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Ελάχιστο όριο ενσήμων και ηλικίας για σύνταξη στους άνδρες 

Συμπλήρωση 4.500 ενσήμων για πλήρη σύνταξη στα 65 και μειωμένη στα 60. 

Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Συμπλήρωση 10.000 ενσήμων 
 

 Ελάχιστο όριο ενσήμων 10.000 

 Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 
2011 και μέχρι την συμπλήρωση του 65 
έτους 

 Το 2011 θα πρέπει ο ασφαλισμένος να είναι 
63 ετών 

 Το 2012 θα πρέπει να είναι 63,5 ετών 

 Το 2013 θα πρέπει να είναι 64 ετών 

 Το 2014 θα πρέπει να είναι 64,5 ετών 

 Το 2015 θα πρέπει να είναι 65 ετών 

Πλήρης σύνταξης στην ηλικία 58 ετών 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Συμπλήρωση 10.500 ενσήμων 
 

 Σταδιακή συμπλήρωση ως το 2015 των 
12.000 ενσήμων και αύξηση του ορίου 
συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια 

 Το 2011 θα πρέπει να έχει ι 10.800 ένσημα 
και να είναι 58ετών 

 Το 2012 θα πρέπει να έχει 11.100 ένσημα 
και να είναι 59 ετών 

 Το 2013 θα πρέπει να έχει 11.400 ένσημα 
και να είναι 60 ετών 

 Το 2014 θα πρέπει να έχει 11.700 ένσημα 
και να είναι 60 ετών 

 Το 2015 θα πρέπει να έχει 12.000 ένσημα 
και να είναι 60 ετών 



 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ 

 
Ελάχιστο όριο ενσήμων και ηλικίας για σύνταξη σε γυναίκες 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Συμπλήρωση 4.500 ενσήμων για πλήρη 
σύνταξη στα 60 και μειωμένη στα 55 

 

 Ελάχιστο όριο ενσήμων 4.500 ένσημα 

 Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας μέχρι 
την συμπλήρωση των 65 χρόνων 

 Το 2011 θα πρέπει να είναι 61 ετών για 
πλήρη σύνταξη και 56 για μειωμένη 

 Το 2012 θα πρέπει να είναι 62 ετών για 
πλήρη σύνταξη και 57 για μειωμένη 

 Το 2013 θα πρέπει να είναι 63 ετών για 
πλήρη σύνταξη και 58 για μειωμένη 

 Το 2014 θα πρέπει να είναι 64 ετών για 
πλήρη σύνταξη και 59 για μειωμένη 

 Από το 2015 θα πρέπει να είναι 65 ετών για 
πλήρη σύνταξη κα 60 για μειωμένη 

Πλήρης σύνταξη στο 57ό έτος 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Συμπλήρωση 10.000 ενσήμων 
 

 Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας και 
μέχρι την συμπλήρωση του 60 έτους με τη 
προσθήκη επιπλέον ενσήμων και μέχρι την 
συμπλήρωση των 12.000 ημερών 
ασφάλισης 

 Το 2011 αριθμός ενσήμων 10.400 και όριο 
ηλικίας 58 

 Το 2012 αριθμός ενσήμων 10.800 και όριο 
ηλικίας 58, 5 

 Το 2013 αριθμός ενσήμων 11.200 και όριο 
ηλικίας 59 

 Το 2014 αριθμός ενσήμων 11.800 και όριο 
ηλικίας 59, 5 

 Το 2015 αριθμός ενσήμων 12.000 και όριο 
ηλικίας 60 

Μειωμένη σύνταξη στα 55 έτη 

Αντίστοιχα με τα παραπάνω τα όρια διαμορφώνονται ως εξής: 

 Το 2011 αριθμός ενσήμων 10.400 και όριο ηλικίας 56 

 Το 2012 αριθμός ενσήμων 10.800 και όριο ηλικίας 56,5 

 Το 2013 αριθμός ενσήμων 11.200 και όριο ηλικίας 57 



 

 Το 2014 αριθμός ενσήμων 11.800 και όριο ηλικία ς 57,5 

 Το 2015 αριθμός ενσήμων 12.000 και όριο ηλικίας 58 

Με ανήλικα παιδιά 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Συμπλήρωση 5.500 ενσήμων για πλήρη 
σύνταξη στα 55 και μειωμένη στα 50 

 

 Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας και 
μέχρι την συμπλήρωση των 65 για πλήρη 
και των 60 για μειωμένη 

 Το 2011 όριο ηλικίας για πλήρη τα 57 και 
μειωμένη τα 52 

 Το 2012 όριο ηλικίας για πλήρη τα 60 και 
μειωμένη τα 55 

 Μετά την 1/1/2013 όριο ηλικίας για πλήρη 
τα 65 και μειωμένη τα 60 

TEBE 

 
ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 

 
Ελάχιστο όριο ενσήμων και ηλικίας 

Συμπλήρωση 4.500 ενσήμων και όριο ηλικίας τα 65 

Προϋποθέσεις σύνταξης με την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης 

 

 Σταδιακή αύξηση των ετών ασφάλισης και 
μέχρι την συμπλήρωση των 40 ετών 

 Το 2011 συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης 

 Το 2012 συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης 

 Το 2013 συμπλήρωση 38 ετών ασφάλισης 

 Το 2014 συμπλήρωση 39 ετών ασφάλισης 

 Μετά την 1/1/2015 συμπλήρωση 40 ετών 
ασφάλισης  

 

 

 

 

 


