
 

 

 

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων  

 

Συνϊδελφοι, 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό 

βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα που απαςχολούν όλουσ τουσ δημόςιουσ 

υπαλλόλουσ (και φυςικϊ τουσ εκπαιδευτικούσ) ςε ςχϋςη με τισ 

ςυνταξιοδοτικιϋσ διατϊξεισ οι οπούεσ ιςχύουν, πλϋον, ςτο Δημόςιο, όπωσ τον 

ςυνϋταξε η Νομικό Σύμβουλοσ τησ Δ.Ο.Ε. Μαρύα – Μαγδαληνό Τςύπρα. 

 

Από τη Δ.Ο.Ε. 

 Αθόνα 14/6/2016 

Προσ  

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



 

 

 

Αναφορικά με τισ ςυνταξιοδοτικέσ διατάξεισ του Δημοςίου: 

[αα] Μεταβάλλονται τα όρια ηλικίασ ςυνταξιοδότηςησ μέςω των 

διατάξεων του ν. 4387/2016; 

Όχι, τα όρια ηλικύασ ςυνταξιοδότηςησ παραμϋνουν, όπωσ ϋχουν 

διαμορφωθεύ με τισ διατϊξεισ του ν. 4336/2015. Μοναδικό παρϋμβαςη, η οπούα 

εμμϋςωσ επϋρχεται ςτισ προώποθϋςεισ για ςυνταξιοδότηςη εύναι ο καθοριςμόσ 

των εύκοςι ετών (ϋναντι των δϋκα πϋντε) ωσ όριο για την λόψη του ςυνόλου τησ 

βαςικόσ ςυντϊξεωσ. 

[ββ] Οι δημόςιοι υπάλληλοι υπάγονται ςτο νέο αςφαλιςτικό και εάν ναι 

ςε ποια ςημεία; 

Στο ν. 4387/2016 ειςϊγονται ρυθμύςεισ και για τουσ Δημοςύουσ 

υπαλλόλουσ (τακτικούσ και μετακλητούσ), τουσ υπαλλόλουσ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β 

Βαθμού, υπαλλόλουσ και λειτουργούσ τησ Βουλόσ, ιερεύσ και υπαλλόλουσ των 

εκκληςιαςτικών νομικών προςώπων καθώσ και ςτα ςτελϋχη των ενόπλων 

δυνϊμεων, των Σωμϊτων αςφαλεύασ καθώσ και του Πυροςβεςτικού Σώματοσ.   

Στο ϊρθρο 4 παρ. 1α προβλϋπεται, ότι οι ωσ ϊνω υπϊλληλοι υπϊγονται 

από 1-1-2017 ςτον Ενιαύο Φορϋα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ ενώ μϋχρι την 31-12-2016 

το Δημόςιο ςυνεχύζει να υπολογύζει και να ειςπρϊττει τισ ειςφορϋσ και να 

καταβϊλλει τισ κανονιςθεύςεσ ςυντϊξεισ. (4 παρ. 2α). Αντύςτοιχα, το Δημόςιο 

ςυνεχύζει να κανονύζει τισ ςυντϊξεισ, όςων υποβϊλλουν αύτηςη 

ςυνταξιοδότηςησ από την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου (12-5-2016) μϋχρι και την 31-

12-2016. 



Από 1-1-2017 το ςυνολικό ποςοςτό ειςφορϊσ κλϊδου ςύνταξησ 

αςφαλιςμϋνου εργοδότη ςε 20% επύ των ςυντϊξιμων μηνιαύων αποδοχών 

(6,67% για αςφαλιςμϋνο και 13,33% για εργοδότη).   

[γγ] Πωσ υπολογίζεται η ςύνταξη των αςφαλιςμένων του Δημοςίου; 

[Ι] Για όςουσ υπϊλληλουσ αποχωρούν από την υπηρεςύα τουσ μϋχρι την 

ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου (12/5/2016) η ςύνταξη τουσ υπολογύζεται βϊςει τησ 

νομοθεςύασ που ύςχυε την 31/12/2014. Προώπόθεςη εύναι οι εν λόγω 

αςφαλιςμϋνοι να δικαιούνται την ϊμεςη λόψη ςυντϊξεωσ με την 

ςυνταξιοδότηςη τουσ. Συνεπώσ, υπϊγονται ςτο παλαιό καθεςτώσ υπολογιςμού 

ςύνταξησ μόνο όςοι  δικαιούνται να λϊβουν ςύνταξη με την υποβολό τησ 

παραύτηςησ τουσ και όχι όςοι ϋχουν μεν ςυμπληρώςει τα οριζόμενα ϋτη 

αςφϊλιςησ αλλϊ δεν ϋχουν το προβλεπόμενο από την νομοθεςύα όριο ηλικύασ. 

Έτςι, υπϊλληλοσ του Δημοςύου ϋχοντασ ςυμπληρώςει 40 ϋτη υπηρεςύασ αλλϊ 

χωρύσ να ϋχει το 62ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του υποβϊλλει παραύτηςη. Η 

ςυνταξιοδοτικό πρϊξη, που θα εκδοθεύ ςτην περύπτωςη του θα αναγνωρύζει το 

δικαύωμα του για καταβολό ςυντϊξεωσ αλλϊ θα αναςτϋλλει την καταβολό τησ 

μϋχρι την ςυμπλόρωςη του ορύου ηλικύασ ςυνταξιοδότηςησ. Σε αυτό την 

περύπτωςη, ωςτόςο, η ςύνταξη του θα υπολογιςτεύ με τισ διατϊξεισ του 

ν.4387/2016 και όχι με τισ διατϊξεισ, που ύςχυαν μϋχρι την 31-12-2014.  

Εύναι ζότημα, τι θα γύνει με όςουσ υπϋβαλαν αύτηςη για ςυνταξιοδότηςη 

πριν την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου, χωρύσ να γνωρύζουν την παρϊμετρο αυτό 

και οι οπούοι με την εν λόγω πρόβλεψη αιφνιδιϊζονται. Πρόκειται ουςιαςτικϊ 

για περιπτώςεισ υπαλλόλων, που ϋςπευςαν να υποβϊλλουν παραύτηςη χωρύσ 

να ϋχουν το προβλεπόμενο όριο ηλικύασ προκειμϋνου να αποφύγουν, αυτό που 

τελικώσ ο νόμοσ 4387/2016 επιβϊλλει.  

[ΙΙ]  Για όςουσ υπαλλόλουσ αποχωρούν από την υπηρεςύα μετϊ την 

δημοςύευςη του νόμου (12/5/2016), η ςύνταξη τουσ κανονύζεται βϊςει των 

διατϊξεων του ν. 4387/2016 (ότοι ωσ ϊθροιςμα βαςικόσ και αναλογικόσ 

ςυντϊξεωσ, με βϊςει τισ οριζόμενεσ από αυτόν ςυντϊξιμεσ αποδοχϋσ). Ειδικϊ 

για όςουσ αποχωρόςουν εντόσ του 2016, ςε περύπτωςη, που η ςύνταξη που 



τουσ κανονύζεται υπολεύπεται κατϊ ποςοςτό 20 % τησ ςύνταξησ, που θα 

ελϊμβαναν εϊν αποχωρούςαν με τον προγενϋςτερο καθεςτώσ, τότε τουσ 

καταβϊλλεται το όμιςυ τησ διαφορϊσ ωσ προςωπικό διαφορϊ. Αντύςτοιχα, εϊν 

αποχωρούν εντόσ του 2017 ό εντόσ του 2018 καταβϊλλεται ωσ προςωπικό 

διαφορϊ το 1/3 τησ διαφορϊσ και το ¼ αντύςτοιχα.  

[γγ] Πωσ υπολογίζεται η ςύνταξη, όςων υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ν. 

4387/2016; 

Η ςύνταξη όςων υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ν. 4387/2016 αποτελεύ 

ϊθροιςμα δύο τμημϊτων: τησ βαςικόσ και τησ αναλογικόσ ςύνταξησ. 

Η βαςικό ςύνταξη καταβϊλλεται από τον ΕΦΚΑ αλλϊ χρηματοδοτεύται 

από τον κρατικό Προώπολογιςμό. Προώπόθεςη για την καταβολό τησ εύναι κατ’ 

αρχόν η διαμονό ςτην Ελλϊδα με μόνιμο και νόμιμο τρόπο για τουλϊχιςτον 15 

ϋτη από την ςυμπλόρωςη του 15ου ϋτουσ τησ ηλικύασ και μϋχρι την ςυμπλόρωςη 

των προβλεπόμενων κατϊ περύπτωςη ορύων ηλικύασ ςυνταξιοδότηςησ.  

Το ποςό τησ βαςικόσ ςύνταξησ μειώνεται κατϊ 1/40 για κϊθε χρόνο, που 

υπολεύπεται των 40 ετών από την ςυμπλόρωςη του 15ου ϋτουσ τησ ηλικύασ μϋχρι 

το προβλεπόμενου κατϊ περύπτωςη ορύου ηλικύασ ςυνταξιοδότηςησ. Σε 

περύπτωςη μειωμϋνησ ςυντϊξεωσ, το ποςό τησ βαςικόσ ςύνταξησ μειώνεται 

κατϊ 1/200 για κϊθε μόνα, που υπολεύπεται για την ςυμπλόρωςη του ορύου 

ηλικύασ για την λόψη πλόρουσ ςυντϊξεωσ.  

Σε περιπτώςεισ δικαιούχων μειωμϋνησ ςύνταξησ λόγω αναπηρύασ, το 

ποςό τησ βαςικόσ ςύνταξησ, που καταβϊλλεται ανϋρχεται ςε 75% εϊν ο 

δικαιούχοσ ϋχει ποςοςτό αναπηρύασ από 67% ϋωσ 79,99% και ςε 50% ςε 

περύπτωςη αναπηρύασ από 50% ϋωσ και 66,99%. Τϋλοσ, ςε περύπτωςη μειωμϋνησ 

ςύνταξησ λόγω ανικανότητασ καταβϊλλεται ποςοςτό 40% τησ βαςικόσ 

ςυντϊξεωσ εϊν ο ςυνταξιούχοσ ϋχει ποςοςτό αναπηρύασ ϋωσ 49,99%.  

Εϊν κϊποιοσ λαμβϊνει δύο ςυντϊξεισ καταβϊλλεται μόνο η μύα εθνικό 

ςύνταξη. Εϊν κϊποιοσ λαμβϊνει μια πλόρη και μια μειωμϋνη ςύνταξη τότε 

καταβϊλλεται πλόρησ εθνικό ςύνταξη. Σε περύπτωςη λόψησ δύο μειωμϋνων 



ςυντϊξεων καταβϊλλονται και οι δύο μειωμϋνεσ εθνικϋσ ςυντϊξεισ αλλϊ 

εφόςον το ϊθροιςμα τουσ εύναι ύςο ό μικρότερο από το ποςό τησ πλόρουσ 

εθνικόσ ςύνταξησ. 

Η εθνικό ςύνταξη για το ϋτοσ 2016 ορύζεται ςε 384 ευρώ και 

καταβϊλλεται ακϋραιη μόνο εϊν κϊποιοσ ϋχει ςυμπληρώςει εύκοςι ϋτη 

αςφϊλιςησ. Το ποςό αυτό μειώνεται κατϊ 2% για κϊθε ϋτοσ αςφϊλιςησ, που 

υπολεύπεται των 20 ετών εφόςον ϋχουν ςυμπληρωθεύ 15 ϋτη αςφϊλιςησ. Έτςι, 

αςφαλιςμϋνοσ, που ςυνταξιοδοτεύται με 19 ϋτη αςφϊλιςησ λαμβϊνει Εθνικό 

Σύνταξη 376,32 €, αςφαλιςμϋνοσ, που ςυνταξιοδοτεύται με 18 ϋτη αςφϊλιςησ, 

λαμβϊνει εθνικό ςύνταξη 368,79 €, με 17 ϋτη αςφϊλιςησ λαμβϊνει εθνικό 

ςύνταξη 361,2 €, με 16 ϋτη αςφϊλιςησ 354,2 € και αςφαλιςμϋνοσ με 15 ϋτη 

αςφϊλιςησ 347 €.   

Η ανταποδοτικό ςύνταξη καταβϊλλεται από τον ΕΦΚΑ και 

χρηματοδοτεύται από αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ. Η ανταποδοτικό ςύνταξη 

εξϊγεται βϊςει του χρόνου αςφϊλιςησ, του κατ’ ϋτοσ ποςοςτού αναπλόρωςησ, 

όπωσ αυτό ορύζεται ςτον νόμο και των ςυντϊξιμων αποδοχών. Ωσ ςυντϊξιμεσ 

αποδοχϋσ λαμβϊνεται υπόψη ο μϋςοσ όροσ μηνιαύων αποδοχών του 

αςφαλιςμϋνου καθ’ όλο τον αςφαλιςτικό βύο του. Ο μϋςοσ όροσ υπολογύζεται 

ωσ το πηλύκο τησ διαύρεςησ του ςυνόλου των μηνιαύων αποδοχών δια του 

ςυνολικού χρόνου αςφϊλιςησ. Ωσ ςύνολο μηνιαύων αποδοχών θεωρεύται το 

ϊθροιςμα των μηνιαύων αποδοχών, που υπόκειται ςε ειςφορϋσ, καθ’ όλη την 

διϊρκεια του αςφαλιςτικού βύου.  

Ειδικϊ για όςουσ ςυνταξιοδοτούνται βϊςει των διατϊξεων, που ύςχυαν 

ςτισ 31/12/2014 ωσ μϋςοσ όροσ αποδοχών ορύζεται ο μϋςοσ όροσ αποδοχών από 

το ϋτοσ 2002 μϋχρι και την ημϋρα λόψησ τησ ςυντϊξεωσ. 

[δδ] Τι ςυμβαίνει ςε περίπτωςη ςυντάξεων χηρείασ; 

Σε περύπτωςη θανϊτου ςυνταξιούχου ό αςφαλιςμϋνου, ο οπούοσ ϋχει 

πραγματοποιόςει το χρόνο αςφϊλιςησ, που απαιτεύται για τη ςυνταξιοδότηςό 

του, δικαιούνται ςύνταξη:  



α. Ο επιζών ςύζυγοσ, εφόςον ϋχει ςυμπληρώςει το 55ο ϋτοσ τησ ηλικύασ 

του κατϊ το χρόνο θανϊτου του ςυνταξιούχου. Σε περύπτωςη που ο θϊνατοσ 

ϋχει ςυμβεύ προτού ςυμπληρωθεύ το 55ο ϋτοσ ηλικύασ του επιζώντοσ ςυζύγου 

τότε καταβϊλλεται ςε αυτόν ςύνταξη για διϊρκεια τριών (3) ετών.  

β. Εϊν ο δικαιούχοσ ςυμπληρώνει το 55ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του κατϊ τη 

διϊρκεια λόψησ τησ ςύνταξησ, η καταβολό τησ διακόπτεται με τη ςυμπλόρωςη 

τησ τριετύασ και ϊρχεται εκ νϋου με τη ςυμπλόρωςη του 67ου ϋτουσ τησ ηλικύασ 

του.  

Β. Τα τϋκνα με την προώπόθεςη, ότι:  

α Εύναι ϊγαμα και δεν ϋχουν ςυμπληρώςει το 18ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. 

Το όριο αυτό παρατεύνεται μϋχρι του 24ου ϋτουσ, εφόςον φοιτούν ςε ανώτερεσ 

ό ανώτατεσ ςχολϋσ  

ό β κατϊ το χρόνο του θανϊτου του αςφαλιςμϋνου ό ςυνταξιούχου εύναι 

ϊγαμα και ανύκανα για κϊθε βιοποριςτικό εργαςύα, εφόςον η ανικανότητϊ τουσ 

επόλθε πριν από την ςυμπλόρωςη του 24ου ϋτουσ τησ ηλικύασ τουσ.  

Γ. Ο διαζευγμϋνοσ ςύζυγοσ, εφόςον πληρού αθροιςτικϊ και τισ 

ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  

α) ο πρώην ςύζυγοσ, κατϊ τη ςτιγμό του θανϊτου του, να κατϋβαλλε ςε 

αυτόν ό να υποχρεούτο να του καταβϊλλει διατροφό που εύχε καθοριςτεύ εύτε 

με δικαςτικό απόφαςη εύτε με μεταξύ τουσ ςύμβαςη,  

β) να εύχε ςυμπληρώςει δϋκα (10) ϋτη ϋγγαμου βύου μϋχρι τη λύςη του 

γϊμου με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη,  

γ) το διαζύγιο να μην οφεύλεται ςε ιςχυρό κλονιςμό τησ ϋγγαμησ 

ςυμβύωςησ υπαιτιότητασ του αιτούντοσ τη ςύνταξη,  

δ) το μϋςο μηνιαύο ατομικό φορολογητϋο ειςόδημϊ του να μην 

υπερβαύνει το διπλϊςιο του ποςού του επιδόματοσ Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ 

Αναςφϊλιςτων Υπερηλύκων που καταβϊλλεται από τον ΟΓΑ,  



ε) να μην ϋχει τελεςτεύ ϊλλοσ γϊμοσ ό ςύμφωνο ςυμβύωςησ.  

[εε] Ποιο είναι το ανώτατο όριο καταβολήσ ςύνταξησ; 

Μϋχρι 31/12/2018 αναςτϋλλεται η καταβολό κϊθε ατομικόσ μηνιαύασ 

ςύνταξησ, κατϊ το μϋροσ, που υπερβαύνει τισ 2000 ευρώ. Αντύςτοιχα, για το 

ανωτϋρω διϊςτημα, το ϊθροιςμα του καθαρού μηνιαύου ποςού των ςυντϊξεων 

από οποιαδόποτε αιτύα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ 3000 ευρώ.  

[ςτςτ] Τι ςημαίνει επανυπολογιςμόσ καταβαλλόμενων ςυντάξεων; 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 οι όδη καταβαλλόμενεσ 

ςυντϊξεισ επανυπολογύζονται με βϊςη τουσ κανόνεσ του ν. 4387/2016 (βλ. 

ανωτϋρω γγ). Τούτο ςυνεπϊγεται, ότι όλεσ οι ςυντϊξεισ, που όδη 

καταβϊλλονται θα επανυπολογιςτούν με βϊςη τουσ κανόνεσ του ν. 4387/2016 

ενώ το ποςό τησ ςύνταξησ, όπωσ εύχε διαμορφωθεύ ςτισ 31/12/2014 θα ςυνεχύςει 

να καταβϊλλεται κανονικϊ. Από 1/1/2019 εφόςον το καταβαλλόμενο ποςό των 

ςυντϊξεων αυτών εύναι μεγαλύτερο από αυτό, που θα καταβϊλλονταν με βϊςη 

τουσ υπολογιςμούσ του ν. 4387/2016, αυτό διατηρεύται ωσ προςωπικό διαφορϊ, 

ςυμψηφιζόμενο με τισ αυξόςεισ των ςυντϊξεων, που ϋχουν κανονιςτεύ μετϊ 

την ϋκδοςη του νόμου. 

[ζζ] Τι ιςχύει με τουσ πλαςματικούσ χρόνουσ αςφάλιςησ; 

Οι πλαςματικού χρόνοι αςφϊλιςησ (παιδιϊ, ςτρατόσ, ςπουδϋσ κλπ) 

ςυνεχύζουν να αναγνωρύζονται όπωσ ύςχυε μϋχρι την ϋναρξη εφαρμογόσ του ν. 

4387/2016. Σε κϊθε περύπτωςη, η εξαγορϊ γύνεται με την καταβολό του 

ςυνολικού ποςού τησ ειςφορϊσ εργοδότη- εργαζόμενου, που ορύζεται επύ των 

ςυντϊξιμων αποδοχών του αςφαλιςμϋνου κατϊ τον μόνα υποβολόσ τησ 

αύτηςησ εξαγορϊσ. Το ποςό καταβϊλλεται ςε δόςεισ τόςεσ όςοι και οι μόνεσ, 

που εξαγορϊζονται ό εφϊπαξ με ϋκπτωςη 15%. 

[ηη] Τι ςυμβαίνει ςε περίπτωςη διοριςμένων πριν το έτοσ 1983, οι οποίοι 

διαθέτουν χρόνο αςφάλιςησ εκτόσ δημοςίου και επιθυμούν να κάνουν χρήςη 

αυτού;  



Μϋχρι την ϋκδοςη του ν. 4387/2016 απαιτεύτο η καταβολό 

ςυμπληρωματικόσ ειςφορϊσ για την προςμϋτρηςη του χρόνου αςφϊλιςησ ςτον 

ιδιωτικό τομϋα, για όςουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ εύχαν διοριςτεύ πριν το ϋτοσ 

1983. Με την διϊταξη του ϊρθρου 19 του ν. 4387/2016 προβλϋπεται πλϋον, ότι 

μόνο χρόνοσ αςφϊλιςησ για τον οπούο δεν ϋχουν καταβληθεύ ειςφορϋσ πρϋπει 

να εξαγοραςτεύ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 1-6 του ν. 1405/1983. 

Αντιθϋτωσ, για όςουσ αςφαλιςμϋνουσ ϋχουν καταβληθεύ ειςφορϋσ, ο χρόνοσ 

αςφϊλιςησ ςτον ιδιωτικό τομϋα, ςυνυπολογύζεται ωσ ςυντϊξιμοσ, εφόςον η 

αύτηςη ςυνταξιοδότηςησ υποβληθεύ μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ του ν. 4387/2016. 

Το αυτό ιςχύει και για τισ περιπτώςεισ, που ϋχει όδη υποβληθεύ αύτημα 

εξαγορϊσ του εν λόγω χρόνου εφόςον η αύτηςη ςυνταξιοδότηςησ υποβληθεύ 

μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου.  

[θθ] Τι ςυμβαίνει με τισ αποφάςεισ του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τισ 

ςυντάξεισ πατέρων ανηλίκων; 

Όπωσ γνωρύζουμε, οι πατϋρεσ ανηλύκων, οι οπούοι θεμελύωςαν 

ςυνταξιοδοτικό δικαύωμα πριν το ϋτοσ 2010 υπϊγονται ςτισ γενικϋσ 

ςυνταξιοδοτικϋσ διατϊξεισ, με αποτϋλεςμα να δικαιούνται να λϊβουν ςύνταξη 

ςτα 67. Από την ϊλλη πλευρϊ, όςοι πατϋρεσ ανηλύκων θεμελύωςαν με την 

ςυμπλόρωςη 25ετύασ ςυνταξιοδοτικό δικαύωμα, εντόσ του ϋτουσ 2011 και 2012 

δικαιούνταν να αποχωρόςουν με την ςυμπλόρωςη του 52ου και του 55ου ϋτουσ 

τησ ηλικύασ του αντύςτοιχα. Η διαφοροπούηςη αυτό καθύςτατο ακόμα πιο 

ανεπιεικόσ εϊν λϊβει κανεύσ υπόψη του, το γεγονόσ, ότι πολλού ϊντρεσ δημόςιοι 

υπϊλληλοι εύχαν ςπεύςει να αναγνωρύςουν τον ςτρατό, πριν την ειςαγωγό του 

ν. 3865/2010 επιδιώκοντασ την θεμελύωςη ςυνταξιοδοτικού δικαιώματοσ πριν 

το ϋτοσ 2010, φοβούμενοι τισ αυξόςεισ των ορύων ηλικύασ ςυνταξιοδότηςησ. Το 

πρόβλημα αυτό τϋθηκε όδη ςτο Ελεγκτικό Συνϋδριο, το οπούο διαπύςτωςε την 

παρϊβαςη τησ αρχόσ τησ ιςότητασ και την υποχρϋωςη να τροποποιηθεύ η 

ςυνταξιοδοτικό νομοθεςύα κατϊ τρόπο, ώςτε να μην αντιμετωπύζονται 

διαφορετικϊ (και ϊρα ϊνιςα) οι περιπτώςεισ των πατϋρων ανηλύκων ανϊλογα 

με τον χρόνο θεμελύωςησ του ςυνταξιοδοτικού δικαιώματοσ. Μϋχρι ςόμερα, 

ωςτόςο, η ςυνταξιοδοτικό  νομοθεςύα δεν ϋχει εναρμονιςτεύ με την νομολογύα 



του Ελεγκτικού Συνεδρύου. Αντιθϋτωσ, η κατϊςταςη καθύςταται ακόμα 

δυςκολότερη εϊν λϊβει κανεύσ υπόψη του, ότι προκειμϋνου μια ςυνταξιοδοτικό 

υπόθεςη να κριθεύ από το Ελεγκτικό Συνϋδριο, θα πρϋπει ο αςφαλιςμϋνοσ να 

προβεύ ςε υποβολό παραύτηςησ, να υποβϊλλει αύτηςη ςυνταξιοδότηςησ, η 

οπούα αφού απορριφθεύ μπορεύ να οδηγόςει ςε ϊςκηςη ενδύκων βοηθημϊτων 

ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρύου. Με τον τρόπο, ωςτόςο, αυτό ο υπϊλληλοσ 

παραμϋνει ϋκθετοσ, χωρύσ να λαμβϊνει ούτε αποδοχϋσ, ούτε ςύνταξη, μϋχρι την 

κρύςη τησ ςυνταξιοδοτικόσ του υπόθεςησ.  

Κρύςιμο εύναι να υπϊρξει εναρμόνιςη τησ νομοθεςύασ με την νομολογύα 

του Ελεγκτικού Συνεδρύου, ιδιαύτερα μετϊ την μεταβολό (αύξηςη) των ορύων 

ηλικύασ ςυνταξιοδότηςησ, η οπούα ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ ιςοδυναμεύ πλϋον με 

17 επιπλϋον ϋτη εργαςύασ.  

 

Η νομική ςύμβουλοσ τησ Δ.Ο.Ε.  

Μαρία – Μαγδαληνή Τςίπρα 

 

 


