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Συνοπτικόσ ςυνταξιοδοτικόσ οδθγόσ 2023 

 

τουσ παρακάτω πίνακεσ, ςφμφωνα με τον ν.4336/2015, περιγράφονται τα όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ: 

Ρίνακασ 1τικόσ οδθγόσ 

Πλιρθσ ςφνταξθ Όριο θλικίασ: 62     

Από ιςχφοσ του νόμου ζωσ 
31-12-2015 

      

2015 2016 2017 2018 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία 

ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ 

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 μθν. 53 56 & 9 μθν 53 57 & 8 μθν. 53 58 & 6 μθν. 

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

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

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

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

58 58 & 6 μθν. 58 59 58 59 & 6 μθν. 58 60 

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

60 60 & 3 μθν. 60 60 & 6 μθν 60 60 & 9 μθν. 60 61 

61 61 & 2 μθν. 61 61 & 3 μθν 61 61 & 5 μθν. 61 61 & 6 μθν. 

62 62 62 62 62 62 62 62 

    

2019 2020 2021 2022 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία 

ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ 

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 μθν. 53 60 & 3 μθν. 53 61 & 2 μθν. 53 62 

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

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

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

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

58 60 & 6 μθν. 58 61 58 61& 6 μθν. 58 62 

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

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

61 61 & 8 μθν. 61 61 & 9 μθν. 61     61& 11 μθν. 61 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 

  
 
 

      

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009147258206


Ρίνακασ 2τικόσ 

        

Πλιρθσ ςφνταξθ Όριο θλικίασ: 67     

Από ιςχφοσ του νόμου       

ζωσ 31-12-2015 

2015 2016 2017 2018 

Ηλικία Ηλικία 
ςυνταξιοδότθςθσ 

Ηλικία Ηλικία 
ςυνταξιοδότθςθσ 

Ηλικία Ηλικία 
ςυνταξιοδότθςθσ 

Ηλικία Ηλικία 
ςυνταξιοδότθςθσ 

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

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

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

53 56 & 6 μθν 53 58 53 59 & 6 μθν 53 61 

54 56 & 6 μθν 54 58 54 59 & 6 μθν 54 61 

55 56 & 6 μθν 55 58 55 59 & 6 μθν 55 61 

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

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

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

59 60 59 61 59 62 59 63 

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

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

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

63 63 & 6 μθν 63 64 63 64 & 6 μθν 63 65 

64 64 & 5 μθν 64 64 & 9 μθν 64 65 & 2 μθν 64 65 & 6 μθν 

65 65 & 3 μθν 65 65 & 6 μθν 65 65 & 9 μθν 65 66 

66 66 & 2 μθν 66 66 & 3 μθν 66 66 & 5 μθν 66 66 & 6 μθν 

67 67 67 67 67 67 67 67 

    

2019 2020 2021 2022 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικί
α 

Ηλικία 

ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ 

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

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

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

53 62 & 6 μθν 53 64 53 65 & 6 μθν 53 67 

54 62 & 6 μθν 54 64 54 65 & 6 μθν 54 67 

55 62 & 6 μθν 55 64 55 65 & 6 μθν 55 67 

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

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

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

59 64 59 65 59 66 59 67 

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

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

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

63 65 & 6 μθν 63 66 63 66 & 6 μθν 63 67 

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

65 66 & 3 μθν 65 66 & 6 μθν 65 66 & 9 μθν 65 67 

66 66 & 8 μθν 66 66 & 9 μθν 66 66 & 11 μθν 66 67 

67 67 67 67 67 67 67 67 

 

 



Οι παρακάτω επιςθμάνςεισ είναι ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 1 του ν.4336/2015, όπωσ 
ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4337/2015, του άρκρου 1 του 
ν.4342/2015, του ν.4387/2016, του ν.4425/2016, του ν.4488/2017, του ν.4670/2020, του ν.4777/2021, 
κακϊσ και του ν.4997/2022. 
 

Στον πίνακα 1 υπάγονται όςοι ςυνταξιοδοτοφνται με πάνω από 35 ζτθ αςφάλιςθσ και ζχουν 
κεμελιώςει δικαίωμα ςφνταξθσ μζχρι τισ 31-12-2012. 
υγκεκριμζνα: 
 Όςοι κεμελίωςαν δικαίωμα (25ετία) μζχρι 31-12-2010 και δεν ζχουν ςυμπλθρώςει τα 35 χρόνια 

υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και το 58ο ζτοσ τθσ θλικίασ μζχρι και τισ 18-08-2015. 
 Όςοι κεμελίωςαν δικαίωμα (25ετία) μζχρι 31-12-2011 και δεν ζχουν ςυμπλθρώςει τα 36 χρόνια 

υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και το 58ο ζτοσ τθσ θλικίασ μζχρι και τισ 18-08-2015. 
 Όςοι κεμελίωςαν δικαίωμα (25ετία) μζχρι 31-12-2012 και δεν ζχουν ςυμπλθρώςει τα 37 χρόνια 

υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και το 59ο ζτοσ τθσ θλικίασ μζχρι και τισ 18-08-2015. 
 

Στον πίνακα 2 υπάγονται όλεσ οι υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ. Π.χ. γονείσ ανιλικων τζκνων, τρίτεκνοι κ.ά. 
που δεν ςυμπλιρωςαν τα απαιτοφμενα ζτθ υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ, κακώσ και το απαιτοφμενο όριο 
θλικίασ μζχρι και τισ 18-08-2015. 
τον πίνακα 2 υπάγονται, επίςθσ, και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, όταν για τθ ςυνταξιοδότθςι τουσ εφαρμόηονταν οι διατάξεισ του ν.3075/2002 και οι 
οποίοι ςυμπλιρωςαν 25ετία το 2010 και ςτισ 18-08-2015 δεν είχαν ςυμπλθρώςει τα 30 ζτθ και το 55ο 
ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (διοριςμζνοι μζχρι 31-12-1982) ι τα 30 ζτθ και το 60ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 
(διοριςμζνοι/αςφαλιςμζνοι μετά τθν 01-01-1983). 
 

Εξαιροφνται από τθν εφαρμογι του ν.4336/2015 όςοι ςτισ 18-08-2015, προθγουμζνθ τθσ ζναρξθσ 
ιςχφοσ του ν.4336/2015 είχαν ςυμπλθρϊςει τόςο τα απαιτοφμενα ζτθ υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ (και με 
αναγνϊριςθ πλαςματικϊν ετϊν) όςο και το απαιτοφμενο όριο θλικίασ για τθν καταβολι τθσ πλιρουσ 
ςφνταξθσ π.χ. 35 ζτθ υπθρεςίασ και 58 ετών, 25 ζτθ υπθρεςίασ και 50 ετών, 25 ζτθ υπθρεςίασ και 52 
ετών, 25 ζτθ υπθρεςίασ και 55 ετών, 30 ζτθ υπθρεςίασ και 60 ετών κλπ., κακώσ για πρώτθ φορά ςτθ 
ςυνταξιοδοτικι νομοκεςία του Δθμοςίου ςυνδζεται θ κεμελίωςθ με το όριο θλικίασ.  
 

Χωρίσ όριο θλικίασ μποροφν να αποχωριςουν οι τρίτεκνεσ μθτζρεσ, οι οποίεσ είχαν τα απαιτοφμενα 
χρόνια υπθρεςίασ, δθλ. 20ετία το 2010. 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Αίτθςθ παραίτθςθσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
υποβάλλεται από 1θσ Φεβρουαρίου μζχρι και τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα, μετά τθν πάροδο του 
πρϊτου δεκαθμζρου του Φεβρουαρίου, κεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτι και λφεται αυτοδικαίωσ θ 
υπαλλθλικι ςχζςθ ςτισ 31 Αυγοφςτου, ςφμφωνα με το άρκρο 46 του ν.4777/2021 που τροποποίθςε 
τθν παρ. 2 του άρκρου 4 του ν.3687/2008.   
 

Ανάκλθςθ αίτθςθσ παραίτθςθσ, λόγω μθ φπαρξθσ ειδικισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ για το εκπαιδευτικό 
προςωπικό, μπορεί να κατατίκεται μζςα ςε ζνα μινα από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
παραίτθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 148 του ν.3528/2007. 
 

Οι αιτιςεισ παραίτθςθσ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 
υποβάλλονται μετά τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα που ζπεται του πρϊτου δεκαθμζρου του 
Φεβρουαρίου, κακώσ και κατά τθ διάρκεια του αμζςωσ επόμενου διδακτικοφ ζτουσ γίνονται αποδεκτζσ 
με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνώμθ 
των Κεντρικών Τπθρεςιακών υμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για εξαιρετικοφσ λόγουσ, όπωσ βαριζσ 
και δυςίατεσ αςκζνειεσ, οι οποίεσ αποδεικνφονται από πιςτοποιθτικά Τγειονομικισ Επιτροπισ ι 
Δθμόςιου Νοςοκομείου, ι για ιδιαίτερα ςοβαροφσ οικογενειακοφσ λόγουσ (άρκρο 46 του ν.4777/2021). 
 
Στισ αιτιςεισ παραίτθςθσ  εκπαιδευτικών, φςτερα από γνώμθ του Κεντρικοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου 
(Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε.), οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να γράφουν για ποιο λόγο ηθτοφν να παραιτθκοφν από τθν 
Τπθρεςία, π.χ. για λόγουσ υγείασ ι για ιδιαίτερα ςοβαροφσ οικογενειακοφσ λόγουσ και όχι για λόγουσ 
ςυνταξιοδότθςθσ ι προςωπικοφσ λόγουσ ι επαγγελματικοφσ λόγουσ, κλπ.  



τθν περίπτωςθ αίτθςθσ παραίτθςθσ για λόγουσ υγείασ υποβάλλονται δικαιολογθτικά από Δθμόςιο 
Νοςοκομείο ι Κζντρα Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ ι από τθν Ανωτάτθ τρατοφ Τγειονομικι Επιτροπι 
(Α..Τ.Ε.), όταν πρόκειται για ειδικζσ πακιςεισ.  
 

τθν περίπτωςθ αίτθςθσ παραίτθςθσ για ςοβαροφσ οικογενειακοφσ λόγουσ αναγράφονται υποχρεωτικά 
οι επικαλοφμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογθτικά (π.χ. πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 
κατάςταςθσ, βεβαίωςθ εργαςίασ ςυηφγου ςε άλλθ πόλθ/χώρα, κλπ.) που να αποδεικνφουν τουσ 
παραπάνω λόγουσ. 
 

ΕΡΑΝΑΦΟΑ ΣΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΡΛΑΝΗΣ 
 

φμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 10 του ν.4151/2013, υπάλλθλοσ που αποχωρεί από τθν Τπθρεςία 
προκειμζνου να ςυνταξιοδοτθκεί και λόγω πλάνθσ περί τα πράγματα δεν πλθροί τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ για τθν άμεςθ καταβολι τθσ ςφνταξισ του, μπορεί να επανζλκει ςτθν Τπθρεςία μετά από 
αίτθςι του, θ οποία υποβάλλεται ςτον φορζα που αποχώρθςε εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν 
(3) μθνϊν από τθν θμερομθνία που φζρει το ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ υντάξεων, το οποίο και 
τον πλθροφορεί ςχετικά.  
 

Το χρονικό διάςτθμα από τθν αποχϊρθςθ από τθν Υπθρεςία μζχρι τθν επαναφορά ςε αυτι δεν 
λογίηεται ςυντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχζσ για αυτό. 

 

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΟΛΥΣΗ 
 

Οι εκπαιδευτικοί απολφονται αυτοδίκαια από τθν Τπθρεςία με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ (άρκρο 4, 
παρ. 1 του ν.3687/2008), λόγω ορίου θλικίασ, με τθ ςυμπλιρωςθ του εξθκοςτοφ ζβδομου (67ου) ζτουσ 
τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 59, παρ. 1, 2 του ν.4369/2016) με πλιρθ ςφνταξθ, αναλογικι πάντα των ετϊν 
υπθρεςίασ που κα ζχουν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςυνταξιοδότθςθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, είναι θ 
15ετία ωσ ελάχιςτθ προχπθρεςία.  
 

Για τθν αυτοδίκαιθ απόλυςθ, λόγω ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία γζννθςθσ κεωρείται θ 31θ 
Δεκεμβρίου του ζτουσ γζννθςθσ (άρκρο 155, παρ. 3 του ν.3528/2007). 
 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΑΘΗΣΕΩΝ 
 

Ραλιοί και νζοι αςφαλιςμζνοι που υπάγονται ςτισ περιπτώςεισ αυτζσ μποροφν να αποχωριςουν με τθ 
ςυμπλιρωςθ 15ετοφσ πλιρουσ πραγματικισ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ χωρίσ όριο θλικίασ. τθν 
κατθγορία αυτι εντάςςονται οι παραπλθγικοί, τετραπλθγικοί, οι πάςχοντεσ από χρόνια νεφρικι 
ανεπάρκεια, μεςογειακι αναιμία κ.ά. με ποςοςτό αναπθρίασ 67%, τουλάχιςτον, που πιςτοποιείται από 
τθν Ανωτάτθ τρατοφ Τγειονομικι Επιτροπι (Α..Τ.Ε.) - (άρκρο 4 του ν.3620/2007 και ν.3865/2010). 
 

Γονείσ που ζχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για τθν άςκθςθ κάκε βιοποριςτικοφ επαγγζλματοσ κατά 
ποςοςτό 67% και άνω για τουσ οποίουσ εξακολουκεί να ιςχφει θ ςυμπλιρωςθ 25ετίασ για τθ κεμελίωςθ 
του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιώματοσ και θ ςυμπλιρωςθ του 50ου ζτουσ τθσ θλικίασ για τθν καταβολι τθσ 
ςφνταξθσ. Χριςθ του δικαιώματοσ αυτοφ, για ςυνταξιοδότθςθ με ευνοϊκότερουσ όρουσ, μπορεί να 
αςκθκεί από τον ζνα εκ των γονζων, κατόπιν κοινισ διλωςισ τουσ. Η ςυνταξιοδοτικι αυτι ρφκμιςθ δεν 
ζχει αναδρομικι ιςχφ για τα πρόςωπα αυτισ τθσ περίπτωςθσ που κεμελίωςαν ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα 
μζχρι και τισ 18-08-2015 δθλ. ανδρόγυνο υπαλλιλων, γονζων ανίκανου παιδιοφ, που ζχουν κεμελιώςει 
δικαίωμα μζχρι και τισ 18-08-2015 μποροφν να αποχωριςουν με τθ ςυμπλιρωςθ του 50ου ζτουσ τθσ 
θλικίασ τουσ και το δικαίωμα αυτό να αςκθκεί και από τουσ δφο γονείσ. Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ των 
γονζων με ανίκανο παιδί που κεμελίωςαν δικαίωμα από 19-08-2015 και μετά, το δικαίωμα 
ςυνταξιοδότθςθσ με τθ ςυμπλιρωςθ του 50ου ζτουσ μπορεί να αςκθκεί μόνο από τον ζνα γονζα κατόπιν 
ςυναίνεςθσ και του άλλου. ε περίπτωςθ διάηευξθσ ι διάςταςθσ των γονζων, το δικαίωμα μπορεί να 
αςκθκεί μόνο από αυτόν που ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ. 
 

Υπάλλθλοι με ανίκανο/θ ςφηυγο, που ςυμπλιρωςαν 25ετία μζχρι και 18-08-2015, μποροφν να 
ςυνταξιοδοτθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του 50ου ζτουσ, όποτε αυτό ςυμπλθρωκεί. Η διαπίςτωςθ του 
ποςοςτοφ τθσ ανικανότθτασ γίνεται από τθν Ανωτάτθ τρατοφ Τγειονομικι Επιτροπι (Α..Τ.Ε.), όπωσ 
ορίηεται ςτισ διατάξεισ του ν.3865/2010. Όςοι, όμωσ, υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ αυτισ ςυμπλιρωςαν 
τθν 25ετία από 19-08-2015 και μετά το δικαίωμα αυτό καταργείται. 
 

 



 
ΡΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Για τθν εξαγορά πλαςματικοφ χρόνου τζκνων απαιτοφνται 15 ζτθ πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ 
και ο χρόνοσ αυτόσ υπολογίηεται τόςο για τθ κεμελίωςθ όςο και για τθν προςαφξθςθ τθσ ςφνταξθσ.  
 

Για τθν εξαγορά πλαςματικϊν ετϊν ςπουδϊν απαιτοφνται 12 ζτθ αςφάλιςθσ είτε ςτον δθμόςιο είτε 
ςτον ιδιωτικό τομζα. Αναγνώριςθ χρόνου ςπουδών μπορεί να γίνει και να υπολογιςτεί τόςο για 
κεμελίωςθ όςο και για προςαφξθςθ τθσ ςφνταξθσ μετά τθν 01-01- 2011. 
 

Για τον χρόνο αςφάλιςθσ που αναγνωρίηεται πλαςματικά ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ λαμβάνονται οι 
αποδοχζσ επί των οποίων υπολογίςτθκε το ποςό τθσ εξαγοράσ.  
 

Η αίτθςθ εξαγοράσ πλαςματικϊν ετϊν αςφάλιςθσ μπορεί να γίνει οποτεδιποτε, ακόμα και 
ταυτόχρονα με τθν αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ μετά τθν αίτθςθ 
ςυνταξιοδότθςθσ.  
 

Το κόςτοσ εξαγοράσ πλαςματικϊν ετϊν από 01/01/2020 είναι, πλζον, για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 
20% επί των ςυντάξιμων αποδοχϊν (βαςικόσ μιςκόσ και τυχόν επίδομα κζςθσ ευκφνθσ) από 6,67% που 
ιταν για τισ αιτιςεισ μζχρι τισ 31-12-2016 (το κόςτοσ εξαγοράσ ςχεδόν τριπλαςιάςτθκε τθν τριετία 
2017-2019).  
 

Σο ποςό εξαγοράσ μπορεί να καταβλθκεί είτε εφάπαξ με ζκπτωςθ 2% για κάκε ακζραιο ζτοσ εξαγοράσ 
είτε ςε δόςεισ (ν.4425/2016, άρκρο 1). 
 
 

ΡΛΗΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

Πςοι/όςεσ αςφαλιςμζνοι/εσ κεμελίωςαν μζχρι τισ 31-12-2021 δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ 
(ςυμπλιρωςαν δθλ. τα απαιτοφμενα ζτθ υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και το αρχικό ι αφετθριακό θλικιακό 
όριο είτε με ανιλικο είτε χωρίσ ανιλικο τζκνο, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 1 & 2 του ν.4336/2015), 
μποροφν να αποχωριςουν οποτεδιποτε. 
 

Ειδικότερα, αν τα απαιτοφμενα ζτθ υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ (και με αναγνϊριςθ πλαςματικϊν ετϊν) 
και το αρχικό ι αφετθριακό θλικιακό όριο ςυμπλθρϊκθκαν ζωσ 31-12-2021, αλλά το νζο θλικιακό 
όριο ςυμπλθρϊνεται από 01-01-2022 και μετά, θ ςφνταξθ κα καταβλθκεί κατά το ζτοσ που κα 
ςυμπλθρωκεί το νζο θλικιακό όριο, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 1 ι 2 του ν.4336/2015. Π.χ. 
Άνδρασ/γυναίκα διοριςκείσ/είςα το 1984 και ζτοσ γζννθςθσ το 1962, μποροφςε να ςυνταξιοδοτθκεί με 
τθ διάταξθ του ν.3865/2010, όταν ςυμπλιρωνε τα 35 χρόνια υπθρεςίασ και το 58ο ζτοσ τθσ θλικίασ. 
φμφωνα με τον ν.4336/2015 τα 35 χρόνια υπθρεςίασ ςυμπλθρώκθκαν το 2019 και το 58ο ζτοσ (αρχικό ι 
αφετθριακό θλικιακό όριο) ςυμπλθρώκθκε το 2020. Σο νζο όριο θλικίασ, ςφμφωνα με τον πίνακα 1, είναι 
θ ςυμπλιρωςθ του 61ου ζτουσ (μεταβατικό όριο θλικίασ) και κα ςυνταξιοδοτθκεί το 2023 που 
ςυμπλθρώνεται το 61ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Αν τα 35 χρόνια υπθρεςίασ ςυμπλθρϊκθκαν εντόσ τθσ 
μεταβατικισ περιόδου, δθλ. μζχρι τισ 31-12-2021, αλλά το αρχικό ι αφετθριακό θλικιακό όριο (58) 
ςυμπλθρϊκθκε μετά τθν 01/01/2022, τότε κα ςυνταξιοδοτθκεί ςτα 67 με πλιρθ ςφνταξθ και ςτα 62 με 

μειωμζνθ ι εναλλακτικά ςυνταξιοδότθςθ με 40 χρόνια υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και θλικία 62 ετών. 
 

Συμπεραςματικά, μετά τθν 01-01-2022 ζπαυςαν να ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του ν.4336/2015 
που προβλζπουν ςταδιακι αφξθςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ από 19-08-2015 ζωσ και 31-12-
2021.  
 

Συνεπϊσ, όςοι/όςεσ κεμελιϊνουν δικαίωμα με 25ετία μετά τθν 01-01-2013 (και με αναγνώριςθ 
πλαςματικών ετών, π.χ. ςτρατιωτικι κθτεία, χρόνοσ ςπουδών, χρόνοσ τζκνων, γονικι άδεια ανατροφισ), 
είτε αςφαλίςτθκαν μζχρι το 1992 είτε μετά το 1993, τα όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ γι’ αυτοφσ είναι 
ςτα 67 για πλιρθ και ςτα 62 για μειωμζνθ ςφνταξθ ι εναλλακτικά ςυνταξιοδότθςθ με 40 ζτθ 
υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και θλικία, τουλάχιςτον, 62 ετϊν για πλιρθ ςφνταξθ (ν.4093/2012). 

 
 
 
 



 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Τα όρια θλικίασ για μειωμζνθ ςφνταξθ ζχουν, πλζον, αλλάξει. Η πολιτικι θγεςία του Τπουργείου 
Εργαςίασ ζκανε αποδεκτι ςχετικι γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ και ανζτρεψε, 
προσ το δυςμενζςτερο, το ιδθ δυςβάςτακτο ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ. 
 

υγκεκριμζνα, με το άρκρο 20 του ν.4997/2022 μεταβάλλονται από 01/01/2023 τα όρια θλικίασ για 
τουσ αςφαλιςμζνουσ του Δθμοςίου που δεν ζχουν κεμελιϊςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα, δθλ. 25ετία 
το 2010, 2011, 2012 και θλικία 55/60 (γυναίκεσ/άνδρεσ), 56 και 58 ζτθ αντίςτοιχα για χοριγθςθ 
μειωμζνθσ ςφνταξθσ. Εάν δεν είχαν ςυμπλθρϊςει μζχρι και τισ 31.12.2022 τα μειωμζνα αυτά όρια 
θλικίασ, τότε το γενικό όριο θλικίασ μειωμζνθσ ςφνταξθσ διαμορφϊνεται, πλζον, ςτο 62ο ζτοσ.  
 

Η αφξθςθ αυτι των ορίων θλικίασ μειωμζνθσ ςφνταξθσ για τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ςυνεπάγεται 
μια αφξθςθ ζωσ και 7 ζτθ. 
 

Οι ζχοντεσ, όμωσ, τισ προχποκζςεισ (χρόνια υπθρεςίασ και όριο θλικίασ), ςφμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, μζχρι και τισ 31/12/2022 μποροφν να αςκιςουν το δικαίωμά τουσ οποτεδιποτε. 
 

Πςοι ςυνταξιοδοτθκοφν με μειωμζνθ ςφνταξθ ζχουν ποινι 6% για κάκε ζτοσ που υπολείπεται του 
αντίςτοιχου ορίου θλικίασ για πλιρθ ςφνταξθ με τα γενικά όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα 
με τον πίνακα 2 του ν.4336/2015.  
 

Η ποινι εφαρμόηεται ςτο ποςό τθσ Εκνικισ Σφνταξθσ, και όχι τθσ ανταποδοτικισ ςφνταξθσ, με ανϊτατο 
όριο το 30% και δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό αυτό. Η μείωςθ τθσ Εκνικισ Σφνταξθσ που κα 
προκφψει κα είναι εφ’ όρου ηωισ. 
 

τθν περίπτωςθ μειωμζνθσ ςφνταξθσ, το ίδιο ποςοςτό μείωςθσ (ζωσ 30%) ιςχφει και ςτθν επικουρικι 
ςφνταξθ από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ & Εφάπαξ Ραροχϊν (ΕΤΕΑΕΡ - πρϊθν ΤΕΑΔΥ) 
για τα ζτθ αςφάλιςθσ ζωσ 31-12-2014. 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΡΟΔΟΧΕΣ 
 

Ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ για τον υπολογιςμό τθσ ανταποδοτικισ ςφνταξθσ λαμβάνεται ο Μ.Ο. των 
μθνιαίων αποδοχϊν του αςφαλιςμζνου επί των οποίων ζγιναν κρατιςεισ για τθν κφρια ςφνταξθ από 01-
01-2002 (ζναρξθ μθχανογράφθςθσ) ζωσ τθν θμερομθνία εξόδου από τθν υπθρεςία.  
 

Σζτοιεσ αποδοχζσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι: Ο βαςικόσ μιςκόσ, το επίδομα των 140,80€ από 01-07-
2007 ζωσ 31-12-2016 και το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ από 01-01-2008, επειδι τθ χρονιά αυτι άρχιςαν οι 
κρατιςεισ για τθν κφρια ςφνταξθ, ςτο εν λόγω επίδομα.  
 

Μετά τα 40 ζτθ αςφάλιςθσ το ποςοςτό αναπλιρωςθσ αυξάνεται μόνο κατά 0,50% από το 2,55% που 
είναι θ αφξθςθ του ποςοςτοφ αναπλιρωςθσ μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ των 40 ετϊν αςφάλιςθσ. 
 

Για τον χρόνο αςφάλιςθσ που αναγνωρίηεται πλαςματικά, ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ λαμβάνονται οι 
αποδοχζσ επί των οποίων υπολογίςτθκε το ποςό τθσ εξαγοράσ. 
 

Οι ςυντάξιμεσ αποδοχζσ αναπροςαρμόηονται από 01-01-2002 ζωσ και το προθγοφμενο ζτοσ εξόδου 
από τθν υπθρεςία. Η αναπροςαρμογι διενεργείται ζωσ το 2024 κατά τθ μεταβολι του μζςου ετιςιου 
γενικοφ δείκτθ καταναλωτι τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΑΣ). Από 01-01-2025 διενεργείται με 
βάςθ τον δείκτθ τθσ μεταβολισ μιςκών που υπολογίηεται από τθν ΕΛΣΑΣ. 

 

Η Εκνικι Σφνταξθ από το 2023 αυξικθκε ςε 413,76€ από 384€. 
 

ΕΦΑΡΑΞ 
 

Η μείωςθ ςτο εφάπαξ ςτα μνθμονιακά χρόνια ιταν 45-50% περίπου. Σφμφωνα με το άρκρο 35 του 
ν.4387/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 31 του ν.4670/2020, ο τρόποσ υπολογιςμοφ του 
εφάπαξ ζχει, πλζον, αλλάξει και από 01/01/2014 και μετά πραγματοποιείται, ςτθν ουςία, επιςτροφι 
ειςφορϊν των υπαλλιλων και μάλιςτα άτοκα, κακώσ δεν υπάρχει ανταποδοτικότθτα. 
 
 



 
 

ΡΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΡΛΗΩΣΗΣ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ν.4670/2020 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΡΛΗΩΣΗΣ 

 
ΑΡΟ 

 
ΕΩΣ % % 

0 15 0,77 11,55 

15,01 16 0,84 12,39 

16,01 17   13,23 

17,01 18   14,07 

18,01 19 0,90 14,97 

19,01 20   15,87 

20,01 21   16,77 

21,01 22 0,96 17,73 

22,01 23   
18,69 

23,01 24   19,65 

24,01 25 1,03 20,68 

25,01 26   21,71 

26,01 27   22,74 

27,01 28 1,21 23,95 

28,01 29   25,16 

29,01 30   26,37 

30,01 31 1,96 28,33 

31,01 32   30,29 

32,01 33   32,25 

33,01 34 2,50 34,75 

34,01 35   37,25 

35,01 36   39,75 

36,01 37 2,55 42,30 

37,01 38   44,85 

38,01 39   47,40 

39,01 40   49,95 

40,01 41 0,50 50,45 
 

 

Τάκθσ ουμπισ 
Αιρετόσ ΡΥΣΡΕ Αϋ Ακινασ 


