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ΘΕΜΑ : Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ.3 και 4 του ν. 
4024/2011  
 
 ΣΧΕΤ : ΕΓΚ. ∆ΙΠΙ∆∆/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 (Α∆Α : 457ΒΧ-Ν1Κ) . 
  

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε  τα 
ακόλουθα: 
 
Σύµφωνα  µε το άρθρο  34 (παρ. 3,4,8) του ν. 4024/2011: 
«3. Η σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 

εργαζοµένων στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου λύεται αυτοδικαίως εκ του 
νόµου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη 
πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον 
το δικαίωµα αυτό αποκτάται σύµφωνα  µε τις κείµενες διατάξεις µέχρι και την 
31.12.2013. 

4.Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, µε την 
παρέλευση εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε εργασιακή 
εφεδρεία και µέχρι την κατά την προηγούµενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας 
τους. 

8.Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, προκειµένου για εργαζόµενους της παραγράφου 4” . 



 

 

 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆ΙΠΙ∆∆/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 (Α∆Α : 

457ΒΧ-Ν1Κ), στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης αυτής εµπίπτουν   
α) το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, 
β) το µόνιµο προσωπικό , που υπάγεται στο κοινό ασφαλιστικό-

συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. πρώην ΤΑΠ-
ΟΤΕ )  και οι οποίοι συνταξιοδοτούνται όχι µε βάση τις διατάξεις του ∆ηµοσίου αλλά 
µε βάση τις διατάξεις  του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα, 

το οποίο προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί µέχρι 31/12/2013 µε πλήρη 
σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω), υπολείπεται από αυτήν 
(την πλήρη συνταξιοδότηση) το µέγιστο 2 έτη τόσο για τη συµπλήρωση των κατά 
περίπτωση απαιτούµενων ετών ασφάλισης όσο και για τη συµπλήρωση του κατά 
περίπτωση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται). 

    
∆ιευκρινίζουµε εδώ ότι µε βάση τη βούληση του νοµοθέτη για άµεση-πλήρη 

συνταξιοδότηση µε 35 (ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αµέσως µετά την αυτοδίκαιη 
λύση της σύµβασης εργασίας ή της υπαλληλικής σχέσης , απαιτείται κατά τη λύση 
της να έχουν συµπληρώσει τα ανωτέρω πρόσωπα αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας ( 
όπου αυτό απαιτείται), όσο και τον χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται για άµεση 
λήψη πλήρους σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35  χρόνια ασφάλισης µέχρι και την 
31.12. 2013. 

Αντίστροφα, για να τεθεί το ανωτέρω προσωπικό σε εργασιακή εφεδρεία 
απαιτείται να του υπολείπονται  µέχρι 31.12.2013 maximum δύο (2) έτη τόσο για τη 
συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη 
συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω) όσο και για τη 
συµπλήρωση του απαιτούµενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης 
(όπου αυτό απαιτείται). 

Εννοείται , βέβαια, ότι σε περίπτωση προσώπων εκ των ανωτέρω κατηγοριών 
που έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ήτοι χρόνος ασφάλισης, 
που δεν υπολείπεται των 35 ετών ασφάλισης και όριο ηλικίας , αν αυτό απαιτείτο) , 
κατά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4024 /2011, η σχέση εργασίας τους ή η 
υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως. 
          Για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω προβλέψεων παραθέτουµε τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης [(χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν µπορεί να είναι 
λιγότερος από 35 έτη ασφάλισης) και όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται) ανά 
ασφαλιστικό φορέα] , όπως αυτές έχουν καθορισθεί µε βάση το ν. 3863/2010 και 
διαµορφώνονται µεταβατικά µέχρι το έτος 2013. Επιπλέον, παραθέτουµε ενδεικτικά 
παραδείγµατα για την µεγαλύτερη κατανόηση και ορθή εφαρµογή τους.  
 
 
 

A.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ 
 
 
1. Οι συνταξιοδοτούµενοι (άνδρες και γυναίκες) λόγω 35ετίας στην µικτή 
ασφάλιση του Ιδρύµατος       ( παρ.1. άρθρου 10 του ν. 3863/2010). Λόγω της 
αύξησης από 1.1.2011 του χρόνου ασφάλισης η σύνταξη θα αντιστοιχεί σε 
περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης.   



 

 

 
 
Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ηµέρες ασφάλισης, όπως 
διαµορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω 
πίνακα :  
 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

10.500 Η.Ε. (*) 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

2011 10.800 58 
2012 11.100 59 
2013 11.400 60 

(*) Όταν ο εργαζόµενος συµπληρώνει τις 10.500 ηµέρες ασφάλισης , κατοχυρώνει τις 
προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ηµέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους 
συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ασφάλισης. Παράδειγµα : ασφαλισµένος που 
συµπληρώνει τις 10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.800 και 58ο έτος) 
 
Για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται ο ασφαλισµένος να έχει 
πραγµατοποιήσει τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και να έχει συµπληρώσει 
ηµερολογιακά το όριο ηλικίας . 
Για τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο 
χρόνος πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε οποιοδήποτε 
φορέα κύριας ασφάλισης , όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασµατικός χρόνος έχει 
αναγνωρισθεί ή συνυπολογίζεται ως συντάξιµος µέχρι την τη θέση του 
εργαζόµενου σε εφεδρεία µε βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011. 
 
Παραδείγµατα :  
α) Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ που την 31.10.2010  έχει συµπηρώσει 
10.500 ηµέρες πραγµατικής ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και 
κατά την ίδια ηµεροµηνία είναι 57 ετών.  
Με δεδοµένο ότι εντός του 2011 έχει συµπληρώσει και το απαιτούµενο όριο ηλικίας  
(δηλαδή 58ο) , η σύµβαση εργασίας του ανωτέρω λύεται αυτοδικαίως . 
 
β)   Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ που την 27η/10/2011 έχει συµπληρώσει 
10.500 ηµέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και κατά το ίδιο έτος 
είναι 56 ετών. 
Ο ανωτέρω – µε δεδοµένο ότι συµπληρώνει τις απαιτούµενες για κατοχύρωση  
10.500 ηµέρες ασφάλισης εντός του 2011- έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης του έτους 2011 (ως ο πίνακας ανωτέρω) . ∆εδοµένου ότι 
συµπληρώνει αυτές αθροιστικά µέχρι 31/12/2013 , τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και 
µέχρι την αθροιστική συµπλήρωσή τους (στο παράδειγµά µας µέχρι 27/10/2013, όταν 
συµπληρώνει το απαιτούµενο 58ο έτος). 
 
γ) Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ που την 27.10.2011 έχει 10.500 ηµέρες 
ασφάλισης και είναι 54 ετών  
Με δεδοµένα ότι : α) σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα  το έτος 2011 απαιτούνται 
10.500 ηµέρες ασφάλισης και 58ο έτος της ηλικίας και β) ο ανωτέρω µέχρι 



 

 

31.12.2013 δεν συµπληρώνει το απαιτούµενο όριο ηλικίας (58ο) δεν τίθεται σε 
εργασιακή εφεδρεία  
 
δ) Εργαζόµενη µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ που την 27/10/2011 έχει συµπληρώσει 
10.000 ηµέρες εργασίας (και κατά τη συµπλήρωση των 5.500 ηµερών ασφάλισης είχε 
ανήλικο παιδί )και είναι 54 ετών. Επειδή έχει κατοχυρώσει δικαίωµα 
συνταξιοδότησης ως µητέρα ανήλικου τέκνου (δηλαδή στο 55ο έτος της ηλικίας) , 
ενώ παραλληλα µέχρι 31.12.2013 συµπληρώνει και τα 10.500 ηµέρες ασφάλισης 
(σύµφωνα µε το άρθρο 34 η σύνταξη πρέπει να αντισοιχεί στα 35 έτη) , η εργαζόµενη 
αυτή τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία µέχρι τη συµπλήρωση των 10.500 ηµερών 
ασφάλισης και αµέσως µετά λύεται αυτοδικαίως η σχέση Ι∆ΑΧ συνταξιοδοτούµενη 
από το κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε 35 έτη ασφάλισης. 
   
 
2. Οι συνταξιοδοτούµενοι λόγω 35ετίας που έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 
7.500 ηµέρες εργασίας στον Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων.  
 
Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ηµέρες ασφάλισης , όπως 
διαµορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω 
πίνακα :  
 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

10.500 Η.Ε. (*) 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

2011 10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
7500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ 

55 & 9µήνες 

2012 10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
7.500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ 

56 & 6 µήνες 

2013 10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
7.500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ 

57 & 3 µήνες 

(*) Όταν ο εργαζόµενος συµπληρώνει τις 10.500 ηµέρες ασφάλισης , κατοχυρώνει τις 
προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ηµέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους 
συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ασφάλισης. Παράδειγµα : ασφαλισµένος που 
συµπληρώνει τις 10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.500 και 55ο  έτος και 9 µήνες ) 
 
Επισηµαίνουµε ότι για τη λήψη πλήρους σύνταξης µε τις ανωτέρω διατάξεις 
απαιτείται πέραν της ηµερολογιακής συµπλήρωσης του κατά περίπτωση ορίου 
ηλικίας –όπως αυτό διαµορφώνεται κατ’ έτος σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα – 
πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε και µέχρι τη θέση των 
εργαζόµενων σε εφεδρεία οι 7.500 ηµέρες ασφάλισης στον ΚΒΑΕ. Η ασφάλιση 
στον ΚΒΑΕ µπορεί να χωρήσει µόνο κατόπιν πραγµατικής απασχόλησης στον ΚΒΑΕ 
και εποµένως µόνο  ο χρόνος που υπολείπεται από τα 7500 έως και τα 10.500 
ηµεροµίσθια µπορεί να συµπληρωθεί µε το χρόνο της εφεδρείας ή µε 
οποιαδήποτε άλλο πραγµατικό χρόνο ή χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που έχει 
διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού ή µε  
πλασµατικό χρόνο που έχει κατά την έναρξη της εφεδρείας αναγνωρισθεί ως 
συντάξιµος . 
 



 

 

 
 
 
3. Γυναίκες ασφαλισµένες στο κοινό καθεστώς του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες 
συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης του παρακάτω 
πίνακα :  
  
 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

10.000 Η.Ε. (*) 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

2010 10.000 57 
2011 10.400 58 
2012 10.800 58,5 
2013 11.200 59 

(*) Όταν η εργαζόµενη συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης , κατοχυρώνει τις 
προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ηµέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους 
συµπλήρωσης των 10.000 ηµερών ασφάλισης. Παράδειγµα : ασφαλισµένος που 
συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.400 και 58ο έτος) 
 
Παράδειγµα :  
α) Γυναίκα µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ ασφαλισµένη στο κοινό  καθεστώς του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ  που την 27η/10/2011 έχει συµπληρώσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης και κατά 
το ίδιο έτος είναι 57 ετών.  
Η ανωτέρω έχει κατοχυρώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις του 
2011 (ως ο ανωτέρω πίνακας) . Επειδή συµπληρώνει αθροιστικά τόσο το χρόνο 
ασφάλισης (10.400) όσο και την ηλικία (58ο) που απαιτούνται το έτος 2011 µέχρι 
31.12.2013 , τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία µέχρι τη συµπλήρωση των ανωτέρω 
προϋποθέσεων. 
 
 
Επισηµαίνεται και στο σηµείο αυτό ότι για την πλήρη συνταξιοδότηση απαιτείται 
τόσο να έχει συµπληρωθεί ηµερολογιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης , όπως 
αυτό διαµορφώνεται στο αντίστοιχο έτος όσο και να έχουν πραγµατοποιηθεί οι 
απαιτούµενες στο αντίστοιχο ίδιο έτος ηµέρες ασφάλισης . 
Για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης λαµβάνεται υποχρεωτικά 
υπόψη όλος ο χρόνος πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα 
κύριας ασφάλισης καθώς και κάθε πλασµατικός χρόνος που έχει  αναγνωρισθεί  ως 
συντάξιµος  µέχρι τη θέση των εργαζόµενων σε εφεδρεία .   
 
Σε όλες τις ανωτέρω 1, 2 και 3 περιπτώσεις εξυπακούεται ότι η τυχόν 
αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης µετά την έναρξη ισχύος του ν. 
4024/2011 συνυπολογίζεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για τη 
συµπλήρωση των απαιτούµενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης .  
 
Παράδειγµα :    Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ που την 27η/11/2011 έχει 
συµπληρώσει 9.500 ηµέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και 
κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών. 



 

 

Ο ανωτέρω – µε δεδοµένο ότι συµπληρώνει τις απαιτούµενες για κατοχύρωση  
10.500 ηµέρες ασφάλισης πέραν του 2013 δεν καταλαµβάνεται από τις διατάξεις της 
εργασιακής εφεδρείας.  
Εφόσον όµως ο ίδιος έχει αναγνωρίσει εντός του 2011- όπως δικαιούται σύµφωνα µε 
το ν. 3863/2010 και ν. 3996/11 χρόνο ασφάλισης 4 ετών ή 1.200 ηµερών , τότε – 
δεδοµένου ότι συνυπολογιζόµενων και αυτών των ηµερών ασφάλισης θα έχει 
συµπληρώσει 10.700 ηµέρες- θα έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης του έτους 2011 ( ήτοι 58 ετών και 10.800 ηµέρες ασφάλισης, ως ο 
σχετικός πίνακας ανωτέρω) . ∆εδοµένου ότι συµπληρώνει αυτές αθροιστικά µέχρι 
31/12/2013 , τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την αθροιστική συµπλήρωσή 
τους (στο παράδειγµά µας µέχρι 15/11/2013, όταν συµπληρώνει το απαιτούµενο 58ο 
έτος). 
 
 
 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ  τ. ΕΙ∆ΙΚA  ΤΑΜΕΙΑ 
 
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των τ. Ειδικών Ταµείων του άρθρου 2 του ν. 
3029/2002) για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης είναι οι 
παρακάτω : 

 
1. Ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1982 

Έτη ασφάλισης Όριο ηλικίας 

35 χωρίς όριο ηλικίας 

 

 

2. Ασφαλισµένοι από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 

Έτος συµπλήρωσης 
35 ετών 

Απαιτούµενα 
έτη ασφάλισης 

για λήψη πλήρους 
σύνταξης 

Απαιτούµενο όριο 
ηλικίας για λήψη 
πλήρους σύνταξης 

2011 36 58 

2012 37 59 

2013 38 60 

 

Παράδειγµα : µόνιµος υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (προερχόµενος από το 

συγχωνευθέν ΤΑΠ-ΟΤΕ) ηλικίας 53 ετών  , ασφαλισµένος για πρώτη φορά την 

30/11/1978 και µε ασφάλιση στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ. 

∆εδοµένου ότι η ανωτέρω κατηγορία εργαζοµένων συνταξιοδοτούνται µε βάση τις 

προϋποθέσεις του (πρώην) ΤΑΠ-ΟΤΕ (ήτοι, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα), ο 



 

 

ασφαλισµένος του παραδείγµατός µας συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση 35 ετών 

ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας . Κατά συνέπεια, εφόσον του υπολείπονται λιγότερα 

από 2 έτη ασφάλισης για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων 35 ετών ασφάλισης έως 

την 31.12.2013 (την 30/11/2011 έχει 33 έτη ασφάλισης), τίθεται σε εργασιακή 

εφεδρεία µέχρι τη συµπλήρωση αυτών και αµέσως µετά λύεται αυτοδίκαια η 

υπαλληλική του σχέση συνταξιοδοτούµενος άµεσα για 35 έτη ασφάλισης. 

 

Γ.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
 
Ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών & 
Θεσσαλονίκης καθώς και του Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών Υπαλλήλων 
Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, υπό τις παρακάτω 
σωρευτικά εφαρµοζόµενες προϋποθέσεις: 
i.  απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους Ο.ΤΑ. πρώτου και δεύτερου βαθµού και τις επιχειρήσεις 
τους, στα Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α., όπως 
αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του  άρθρου 34 του  ν. 4024/2011 και  
ii. συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης µε 35 έτη ασφάλισης 
µέχρι 31-12-2013, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τον κάθε φορέα, ως εξής:  
 
Ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων 
Αθηνών & Θεσσαλονίκης θεµελιώνουν δικαίωµα, ως εξής: 
 

 Υπαγωγή στην ασφάλιση 
µέχρι  31-12-1982 

Υπαγωγή στην ασφάλιση 
 από την 1-1-1983 
µέχρι 31-12-1992 

Έτος 
συµπλήρωσης 

35 ετών 

Συντ.χρόνος Όριο 
ηλικίας 

Συντ.χρόνος Όριο ηλικίας 

2011 35 Α.Ο.Η. 36 58 
2012 35 Α.Ο.Η. 37 59 
2013 35 Α.Ο.Η. 38 60 

 
Ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου 
 

 Υπαγωγή στην ασφάλιση 
µέχρι 31-12-1982 

Υπαγωγή στην ασφάλιση από  
την 1-1-1983 

µέχρι 31-12-1992 
Έτος 

συµπλήρωσης 35 
ετών  

Συντ.χρόνος Όριο 
ηλικίας 

Συντ.χρόνος Όριο ηλικίας 

2011 35 58 36 58 
2012 35 58 37 59 
2013 35 58 38 60 

 



 

 

 
 
 

∆. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕ∆Ε – ΤΣΑΥ) 
 

Ασφαλισµένοι στους Τοµείς Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ε.Τ.Α.Α. 
(αρχιτέκτονες, µηχανικοί κ.λπ. που είναι µέλη του Τ.Ε.Ε. –  ιατροί, 
φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι) 
 
 ∆εδοµένου ότι από 1/1/2011 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µε τη 
συµπλήρωση 35ετίας για τους ανωτέρω Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. έχουν µεταβληθεί, 
προκειµένου τα εν λόγω πρόσωπα να ενταχθούν σε καθεστώς εφεδρείας,  θα πρέπει 
να πληρούν µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης, οι οποίες είναι οι εξής: 
 
 
1. Άνδρες  
 

Έτος συµπλήρωσης 
35 ετών 

Απαιτούµενα 
έτη ασφάλισης 

για λήψη πλήρους 
σύνταξης 

Απαιτούµενο όριο 
ηλικίας για λήψη 
πλήρους σύνταξης 

2011 36 60 

2012 37 60 

2013 38 60 
 

Επισηµαίνουµε ότι οι ασφαλισµένοι που έχουν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης µέχρι 
31/12/2010, συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του 60ου 

έτους της ηλικίας, χωρίς 
να απαιτούνται αυξηµένες προϋποθέσεις. 

 
2. Γυναίκες  

 

Έτος συµπλήρωσης 
35 ετών  

Απαιτούµενα 
έτη ασφάλισης 

για λήψη πλήρους 
σύνταξης 

Απαιτούµενο όριο 
ηλικίας για λήψη 
πλήρους σύνταξης 

2011 36 58 

2012 37 59 

2013 38 60 
 

Όπως και στην περίπτωση των ανδρών, οι ασφαλισµένες που έχουν συµπληρώσει 35 
έτη ασφάλισης µέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του 58ου 

έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξηµένες προϋποθέσεις. 
 

Σας εφιστούµε την προσοχή ότι για τα έτη 2011 – 2013, οι ασφαλισµένοι 
ακολουθούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το έτος κατά το 
οποίο συµπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης. 



 

 

Για παράδειγµα, γυναίκα η οποία συµπληρώνει 35ετία το 2011 θα συνταξιοδοτηθεί 
µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν το 2011 (36 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών), 
ακόµη και εάν οι προϋποθέσεις πληρούνται το 2012 ή το 2013. 
 
 Στο χρόνο ασφάλισης συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας – 
ασφάλισης στον οικείο φορέα, χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε άλλο φορέα και το 
∆ηµόσιο, καθώς και χρόνος που έχει αναγνωριστεί (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, 
πλασµατικός κ.λπ.). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλισµένοι του Ε.Τ.Α.Α. (µηχανικοί και υγειονοµικοί 
που δεν εξαιρούνται από το καθεστώς της εφεδρείας), θα πρέπει να έχουν 
συµπληρώσει µέχρι 31/12/2011 το 58ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 56ο οι 
γυναίκες, και 35 έτη ασφάλισης, προκειµένου να εφαρµοστούν σε αυτούς οι διατάξεις 
του άρθρου 34 του ν.4024/2011. 
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