωµένης σύνταξης. Μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 

67ου έτους της ηλικίας της (εφόσον, βέβαια, δεν έχει λάβει µέχρι τότε µειωµένη σύνταξη). 

Σε περίπτωση µειωµένης σύνταξης, η µείωση αντιστοιχεί σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται µέχρι 

τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη (67), σε καµία όµως περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τα 

5 έτη. 

 

3. Γυναίκα, ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ από το 1985 η οποία έχει 27 έτη ασφάλισης και είναι 54 ετών το 2012 → 

δεν κατοχυρώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης την 31η/12/2012. Μπορεί να λάβει µειωµένη σύνταξη µε τη 

συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της ή πλήρη µε τη συµπλήρωση του 67ου. 
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ΙΙ.γ Άνδρες 

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1/1/1983 

µέχρι 31/12/1992 και για τα έτη µέχρι και το 2012,  

 

� η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 31/12/2012 

ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει τόσο  τον χρόνο ασφάλισης όσο  και  το κατά περίπτωση όριο 

ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. 

 

� η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µέχρι 

31/12/2012 ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών χωρίς να έχει 

και την κατά περίπτωση απαιτούµενη ηλικία. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει η 

δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης µε τη 

συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να 

καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης). 

 

Σηµειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης ανδρών ασφαλισµένων κατά την περίοδο 1/1/1983 

– 31/12/1992 µε 15 έτη ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωµα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε 

χρονική στιγµή, για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης 15 ετών 

και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας). 

 

Για τη συνταξιοδότηση της κατηγορίας αυτής των  ασφαλισµένων, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

καθορίζονται µετά και από τις κοινοποιούµενες διατάξεις  της υποπερίπτωσης ΙΑ.4, όπως εµφαίνεται στους 

επόµενους πίνακες: 

 
ΕΤΟΣ ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

65  (πλήρης σύνταξη) 
µέχρι 31/12/2012 

60 (µειωµένη σύνταξη) 

67  (πλήρης σύνταξη) 
από 1/1/2013 και µετά 

25 

62 (µειωµένη σύνταξη) 

µέχρι 31/12/2012 65 

ΑΝ∆ΡΕΣ 

 

(ασφαλισµένοι κατά την 

περίοδο 1983-1992) 

από 1/1/2013 και µετά 
15 

67 
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Επιπλέον, για τη συνταξιοδότηση των κατά την περίοδο 1983-1992 ανδρών ασφαλισµένων, οι 

απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συµπλήρωσης των 35 ετών 

ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα. 

 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010 35 58 

2011 36 58 

2012 37 59 

ΑΝ∆ΡΕΣ  

(ασφαλισµένων κατά την περίοδο 1983-1992) 

 
 

 
2013 και µετά 40 62 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Άνδρας, ασφαλισµένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ το 1990, που έχει 22 έτη ασφάλισης το 2012 → δεν κατοχυρώνει 

συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2012, οπότε θα λάβει πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους. 

Εναλλακτικά, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου 

έτους της ηλικίας του. 

2. Άνδρας, ασφαλισµένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ το 1985, ο οποίος το 2012 είναι 56 ετών και συµπληρώνει 27 έτη 

ασφάλισης → έχει κατοχυρώσει δικαίωµα για λήψη πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της 

ηλικίας του. 

 

 

 

ΙΙΙ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
 

 

Για τη συνταξιοδότηση των µετά την 1η/1/1993 ασφαλισµένων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι 

ενιαίες για τους µισθωτούς ασφαλισµένους όλων των φορέων ασφάλισης.  

 

ΙΙΙ.α Μητέρες ανήλικων παιδιών 

Για τη συνταξιοδότηση των από 1/1/1993 και µετά ασφαλισµένων αυτής µητέρων ή χήρων πατέρων, απαιτείται η 

συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης 20 ετών και η ύπαρξη ανήλικου παιδιού, καθώς και η συµπλήρωση του 55ου/50ού 

έτους της ηλικίας (για πλήρη/µειωµένη σύνταξη αντίστοιχα) µέχρι 31/12/2012 και του 67ου/62ου έτους της 

ηλικίας (για πλήρη/µειωµένη σύνταξη αντίστοιχα) από 1/1/2013 και µετά. 
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ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

2010 

2011 

2012 

55 50 

ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ 
 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

(ασφαλισµένοι από 1/1/1993 

και µετά) 2013 και µετά 

20 

67 62 

 

 

ΙΙΙ.β Γυναίκες και άνδρες 

Για τη συνταξιοδότηση των µετά την 1η/1/1993 ασφαλισµένων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι 

ενιαίες για τους µισθωτούς ασφαλισµένους όλων των φορέων ασφάλισης και ίδιες για άνδρες και γυναίκες. Για τη 

συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η συµπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης και του 

αντίστοιχου έτους της ηλικίας, όπως φαίνεται στους επόµενους πίνακες. 

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

µέχρι 31/12/2012 65 60 ΑΝ∆ΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(ασφαλισµένοι από 1/1/1993 

και µετά) 
από 1/1/2013 και µετά 

15 
67 62 

 

 

 ΕΤΟΣ 
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

1/1/2011 έως 31/12/2012 60 ΑΝ∆ΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(ασφαλισµένοι από 1/1/1993 και µετά) από 1/1/2013 και µετά 
40 

62 

 

 

 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ : 

 
 

Όπως είναι γνωστό, µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.2084/1992 ορίζεται ότι, οι προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων των φορέων κύριας 
ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι 
ασφαλισµένοι. 
Κατόπιν τούτου, επισηµαίνεται ότι οι µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των φορέων κύριας 
ασφάλισης, που εισάγονται µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ισχύουν και για τους αντίστοιχους φορείς 
επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Το δικαίωµα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων ασφάλισης σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 

3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 

προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 3863/10. Η σχετική αίτηση µπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή µεταγενέστερα του 

έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυµούν να κατοχυρώσουν, ακόµη και 

ταυτόχρονα µε την αίτηση συνταξιοδότησης τους, σε καµιά όµως περίπτωση µετά την ηµεροµηνία 

συνταξιοδότησης (έγγραφό µας Φ80000/21395/1450/6-10-2011). Αντίθετα, για όσους θεµελιώνουν 

δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι 31.12.2010 καθώς και για όσους 

θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 10 του ν. 3863/10 εξακολουθούν να 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του 

από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/10. 

 

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας. 
 

 

                                                                 Η ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

                                                           ∆ρ.  Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-∆Ε∆ΟΥΛΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                          

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

3. Γραφείο Γενικής ∆/ντριας ΚΑ 

4. Γραφείο Γενικής ∆/ντριας Οικ. 

5. Όλες τις ∆/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

6. Τµήµα ∆ιαδοχικής Ασφάλισης 

7. ∆/νση Κ.Α.Μ. (Όλα τα Τµήµατα) 

8. ΗΡΙ∆Α                      


