Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι
προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής :
1) Συνταξιοδότηση με 37ετία.
Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη
πραγματικής και υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς
αυτοαπασχολουμένων βάσει αρθρ. 16 ν. 3232/2004, έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε,
και μετά την 1-1-2013 χωρίς όριο ηλικίας
2) Συνταξιοδότηση παλαιών ασφαλισμένων με 35ετία ως 31-12-2010.
Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης έως 31-12-2010
έχουν κατοχυρώσει και συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ου
έτους της ηλικίας, ακόμα κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.
Υπενθυμίζεται ότι για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου
συνυπολογίζονται οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992, εφόσον η αίτηση
αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι την 31-12-2013.
3) Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2011
Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης
μέχρι 31-12-2012, διατηρούν (κατοχυρώνουν) το δικαίωμα να
συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 36 ή 37 ετών ασφάλισης κατά
περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτό επέλθει
μετά την παραπάνω ημερομηνία. Διευκρινίζουμε ότι για τη συμπλήρωση
της 35ετίας συνυπολογίζεται και ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39,
40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί
οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
4) Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2013
Ασφαλισμένοι - παλαιοί ή νέοι - που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης
από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών
ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Διευκρινίζεται ότι για τη συμπλήρωση των 40 ετών συνυπολογίζεται και
ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, - κατά μέγιστο

όριο (7) επτά ετών - με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί
οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
5) Συνταξιοδότηση παλαιών ασφαλισμένων με 15ετία
Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης
και το 65° έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, και μετά την 1-1-2013
με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της
ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση
15 ετών ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας.
Υπενθυμίζεται ότι για τη συμπλήρωση της 15ετίας συνυπολογίζονται οι
αναγνωριζόμενοι χρόνου αρθρ. 40 ν. 2084/1992 καθώς και ο χρόνος
αναπηρικής σύνταξης ν. 2335/1995 και όχι οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι
αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.
6) Συνταξιοδότηση γυναικών πρώην ΤΣΑ με 25ετία.
α) Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ - ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη
ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, διατηρούν το δικαίωμα να
συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ (και όχι
του ΟΑΕΕ) με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν
αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013. Υπενθυμίζουμε ότι για τη συμπλήρωση
της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992.
β) Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ - ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25 έτη
ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή
συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το
δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή 62ου
έτους της ηλικίας και μετά την 1-1-2013. Υπενθυμίζουμε, ότι η παρούσα
διάταξη συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυξημένων χρονικών
προϋποθέσεων του αρθ. 10 ν. 3863/2010, επομένως συνυπολογίζονται
αναγνωριζόμενοι χρόνοι αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.
γ) Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ - ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη
ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60° έτος της
ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση

του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων
αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.
7) Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων με 15ετία.
Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65° ή το 60° έτος της ηλικίας και
15 έτη ασφάλισης ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, με πλήρες ή μειωμένο
ποσό σύνταξης, αντίστοιχα.
Ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν και τις δύο - ηλικιακή και χρονική
- προϋποθέσεις ως 31-12-2012, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας (πλήρες ποσό), ή 62ου (μειωμένο ποσό) Οι
χρόνοι οι δυνάμενοι να συνυπολογιστούν είναι οι προβλεπόμενοι από
αρθρ. 40 ν. 2084/1992 καθώς και ο χρόνος αναπηρικής σύνταξης ν.
2335/1995
8) Νέοι ασφαλισμένοι - μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων τέκνων
Δεδομένου ότι για τους ασφαλισμένους αυτούς προβλέπεται από τον νέο
νόμο εξαίρεση από τις αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις,
συνταξιοδοτούνται από 1-1-2013 με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της
ηλικίας (πλήρες ποσό) ή του 50ου (μειωμένο ποσό) και 20 έτη
ασφάλισης, συνυπολογιζομένου χρόνου από αναγνώριση βάσει αρθρ. 40
ν. 2084/1992
Στον συντάξιμο χρόνο δεν συνυπολογίζεται χρόνος από αναγνώριση
αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, αφού δεν εμπίπτει στις αυξημένες
χρονικές προϋποθέσεις αρθρ. 10 ν. 3863/2010.
9) Νέοι ασφαλισμένοι - μητέρες ή χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων
α) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 55° έτος της ηλικίας (πλήρες
ποσό) ή το 50° (μειωμένο ποσό) και 20 έτη ασφάλισης έως 31-12-2012,
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν
οποτεδήποτε.
Για τη συμπλήρωση της 20ετίας, υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού
των αναγνωριζόμενων χρόνων που προβλέπονται από τις διατάξεις αρθρ.
40 ν. 2084/1992 και όχι αυτών αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.

β) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης από 1-1-2013,
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
Στον συντάξιμο χρόνο συνυπολογίζεται χρόνος από αναγνώριση αρθρ.
40, 41 ν. 3996/2011, ενώ δεν συνυπολογίζεται πλασματικός χρόνος
παιδιών αρθρ. 39 ν. 3996/2011.
Υπενθυμίζεται ότι η προϋπόθεση της ανηλικότητας του τέκνου
εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου,
ενώ δεν εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
10) Δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα
α) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65° έτος της ηλικίας και 20 έτη
(πλήρες ποσό) ή 16 έτη ασφάλισης (μειωμένο ποσό) ως 31-12-2012,
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν
οποτεδήποτε, χωρίς να παρασύρονται σε μεγαλύτερο όριο ηλικίας.
Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων δεν επιτρέπεται.
Ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν και τις δύο προϋποθέσεις ως την
ημερομηνία αυτή, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 67ου
έτους της ηλικίας.
β) Ασφαλισμένοι με ταυτόχρονη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος λόγω γήρατος, κατά την έννοια των διατάξεων αρθρ. 42
παρ. 5 ν. 3996/2011, εξαιρούνται από τις αυξημένες προϋποθέσεις του
δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος (χρονικές: 16 ή 20 έτη
ασφάλισης και ηλικιακές: συμπληρωμένο οπωσδήποτε το 65° έτος της
ηλικίας ή το 67° από 1-1-2013) και κρίνονται ως να πρόκειται για
μοναδικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Υπενθυμίζεται ότι εφόσον οι ασφαλισμένοι με ταυτόχρονη θεμελίωση
εμπίπτουν στις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις αρθ. 10 ν. 3863/2010,
είναι δυνατός ο συνυπολογισμός χρόνων αρθρ. 39, 40, 41 ν.3996/2011,
πλην χρόνου στρατιωτικής θητείας.
11) Συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης
Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων.
α) Ασφαλισμένες του Τομέα που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης έως
31-12-2010, κατοχυρώνουν το δικαίωμα τους να συνταξιοδοτηθούν με τη

συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμα κι αν αυτή επέλθει μετά
την 1-1-2013.
Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ. 40
ν. 2084/1992.
β) Ασφαλισμένες του Τομέα που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από
1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το
60° έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να
συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή 62ου έτους της ηλικίας
και μετά την 1-1-2013. Υπενθυμίζουμε, ότι η παρούσα διάταξη
συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυξημένων χρονικών
προϋποθέσεων του αρθ. 10 ν. 3863/2010, επομένως συνυπολογίζονται
αναγνωριζόμενοι χρόνοι αρθρ. 39, 40 ν. 3996/2011.
γ) Ασφαλισμένες Τομέα που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-12011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας από 1-12013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους
της ηλικίας, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων αρθρ. 39, 40 ν.
3996/2011.
12) Συνταξιοδότηση γυναικών - μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων
α) Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που μέχρι 31-12-2010 είχαν
συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωμα να
συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01-01-2013 με τη συμπλήρωση του 55ου
έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα αν κατά τη συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου,
β) Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 25
έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να
συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01-01-2013, με τη συμπλήρωση του
55ου ή 58ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
γ) Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης
από 01-01-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του
67ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν κατά τη συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.

