
              15 Φεβρουαρίου 2016 

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός 

Αναμένεται για κατάθεση στη Βουλή  το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης -όπως το 
έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Εργασίας- το οποίο θα περιέχει το νέο τρόπο υπολογισμού των 
συντάξεων, καθώς και τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία συνεπάγονται μειώσεις από 15%-30% για 
παλιούς και νέους ασφαλισμένους. Στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τον Ν.4336/2015, 
περιγράφονται τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: 

Πίνακας 1τικός οδηγός 

Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 62     

Από ισχύος του νόμου έως 
31-12-2015 

      

2015 2016 2017 2018 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία 

συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης 

50 55 50 56 50 57 50 58 

51 55 51 56 51 57 51 58 

52 55 52 56 52 57 52 58 

53 55 & 11 μην. 53 56 & 9 μην 53 57 & 8 μην. 53 58 & 6 μην. 

54 55 & 11 μην. 54 56 & 9 μην 54 57 & 8 μην. 54 58 & 6 μην. 

55 55 & 11 μην. 55 56 & 9 μην 55 57 & 8 μην. 55 58 & 6 μην. 

56 56 & 9 μην. 56 57 & 6 μην 56 58 & 3 μην. 56 59 

57 57 & 8 μην. 57 58 & 3 μην 57 58 & 11 μην. 57 59 & 6 μην. 

58 58 & 6 μην. 58 59 58 59 & 6 μην. 58 60 

59 59 & 5 μην. 59 59 & 9 μην 59 60 & 2 μην. 59 60 & 6 μην. 

60 60 & 3 μην. 60 60 & 6 μην 60 60 & 9 μην. 60 61 

61 61 & 2 μην. 61 61 & 3 μην 61 61 & 5 μην. 61 61 & 6 μην. 

62 62 62 62 62 62 62 62 

    

2019 2020 2021 2022 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία 

συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης 

50 59 50 60 50 61 50 62 

51 59 51 60 51 61 51 62 

52 59 52 60 52 61 52 62 

53 59 & 5 μην. 53 60 & 3 μην. 53 61 & 2 μην. 53 62 

54 59& 5 μην. 54 60& 3 μην. 54 61& 2 μην. 54 62 

55 59& 5 μην. 55 60& 3 μην. 55 61& 2 μην. 55 62 

56 59& 9 μην. 56 60& 6 μην. 56 61& 3 μην. 56 62 

57 60 & 2 μην. 57 60& 9 μην. 57 61& 5 μην. 57 62 

58 60 & 6 μην. 58 61 58 61& 6 μην. 58 62 

59   60 & 11 μην. 59 61 & 3 μην. 59 61& 8 μην. 59 62 

60 61 & 3 μην. 60 61 & 6 μην. 60 61& 9 μην. 60 62 

61 61 & 8 μην. 61 61 & 9 μην. 61     61& 11 μην. 61 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 

  
 
 

      



Πίνακας 2τικός 

        

πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 67     

Από ισχύος του νόμου       

έως 31-12-2015 

2015 2016 2017 2018 

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδότησης 

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδότησης 

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδότησης 

Ηλικία Ηλικία 
συνταξιοδότησης 

50 55 50 56 & 9 μην 50 58 & 5 μην 50 60 & 2 μην 

51 55 51 56 & 9 μην 51 58 & 5 μην 51 60 & 2 μην 

52 55 52 56 & 9 μην 52 58 & 5 μην 52 60 & 2 μην 

53 56 & 6 μην 53 58 53 59 & 6 μην 53 61 

54 56 & 6 μην 54 58 54 59 & 6 μην 54 61 

55 56 & 6 μην 55 58 55 59 & 6 μην 55 61 

56 57 & 5 μην 56 58 & 9 μην 56 60 & 2 μην 56 61 & 6 μην 

57 58 & 3 μην 57 59 & 6 μην 57 60 & 9 μην 57 62 

58 59 & 2 μην 58 60 & 3 μην 58 61 & 5 μην 58 62 & 6 μην 

59 60 59 61 59 62 59 63 

60 60 & 11 μην 60 61 & 9 μην 60 62 & 8 μην 60 63 & 6 μην 

61 61 & 9 μην 61 62 & 6 μην 61 63 & 3 μην 61 64 

62 62 & 8 μην 62 63 & 3 μην 62 63 & 11 μην 62 64 & 6 μην 

63 63 & 6 μην 63 64 63 64 & 6 μην 63 65 

64 64 & 5 μην 64 64 & 9 μην 64 65 & 2 μην 64 65 & 6 μην 

65 65 & 3 μην 65 65 & 6 μην 65 65 & 9 μην 65 66 

66 66 & 2 μην 66 66 & 3 μην 66 66 & 5 μην 66 66 & 6 μην 

67 67 67 67 67 67 67 67 

    

2019 2020 2021 2022 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικί
α 

Ηλικία 

συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης συνταξιοδότησης 

50 61 & 10 μην 50 63 & 7 μην 50 65 & 3 μην 50 67 

51 61 & 10 μην 51 63 & 7 μην 51 65 & 3 μην 51 67 

52 61 & 10 μην 52 63 & 7 μην 52 65 & 3 μην 52 67 

53 62 & 6 μην 53 64 53 65 & 6 μην 53 67 

54 62 & 6 μην 54 64 54 65 & 6 μην 54 67 

55 62 & 6 μην 55 64 55 65 & 6 μην 55 67 

56 62 & 11 μην 56 64 & 3 μην 56 65 & 8 μην 56 67 

57 63 & 3 μην 57 64 & 6 μην 57 65 & 9 μην 57 67 

58 63 & 8 μην 58 64 & 9 μην 58 65 & 11 μην 58 67 

59 64 59 65 59 66 59 67 

60 64 & 5 μην 60 65 & 3 μην 60 66 & 2 μην 60 67 

61 64 & 9 μην 61 65 & 6 μην 61 66 & 3 μην 61 67 

62 65 & 2 μην 62 65 & 9 μην 62 66 & 5 μην 62 67 

63 65 & 6 μην 63 66 63 66 & 6 μην 63 67 

64 65 & 11 μην 64 66 & 3 μην 64 66 & 8 μην 64 67 

65 66 & 3 μην 65 66 & 6 μην 65 66 & 9 μην 65 67 

66 66 & 8 μην 66 66 & 9 μην 66 66 & 11 μην 66 67 

67 67 67 67 67 67 67 67 



Οι παρακάτω επισημάνσεις είναι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4336/2015, 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4337/2015 και του 
άρθρου 1 του Ν.4342/2015. 

 Στον πίνακα 1 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται με πάνω από 35 έτη ασφάλισης και έχουν 
θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι τις 31/12/2012. Δηλαδή όσοι έχουν τα απαιτούμενα χρόνια 
υπηρεσίας με βάση την προηγούμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία, δεν έχουν την απαιτούμενη 
ηλικία μέχρι τις 18/08/2015, μπορούν όμως να συμπληρώσουν 35ετία ή 37ετία (και με αναγνώριση 
πλασματικών ετών) καθώς και τα όρια ηλικίας μέχρι τις 31/12/2021. 

 Στον πίνακα 2 υπάγονται όσοι έχουν τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας, με βάση την προηγούμενη 
συνταξιοδοτική νομοθεσία, μέχρι τις 31/12/2012, αλλά δεν έχουν την απαιτούμενη ηλικία μέχρι τις 
18/08/2015 και συνταξιοδοτούνται με λιγότερα από 35 έτη ασφάλισης. Υπάγονται επίσης 
εκπαιδευτικοί που στις 18/08/2015 δεν είχαν συμπληρώσει τα 30 έτη και το 55ο έτος της ηλικίας 
τους (διορισμένοι μέχρι 31/12/1982) ή τα 30 έτη και το 60ο έτος της ηλικίας τους (διορισμένοι-
ασφαλισμένοι μετά την 01/01/1983). 

 Μετά την 01/01/2022 δεν ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις και όλοι συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 
67 ετών ή με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας χωρίς ποινή και με 
πλήρη σύνταξη. Όσοι δεν έχουν 40 έτη υπηρεσίας πριν τα 67 συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών 
με πλήρη σύνταξη, αναλογική πάντα των ετών υπηρεσίας που θα έχουν. 

 

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου: 

Α) οι ευρισκόμενοι σε αναστολή σύνταξης (όσοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι 
18/08/2015, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας) 

Β) όσοι αποχώρησαν από την υπηρεσία (λύση της υπαλληλικής σχέσης) μέχρι και τις 18/08/2015 
λόγω ανικανότητας 

Γ) εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31/12/2010 και στις 
18/08/2015 είχαν συμπληρώσει τα 30 έτη και το 55ο έτος της ηλικίας τους (διορισμένοι μέχρι 
31/12/1982) ή τα 30 έτη και το 60ο έτος της ηλικίας τους (διορισμένοι-ασφαλισμένοι μετά την 
01/01/1983)  

Δ) γονείς που έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος 
κατά ποσοστό 67% και άνω για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η συμπλήρωση 25ετίας για τη 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας για την 
καταβολή της σύνταξης. Χρήση του δικαιώματος αυτού, για συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερους 
όρους, μπορεί να ασκηθεί από τον ένα εκ των γονέων, κατόπιν κοινής δήλωσής τους. Η 
συνταξιοδοτική αυτή ρύθμιση δεν έχει αναδρομική ισχύ για τα πρόσωπα αυτής της περίπτωσης που 
θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 18-08-2015 δηλ. ανδρόγυνο υπαλλήλων, γονέων 
ανίκανου παιδιού, που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι και την 18-08-2015 μπορούν να 
αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους και το δικαίωμα αυτό να ασκηθεί 
και από τους δύο γονείς. Αντίθετα στην περίπτωση των γονέων με ανίκανο παιδί που θεμελιώνουν 
δικαίωμα από 19-08-2015 και μετά, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 50ου έτους 
μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον ένα γονέα κατόπιν συναίνεσης και του άλλου. Σε περίπτωση 
διάζευξης ή διάστασης των γονέων, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από αυτόν που έχει την 
επιμέλεια του παιδιού. 

Ε) όσοι μέχρι τις 18-08-2015 (ασφαλισμένοι μετά την 01-01-1983): 
α) συμπλήρωσαν 35 χρόνια ασφάλισης και το 58ο  έτος της ηλικίας και είχαν το 2010 συμπληρώσει 
25 έτη ασφάλισης(*) 
β) συμπλήρωσαν 36 χρόνια ασφάλισης και το 58  έτος της ηλικίας και είχαν το 2011 συμπληρώσει 25 
έτη ασφάλισης (*) 
γ) συμπλήρωσαν 37 χρόνια ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας και είχαν το 2012 συμπληρώσει 25 
έτη ασφάλισης (*) 
(*) και με αναγνώριση πλασματικών ετών  
Για την εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων απαιτούνται 15 έτη πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας και ο χρόνος αυτός υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση 
της σύνταξης. Για την εξαγορά πλασματικών ετών σπουδών απαιτούνται 12 έτη ασφάλισης είτε 



στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αναγνώριση χρόνου σπουδών μπορεί να γίνει και να 
υπολογιστεί για θεμελίωση μετά το 2011. 

ΣΤ) οι διορισμένοι στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982, με συμπληρωμένα μέχρι και την 18-08-2015 τα 35 
έτη ασφάλισης, καθώς και οι ασφαλισμένοι από 01-01-1983 με 37 έτη ασφάλισης μέχρι και την 18-
08-2015 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας. 

Χωρίς όριο ηλικίας μπορούν να αποχωρήσουν επίσης: 

Οι τρίτεκνες μητέρες, οι οποίες είχαν τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας, δηλ. 20ετία το 2010. 

Οι έγγαμες γυναίκες διορισμένες πριν την 01-1-1983 που συμπλήρωσαν συνολικά 24,5 χρόνια 
υπηρεσίας μέχρι και την 18-08-2015, εκ των οποίων τα 17,5 χρόνια (θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος) στο δημόσιο μέχρι 31-12-2010.  

Οι έγγαμες γυναίκες διορισμένες πριν την 01-01-1983 που συμπλήρωσαν συνολικά 27,5 χρόνια 
υπηρεσίας μέχρι και την 18-08-2015 εκ των οποίων τα 17,5 χρόνια (θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος) στο δημόσιο από 01-01-2011 και μετά. 

Παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι που ανήκουν στην κατηγορία των «ειδικών παθήσεων» οι οποίοι 
πάντα μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση 15ετίας χωρίς όριο ηλικίας. Υπενθυμίζεται ότι 
στην κατηγορία των ειδικών παθήσεων ανήκουν οι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, οι πάσχοντες από 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η μεσογειακή αναιμία κ.ά με ποσοστό ανικανότητας 67% τουλάχιστον, 
που πιστοποιείται από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (ΑΣΥΕ). (Ν.3620/2007 και 
Ν.3865/2010). 

Ζ) όσοι μέχρι τις 18/08/2015 έχουν συμπληρώσει τόσο τα έτη ασφάλισης (και με αναγνώριση 
πλασματικών ετών) όσο και το όριο ηλικίας (με βάση την προηγούμενη νομοθεσία δηλ. τα 50, 52, 
55, 58 ή και 60 έτη ανάλογα με την περίπτωση) καθώς για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική 
νομοθεσία του Δημοσίου συνδέεται η θεμελίωση με το όριο ηλικίας. 

 Όσοι συμπληρώνουν τα χρόνια που απαιτούνται για σύνταξη (25ετία) μετά το 2013 (είτε 
ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 είτε μετά το 1993) τα όρια ηλικίας γι’ αυτούς είναι στα 67 για πλήρη 
και στα 62 για μειωμένη σύνταξη, εφόσον συμπληρώνουν, μετά το 2013, τα 15, 25 ή 35 έτη 
ασφάλισης. Εάν συμπληρώσουν τα 40 έτη ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη 
σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας τους. 

 
 Μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη: 

Θυμίζουμε ότι τα όρια ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη δεν έχουν αλλάξει με τους Ν.4336/2015 και 
Ν.4337/2015 και παραμένουν τα ίδια που προέβλεπαν οι οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. 
Συγκεκριμένα: 

α) Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 (χωρίς ανήλικο τέκνο), στο 60ο και το 55ο έτος τους 
αντίστοιχα, διορισμένοι είτε πριν είτε μετά το 1983, όποτε αυτό συμπληρωθεί. 

β) Άνδρες και γυναίκες που είχαν 25ετία το 2011 ή το 2012 (χωρίς ανήλικο τέκνο) μπορούν να 
αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 56ο ή 58ο έτος της ηλικίας τους 
αντίστοιχα. 

γ) Άνδρες και γυναίκες με 25ετία, από το 2013 και μετά, στα 62. 

Όσοι συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τα προβλεπόμενα έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη έχουν 
ποινή 4,5% για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 και 6% για όσους θεμελίωσαν 
δικαίωμα μετά την 01-01-2011 για κάθε έτος που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για 
πλήρη σύνταξη. Η μείωση όμως της σύνταξης που θα προκύψει και η οποία θα είναι εφ’ όρου ζωής 
θα είναι μεγαλύτερη, αφού η διαφορά μεταξύ του ηλικιακού ορίου για την καταβολή της μειωμένης 
σύνταξης και του νέου ηλικιακού ορίου για την καταβολή της πλήρους σύνταξης μπορεί να 
υπερβαίνει τα 5 έτη που προέκυπταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Επιπλέον το ποσό της 
μειωμένης σύνταξης που θα προκύψει θα υποστεί νέα μείωση σε ποσοστό 10% σύμφωνα με τον 
Ν.4337/2015. Η πρόσθετη αυτή μείωση θα ακολουθεί τον συνταξιούχο μέχρι να συμπληρώσει το 
προβλεπόμενο νέο ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη. 

 



Παράδειγμα: 

Γυναίκα υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, έτος γέννησης 1959, χωρίς ανήλικα παιδιά, διορισμός το 1986, 
συμπλήρωσε 25ετία το 2011. Αυτή μπορούσε με την προϊσχύουσα νομοθεσία να συνταξιοδοτηθεί 
με πλήρη σύνταξη όταν συμπλήρωνε το 61ο έτος της ηλικίας της και με μειωμένη με τη 
συμπλήρωση του 56ου έτους. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση θα ήταν 5 χ 6% =30%. Αν 
αποχωρούσε φέτος που συμπληρώνει το 57ο έτος της ηλικίας της η μείωση θα ήταν 61-57=4 έτη, 
οπότε 4 χ 6% =24%. Αν η πλήρης, κύρια σύνταξή της ήταν 1070€, η μειωμένη θα ήταν 1070-
24%=813€. 

Αν αυτή αποχωρήσει φέτος, που συμπληρώνει το 57ο έτος με μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με τους 
Ν.4336/2015 και Ν.4337/2015 και με δεδομένο ότι το νέο ηλικιακό όριο για την καταβολή της 
πλήρους σύνταξης διαμορφώνεται στα 65,5 έτη (έτος αναφοράς το 2020 που συμπληρώνει το 61ο 
έτος, σύμφωνα με τον πίνακα 2, η μείωση θα είναι: 65,5-57=8,5 έτη, οπότε 8,5 χ 6%=51%. Με τη νέα 
μείωση η σύνταξη διαμορφώνεται 1070–51%=524,30€. Στη συνέχεια το ποσό των 524,30€ θα 
μειωθεί επιπλέον κατά 10%, οπότε θα διαμορφωθεί στα 524,30-10%=471,60€, τα οποία θα 
λαμβάνει μέχρι τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου των 65,5 ετών και στη συνέχεια θα της 
καταβάλλεται το ποσό των 524,30€. Καθίσταται σχεδόν αποτρεπτική η λήψη μειωμένης σύνταξης. 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


