
Πίνακας με τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το Δημόσιο. 
Διορισθέντες από 01-01-1983 μέχρι και 31-12-1992  

Αιτία Εξόδου Κατηγορίες 
Χρόνος για τη θεμε-

λίωση 
συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος1

Ηλικία έναρξης κα-
ταβολής της σύντα-

ξης 

Όρια ηλι-
κίας πρό-
ωρης συ-
νταξιοδό-
τησης 2

25 ή 60 ½ - 65 
35 ή 58 
15 ή 65 

Άνδρες 

37 Α.Ο.Η3. 

60 
 

 
25 ή 58 ½ - 60 
35 ή 58 

Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή δια-
ζευγμένες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παι-

διά4
15 60 

55 

 
25 ή 50 Γυναίκες παντρεμένες με ή χωρίς παιδιά 

και διαζευγμένες ή χήρες ή άγαμες μητέ-
ρες με άγαμα παιδιά 15 60 

55 

 
25 ή 50  Γυναίκες με άγαμα – ανήλικα ή ανάπηρα 

παιδιά (50% και άνω) ή με ανάπηρο σύ-
ζυγο (67 % και άνω). 15 60  

 

Παραίτηση 

Γυναίκες ή άνδρες χήροι με τουλάχιστον 
3 παιδιά και διαζευγμένοι που έχουν επι-

μέλεια 3 τουλάχιστον παιδιών.  
20 Α.Ο.Η. 

 

Απόλυση (χωρίς 
υπαιτιότητα του 
υπαλλήλου) 

Άνδρες και Γυναίκες 20 Α.Ο.Η. 
 

Κατάληψη από 
το όριο ηλικίας 
(65 ή 67) 

Άνδρες και Γυναίκες 15  
 

Σωματική ή δια-
νοητική ανικανό-
τητα που δεν ο-
φείλεται στην 
υπηρεσία 

Άνδρες και Γυναίκες 4 ½ Α.Ο.Η. 

 

Σωματική ή δια-
νοητική ανικανό-
τητα που οφείλε-
ται στην υπηρε-
σία 

Άνδρες και Γυναίκες Οποτεδήποτε Α.Ο.Η. 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Ενική Δνση Μισθών και Συντάξεων/ Δνση 42η / Τμήμα Γ.   

 
                                                 
1 Στο χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζεται και ο 
χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (χωρίς 
εξαγορά).  
2 Η σύνταξη στη περίπτωση αυτή καταβάλλεται μειωμένη κατά 1/267 κάθε μήνα που υπολείπεται του 
αντίστοιχου ορίου ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.  
3 Ανεξαρτήτου Ορίου Ηλικίας 
4 Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συμπλήρωσης της εικοσιπενταετούς 
ασφάλισης.  



                                                                                                                                            
Λοιπές Πληροφορίες  
 

1. Κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 20 (παρ. 4 εδαφ. τελευταίο) του Ν. 
2084/1992, όσοι προσελήφθηκαν στο Δημόσιο από 1η Ιανουαρίου 1983 και 
μετά, δεν θα καταβάλλουν πλέον συμπληρωματική εισφορά για την αναγνώ-
ριση του ιδιωτικού τομέα και δεν θα αποδίδονται στο Δημόσιο οι εισφορές 
από τον φορέα που είχαν ασφαλιστεί πριν διοριστούν στο Δημόσιο, διότι γι΄ 
αυτούς δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 1405/1983.  

2. Όλοι οι ανωτέρω θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της προϋπηρεσίας τους 
στον ιδιωτικό τομέα, μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία μαζί με τα 
υπόλοιπα συνταξιοδοτικά δικαιολογητικά και κατά τον κανονισμό της σύντα-
ξής τους θα συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία τους στον ιδιωτι-
κό τομέα ως συντάξιμη, χωρίς εξαγορά, βάσει των άρθρων 10 και 
11 του Ν. 1405/1983 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρ-
θρων 4 του Ν. 1539/1985 και 15 του Ν. 1902/1990 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 69 του Ν. 2084/1992, δηλαδή για τη σύνταξη που αναλογεί στο 
χρόνο αυτό θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του οικείου φορέα ασφάλισης, από 
τον οποίο και θα αναζητηθεί το τμήμα της σύνταξης που αναλογεί (σχετ. η α-
ριθ. 2081123/1189/0092/11-11-1992/ εγκύκλιος της 47ης Δνσης του Γ.Λ. 
Κράτους).  

3. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής γνωρίζετε ότι για διορισμέ-
νους στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983, που συμπληρώνουν 25ετία μετά την 
31/12/1997, απαιτούνται είτε: 

α. 35 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας (στα οποία συμπεριλαμβά-
νονται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας) 
και η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας, είτε 

 β. 37 έτη συνολικής υπηρεσίας (Δημόσιο, Στρατός και Ιδιωτικός Το-
μέας) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.   

 
4. Οι διορισμένοι στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983 δεν εξαγοράζουν τη στρατιω-

τική θητεία μόνο εφόσον συμπληρώνουν 5ετία μονίμου και 25 έτη συνολικής 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Δημό-
σια Υπηρεσία, ο Στρατός και ο Ιδιωτικός Τομέας μέχρι 31/12/1997. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις ο Στρατός λογίζεται συντάξιμος μετά από συμπληρω-
ματική εισφορά, η οποία ανέρχεται σε 6,67% του βασικού μισθού του έτους 
που γίνεται η αίτηση για την εξαγορά επί τους μήνες που εξαγοράζονται. Η 
οφειλή εξοφλείται σε δόσεις ή καταβάλλεται εφ΄ άπαξ και σε αυτή τη περί-
πτωση παρέχεται έκπτωση 10%.  

 
Το παρόν σκοπό έχει τη συνοπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Για διευκρινή-
σεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στην  
αρμόδια υπηρεσία: 
 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημο-
σιονομικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων / 
42η Διεύθυνση / Τμήμα Γ΄ 
 
Ταχυδρομική Δνση : Κάνιγγος 29, 101 10 ΑΘΗΝΑ  
Το παρόν, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο και ικανό μέσω για την έγερση αξιώσεων κατά της Πολεμικής 
Αεροπορίας ή του συντάκτη του. Συντάχθηκε για ενημερωτικούς λόγους από στοιχεία που αναζητήθηκαν από τον ημερήσιο και 
περιοδικό τύπο.  
Συντάκτης: Ευστράτιος Χουρδάκης, 30-4-2007.   


