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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2023 
 

ΑΙΣΗΕΙ ΠΑΡΑΙΣΗΗ 

Αίηεζε παξαίηεζεο κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

ππνβάιιεηαη από 1
εο

 Φεβξνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξώηνπ 

δεθαεκέξνπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ζεσξείηαη όηη έρεη γίλεη απνδεθηή θαη ιύεηαη απηνδηθαίσο ε ππαιιειηθή 

ζρέζε ζηηο 31 Απγνύζηνπ. Γηα ην 2023 ε πξνζεζκία είλαη από ηε 1 Φεβξνπαξίνπ έσο ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ.  

Αλάθιεζε αίηεζεο παξαίηεζεο, ιόγω κε ύπαξμεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο γηα ην εθπαηδεπηηθό 

πξνζωπηθό, κπνξεί λα θαηαηίζεηαη κέζα ζε έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο, 

ζύκθωλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ.3528/2007. 

Οη αηηήζεηο παξαίηεζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο πνπ 

ππνβάιινληαη κεηά ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα πνπ έπεηαη ηνπ πξώηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ, 

θαζώο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ακέζωο επόκελνπ δηδαθηηθνύ έηνπο γίλνληαη απνδεθηέο κε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ύζηεξα από γλώκε ηωλ Κεληξηθώλ 

Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίωλ (Κ.Τ..Π.Ε./Κ.Τ..Δ.Ε.) γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο, όπωο βαξηέο θαη δπζίαηεο 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο απνδεηθλύνληαη από πηζηνπνηεηηθά Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο ή Δεκόζηνπ Ννζνθνκείνπ, ή 

γηα ηδηαίηεξα ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο (άξζξν 46 ηνπ λ.4777/2021). 

Επηζεκαίλνπκε όηη ζηηο αηηήζεηο παξαίηεζεο  εθπαηδεπηηθώλ, ύζηεξα από γλώκε ηνπ Κεληξηθνύ 

Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ (Κ.Τ..Π.Ε.), νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γξάθνπλ γηα πνην ιόγν δεηνύλ λα 

παξαηηεζνύλ από ηελ Τπεξεζία, π.ρ. γηα ιόγνπο πγείαο ή γηα ηδηαίηεξα ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο θαη όρη 

γηα ιόγνπο ζπληαμηνδόηεζεο ή πξνζωπηθνύο ιόγνπο ή επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο, θιπ. ηελ πεξίπηωζε αίηεζεο 

παξαίηεζεο γηα ιόγνπο πγείαο ππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά από Δεκόζην Ννζνθνκείν ή Κέληξα 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ή από ηελ Αλωηάηε ηξαηνύ Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή (Α..Τ.Ε.), όηαλ πξόθεηηαη γηα 

εηδηθέο παζήζεηο. ηελ πεξίπηωζε αίηεζεο παξαίηεζεο γηα ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο αλαγξάθνληαη 

ππνρξεωηηθά νη επηθαινύκελνη ιόγνη θαη ππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο, βεβαίωζε εξγαζίαο ζπδύγνπ ζε άιιε πόιε/ρώξα, θιπ.) πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηνπο παξαπάλω 

ιόγνπο. 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗ 

ύκθωλα κε ην άξζξν 4, παξ. 10 ηνπ λ.4151/2013, ππάιιεινο πνπ απνρωξεί από ηελ Τπεξεζία 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί θαη ιόγσ πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα δελ πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο ζύληαμήο ηνπ, κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ Τπεξεζία κεηά από 

αίηεζή ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ απνρώξεζε εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην έγγξαθν ηεο αξκόδηαο Δηεύζπλζεο πληάμεωλ, ην νπνίν θαη ηνλ 

πιεξνθνξεί ζρεηηθά. Σν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ απνρώξεζε από ηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ επαλαθνξά ζε 

απηή δελ ινγίδεηαη ζπληάμηκν θαη δελ θαηαβάιινληαη απνδνρέο γηα απηό. 

 

ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΤΗ 

Οη εθπαηδεπηηθνί απνιύνληαη απηνδίθαηα από ηελ Τπεξεζία κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο (άξζξν 4, 

παξ. 1 ηνπ λ.3687/2008), ιόγσ νξίνπ ειηθίαο, κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ εμεθνζηνύ έβδνκνπ (67νπ) έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο (άξζξν 59, παξ. 1, 2 ηνπ λ.4369/2016) κε πιήξε ζύληαμε, αλαινγηθή πάληα ησλ εηώλ 

ππεξεζίαο πνπ ζα έρνπλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο, ζηελ πεξίπηωζε απηή, είλαη ε 15εηία 

σο ειάρηζηε πξνϋπεξεζία. Γηα ηελ απηνδίθαηε απόιπζε, ιόγω νξίνπ ειηθίαο, ωο εκεξνκελία γέλλεζεο 

ζεσξείηαη ε 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζεο (άξζξν 155, παξ. 3 ηνπ λ.3528/2007). 

http://takisroumpis.gr/
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ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 

Παιηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη πνπ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο κπνξνύλ λα απνρωξήζνπλ κε ηε 

ζπκπιήξσζε 15εηνύο πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ρσξίο όξην ειηθίαο. ηελ 

θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη παξαπιεγηθνί, ηεηξαπιεγηθνί, νη πάζρνληεο από ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, 

κεζνγεηαθή αλαηκία θ.ά. κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67%, ηνπιάρηζηνλ, πνπ πηζηνπνηείηαη από ηελ Αλωηάηε 

ηξαηνύ Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή (Α..Τ.Ε.) - (άξζξν 4 ηνπ λ.3620/2007 θαη λ.3865/2010). 

Γνλείο πνπ έρνπλ παηδί άγακν θαη αλίθαλν γηα ηελ άζθεζε θάζε βηνπνξηζηηθνύ 

επαγγέικαηνο θαηά πνζνζηό 67% θαη άλσ γηα ηνπο νπνίνπο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε ζπκπιήξωζε 

25εηίαο γηα ηε ζεκειίωζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ε ζπκπιήξωζε ηνπ 50
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο. Υξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, γηα ζπληαμηνδόηεζε κε 

επλνϊθόηεξνπο όξνπο, κπνξεί λα αζθεζεί από ηνλ έλα εθ ηωλ γνλέωλ, θαηόπηλ θνηλήο δήιωζήο ηνπο. Η 

ζπληαμηνδνηηθή απηή ξύζκηζε δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ γηα ηα πξόζωπα απηήο ηεο πεξίπηωζεο πνπ 

ζεκειίωζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα κέρξη θαη ηηο 18-08-2015 δει. αλδξόγπλν ππαιιήιωλ, γνλέωλ 

αλίθαλνπ παηδηνύ, πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίωκα κέρξη θαη ηηο 18-08-2015 κπνξνύλ λα 

απνρωξήζνπλ κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 50
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ην δηθαίωκα απηό λα αζθεζεί 

θαη από ηνπο δύν γνλείο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπηωζε ηωλ γνλέωλ κε αλίθαλν παηδί πνπ ζεκειίωζαλ 

δηθαίωκα από 19-08-2015 θαη κεηά, ην δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 50
νπ

 έηνπο 

κπνξεί λα αζθεζεί κόλν από ηνλ έλα γνλέα θαηόπηλ ζπλαίλεζεο θαη ηνπ άιινπ. ε πεξίπηωζε 

δηάδεπμεο ή δηάζηαζεο ηωλ γνλέωλ, ην δηθαίωκα κπνξεί λα αζθεζεί κόλν από απηόλ πνπ έρεη ηελ 

επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ. 

Τπάιιεινη κε αλίθαλν/ε ζύδπγν, πνπ ζπκπιήξσζαλ 25εηία κέρξη θαη 18-08-2015, κπνξνύλ λα 

ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 50
νπ 

έηνπο, όπνηε απηό ζπκπιεξωζεί. Η δηαπίζηωζε ηνπ 

πνζνζηνύ ηεο αληθαλόηεηαο γίλεηαη από ηελ Αλωηάηε Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή ηξαηνύ (Α..Τ.Ε.), 

όπωο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3865/2010. Όζνη, όκωο, ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

ζπκπιήξωζαλ ηελ 25εηία από 19-08-2015 θαη κεηά ην δηθαίσκα απηό θαηαξγείηαη. 

 

ΠΛΑΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΑΦΑΛΙΗ 

Γηα ηελ εμαγνξά πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ ηέθλσλ απαηηνύληαη 15 έηε πξαγκαηηθήο δεκόζηαο ππεξεζίαο 

θαη ν ρξόλνο απηόο ππνινγίδεηαη ηόζν γηα ηε ζεκειίσζε όζν θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηεο ζύληαμεο. Γηα 

ηελ εμαγνξά πιαζκαηηθώλ εηώλ ζπνπδώλ απαηηνύληαη 12 έηε αζθάιηζεο είηε ζηνλ δεκόζην είηε ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα. Αλαγλώξηζε ρξόλνπ ζπνπδώλ κπνξεί λα γίλεη θαη λα ππνινγηζηεί ηόζν γηα ζεκειίσζε όζν 

θαη γηα πξνζαύμεζε ηεο ζύληαμεο κεηά ηελ 01-01- 2011. 

Γηα ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη πιαζκαηηθά ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο ιακβάλνληαη νη 

απνδνρέο επί ηωλ νπνίωλ ππνινγίζηεθε ην πνζό ηεο εμαγνξάο. Η αίηεζε εμαγνξάο πιαζκαηηθώλ εηώλ 

αζθάιηζεο κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε, αθόκα θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, αιιά ζε 

θακία πεξίπησζε κεηά ηελ αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο.  

Σν θόζηνο εμαγνξάο πιαζκαηηθώλ εηώλ από 01/01/2020 είλαη, πιένλ, γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

20% επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ (βαζηθόο κηζζόο θαη ηπρόλ επίδνκα ζέζεο επζύλεο) από 6,67% πνπ ήηαλ 

γηα ηηο αηηήζεηο κέρξη ηηο 31-12-2016 (ην θόζηνο εμαγνξάο ζρεδόλ ηξηπιαζηάζηεθε ηελ ηξηεηία 2017-2019). 
Σν πνζό εμαγνξάο κπνξεί λα θαηαβιεζεί είηε εθάπαμ κε έθπησζε 2% γηα θάζε αθέξαην έηνο εμαγνξάο είηε ζε 

δόζεηο (λ.4425/2016, άξζξν 1). 

 

ΕΦΑΠΑΞ 

Η κείσζε ζην εθάπαμ ζηα κλεκνληαθά ρξόληα ήηαλ 45-50% πεξίπνπ. ύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ 

λ.4387/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ λ.4670/2020, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ εθάπαμ έρεη, 

πιένλ, αιιάμεη θαη από 01/01/2014 θαη κεηά πξαγκαηνπνηείηαη, ζηελ νπζία, επηζηξνθή εηζθνξώλ ηωλ 

ππαιιήιωλ θαη κάιηζηα άηνθα, θαζώο δελ ππάξρεη αληαπνδνηηθόηεηα. 

 

 



 

 

ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ 

Όζνη/όζεο αζθαιηζκέλνη/εο ζεκειίσζαλ κέρξη ηηο 31-12-2021 δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο 

(ζπκπιήξωζαλ δει. ηα απαηηνύκελα έηε ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ην αξρηθό ή αθεηεξηαθό ειηθηαθό όξην είηε 

κε αλήιηθν είηε ρωξίο αλήιηθν ηέθλν, ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 1 & 2 ηνπ λ.4336/2015), κπνξνύλ λα 

απνρσξήζνπλ νπνηεδήπνηε. 

Εηδηθόηεξα, αλ ηα απαηηνύκελα έηε ππεξεζίαο/αζθάιηζεο (θαη κε αλαγλώξηζε πιαζκαηηθώλ εηώλ) 

θαη ην αξρηθό ή αθεηεξηαθό ειηθηαθό όξην ζπκπιεξώζεθαλ έσο 31-12-2021, αιιά ην λέν ειηθηαθό 

όξην ζπκπιεξώλεηαη από 01-01-2022 θαη κεηά, ε ζύληαμε ζα θαηαβιεζεί θαηά ην έηνο πνπ ζα 

ζπκπιεξσζεί ην λέν ειηθηαθό όξην, ζύκθωλα κε ηνπο πίλαθεο 1 ή 2 ηνπ λ.4336/2015. Π.ρ. Άλδξαο/γπλαίθα 

δηνξηζζείο/είζα ην 1984 θαη έηνο γέλλεζεο ην 1962, κπνξνύζε λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ 

λ.3865/2010, όηαλ ζπκπιήξωλε ηα 35 ρξόληα ππεξεζίαο θαη ην 58
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. ύκθωλα κε ηνλ 

λ.4336/2015 ηα 35 ρξόληα ππεξεζίαο ζπκπιεξώζεθαλ ην 2019 θαη ην 58
ν
 έηνο (αξρηθό ή αθεηεξηαθό ειηθηαθό 

όξην) ζπκπιεξώζεθε ην 2020. Σν λέν όξην ειηθίαο, ζύκθωλα κε ηνλ πίλαθα 1, είλαη ε ζπκπιήξωζε ηνπ 61
νπ

 

έηνπο (κεηαβαηηθό όξην ειηθίαο) θαη ζα ζπληαμηνδνηεζεί ην 2023 πνπ ζπκπιεξώλεηαη ην 61
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ. Αλ ηα 35 ρξόληα ππεξεζίαο ζπκπιεξώζεθαλ εληόο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ, δει. κέρξη ηηο 31-12-

2021, αιιά ην αξρηθό ή αθεηεξηαθό ειηθηαθό όξην (58) ζπκπιεξώζεθε κεηά ηελ 01/01/2022, ηόηε ζα 

ζπληαμηνδνηεζεί ζηα 67 κε πιήξε ζύληαμε θαη ζηα 62 κε κεηωκέλε ή ελαιιαθηηθά ζπληαμηνδόηεζε κε 40 

ρξόληα ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ειηθία 62 εηώλ. 

πκπεξαζκαηηθά, κεηά ηελ 01-01-2022 έπαπζαλ λα ηζρύνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4336/2015 

πνπ πξνβιέπνπλ ζηαδηαθή αύμεζε ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο από 19-08-2015 έωο θαη 31-12-2021. 

πλεπώο, όζνη/όζεο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα κε 25εηία κεηά ηελ 01-01-2013 (θαη κε αλαγλώξηζε 

πιαζκαηηθώλ εηώλ, π.ρ. ζηξαηηωηηθή ζεηεία, ρξόλνο ζπνπδώλ, ρξόλνο ηέθλωλ, γνληθή άδεηα αλαηξνθήο), είηε 

αζθαιίζηεθαλ κέρξη ην 1992 είηε κεηά ην 1993, ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γη’ απηνύο είλαη ζηα 67 γηα 

πιήξε θαη ζηα 62 γηα κεησκέλε ζύληαμε ή ελαιιαθηηθά ζπληαμηνδόηεζε κε 40 έηε ππεξεζίαο/αζθάιηζεο 

θαη ειηθία, ηνπιάρηζηνλ, 62 εηώλ γηα πιήξε ζύληαμε (λ.4093/2012). 

 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΝΣΑΞΗ 

Σα όξηα ειηθίαο γηα κεησκέλε ζύληαμε έρνπλ, πιένλ, αιιάμεη. Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Εξγαζίαο έθαλε απνδεθηή ζρεηηθή γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη αλέηξεςε, πξνο 

ην δπζκελέζηεξν, ην ήδε δπζβάζηαθην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο. 

πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.4997/2022 κεηαβάιινληαη από 01/01/2023 ηα όξηα ειηθίαο γηα 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα, δει. 25εηία ην 

2010, 2011, 2012 θαη ειηθία 55/60 (γπλαίθεο/άλδξεο), 56 θαη 58 έηε αληίζηνηρα γηα ρνξήγεζε κεησκέλεο 

ζύληαμεο. Εάλ δελ είραλ ζπκπιεξώζεη κέρξη θαη ηηο 31.12.2022 ηα κεησκέλα απηά όξηα ειηθίαο, ηόηε ην 

γεληθό όξην ειηθίαο κεησκέλεο ζύληαμεο δηακνξθώλεηαη, πιένλ, ζην 62
ν
 έηνο. Η αύμεζε απηή ησλ νξίσλ 

ειηθίαο κεησκέλεο ζύληαμεο γηα ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο ζπλεπάγεηαη κηα αύμεζε έσο θαη 7 έηε. 

Οη έρνληεο, όκσο, ηηο πξνϋπνζέζεηο (ρξόληα ππεξεζίαο θαη όξην ειηθίαο), ζύκθωλα κε ηα 

πξναλαθεξόκελα, κέρξη θαη ηηο 31/12/2022 κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο νπνηεδήπνηε. 

Όζνη ζπληαμηνδνηεζνύλ κε κεησκέλε ζύληαμε έρνπλ πνηλή 6% γηα θάζε έηνο πνπ ππνιείπεηαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο γηα πιήξε ζύληαμε κε ηα γεληθά όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, ζύκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα 2 ηνπ λ.4336/2015. Η πνηλή εθαξκόδεηαη ζην πνζό ηεο Εζληθήο ύληαμεο, θαη όρη ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, κε αλώηαην όξην ην 30% θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζό απηό. Η κείσζε 

ηεο Εζληθήο ύληαμεο πνπ ζα πξνθύςεη ζα είλαη εθ’ όξνπ δσήο. 

ηελ πεξίπηωζε κεηωκέλεο ζύληαμεο, ην ίδην πνζνζηό κείσζεο (έσο 30%) ηζρύεη θαη ζηελ επηθνπξηθή 

ζύληαμε από ην Εληαίν Σακείν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο & Εθάπαμ Παξνρώλ (ΕΣΕΑΕΠ - πξώελ ΣΕΑΔΤ) 

γηα ηα έηε αζθάιηζεο έσο 31-12-2014. 

 

ΤΝΣΑΞΙΜΕ ΑΠΟΔΟΥΕ 

Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο ιακβάλεηαη ν Μ.Ο. ησλ 

κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ επί ηωλ νπνίωλ έγηλαλ θξαηήζεηο γηα ηελ θύξηα ζύληαμε από 01-01-

2002 (έλαξμε κεραλνγξάθεζεο) έωο ηελ εκεξνκελία εμόδνπ από ηελ ππεξεζία.  



 

 

Σέηνηεο απνδνρέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη: Ο βαζηθόο κηζζόο, ην επίδνκα ηωλ 140,80€ από 01-07-

2007 έωο 31-12-2016 θαη ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο από 01-01-2008, επεηδή ηε ρξνληά απηή άξρηζαλ νη 

θξαηήζεηο γηα ηελ θύξηα ζύληαμε, ζην ελ ιόγω επίδνκα.  

Μεηά ηα 40 έηε αζθάιηζεο ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο απμάλεηαη κόλν θαηά 0,50% από ην 2,55% πνπ είλαη 

ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξωζεο κέρξη θαη ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 40 εηώλ αζθάιηζεο.  

Γηα ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ αλαγλωξίδεηαη πιαζκαηηθά, ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο ιακβάλνληαη νη 

απνδνρέο επί ηωλ νπνίωλ ππνινγίζηεθε ην πνζό ηεο εμαγνξάο. 

Η Εζληθή ύληαμε από ην 2023 απμήζεθε ζε 413,76€ από 384€. 

 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο 


