
Σύνηαξη για ζςζύγοςρ, γονείρ ή αδελθούρ αηόμων με αναπηπία μεηά ηον 

Ν.4336/2015 (Αναδημοζίεςζη) 

 

Σε έλα εηδηθφ ζέκα αλαθεξφκαζηε ζήκεξα , πνπ αθνξά ζηε  πεξίπησζε 

ησλ ζπληάμεσλ ησλ γνλέσλ, ζπδχγσλ θαη αδειθψλ αλαπήξσλ, κε 

απφιπηε επαηζζεζία απέλαληη ζην ζέκα αιιά θαη ζηελ άνθλε 

ελαζρφιεζε ηνπ ζςγγπαθέα Ανδπέα Μπαπδάκη ζηα δεηήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ κε αλαπεξία.  

Δδψ θαη κήλεο καζαίλνπκε φηη ην αζθαιηζηηθφ αιιάδεη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ηα φξηα ειηθίαο 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζθαιηζκέλνπο. 

Δπίζεο αθνχκε φηη άιιαμε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο γήξαηνο 

εθφζνλ ζα δίλεηαη ην νξγαληθφ πνζφ ζχληαμεο (δειαδή ην πνζφ πνπ αλαινγεί 

ζηα έλζεκα θαη ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο) αθφκα θη είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

θαησηάηνπ νξίνπ ζχληαμεο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 67νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο. 

Τν πην πηζαλφ είλαη ην νξγαληθφ πνζφ λα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπληάμεσλ ησλ γνλέσλ, ζπδχγσλ θαη αδειθψλ αλαπήξσλ,δηφηη πξφθεηηαη γηα 

ζπληάμεηο γήξαηνο, πξνο ην παξφλ φκσο δελ κπνξνχκε λα ην 

επηβεβαηψζνπκε, κέρξη ηνπιάρηζηνλ λα εθδνζνχλ νη επφκελεο εξκελεπηηθέο 

εγθχθιηνη. 

Έηζη ινηπφλ, νη αζθαιηζκέλνη/-εο, κε ηε ζπκπιήξσζε 7.500 εκεξψλ 

πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο  έσο 18.8.2015, ζπληαμηνδνηνχληαη ρσξίο φξην 

ειηθίαο, ελψ απφ 19.8.2015 κε απαξαίηεηα ζπκπιεξσκέλα ηα 55 έηε ηεο 

ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ είλαη ζχδπγνη, γνλείο ή αδειθνί αηφκσλ κε αλαπεξία. 



Δξαίπεζη ςπάπσει για ηοςρ δημοζίοςρ ςπαλλήλοςρ πος έσοςν παιδί άγαμο και 

ανίκανο για ηην άζκηζη κάθε βιοποπιζηικού επαγγέλμαηορ καηά ποζοζηό 67% 

και άνω. 

 

 

Θα ππέπει επίζηρ να πληπούν και ηιρ λοιπέρ πποϋποθέζειρ ηος άπθπος 37 ηος 

ν.3996/2011), οι οποίερ είναι : 

 

Α) ΓΟΝΔΗ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΣΔΚΝΧΝ 

– Πνζνζηφ αλαπεξίαο ηέθλνπ 67% θαη άλσ 

– Τν ηέθλν λα είλαη άγακν, λα κελ εξγάδεηαη θαη λα κε λνζειεχεηαη ζε ίδξπκα 

κε δαπάλε αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ θνξέα. 

– Ο γνλέαο πνπ ζα αζθήζεη ην δηθαίσκα ζα πξέπεη εθηφο ησλ απαηηνχκελσλ 

ρξνληθψλ πξνυπνζέζεσλ λα κε ιακβάλεη ήδε ζχληαμε απφ άιιν αζθαιηζηηθφ 

νξγαληζκφ ή ην Γεκφζην. 

– Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο ν έηεξνο 

γνλέαο ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη, λα κε ιακβάλεη θαη λα κε δηθαηνχηαη λα ιάβεη 

ζχληαμε απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ ή ην Γεκφζην θαη λα έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 2.400 εκέξεο εξγαζίαο ή 8 έηε πξαγκαηηθήο 

αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ 600 εκέξεο ή 2 έηε ηα ηειεπηαία 4 έηε ζε θνξείο 

θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. 

– Να ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα ή 
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ηνπο θνξείο αλ ζπληξέρεη αζθάιηζε ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ή ην Γεκφζην, 

φηη δελ έρεη αζθήζεη θαη δελ πξφθεηηαη λα αζθήζεη ζην κέιινλ ην δηθαίσκα 

ζπληαμηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ε παξνχζα δηάηαμε. 

Σε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ γάκνπ κεηαμχ ησλ γνλέσλ: 

– Τν δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ, 

αλαπήξνπ ηέθλνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. 

Λφγσ ηεο θαη’ εμαίξεζε παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο κε 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο απφ φηη ζηνπο ινηπνχο αζθαιηζκέλνπο, ε άζθεζε 

ηεο επηκέιεηαο θαηφπηλ ζπλαηλεηηθνχ δηαδπγίνπ δελ αξθεί γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Αληηζέησο, απαηηείηαη ε επηκέιεηα ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ λα έρεη δνζεί ζην 

δηαδεπγκέλν γνλέα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. 

– Αλ ην παηδί είλαη ελήιηθν, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ είρε ηελ 

επηκέιεηα φζν ήηαλ αλήιηθν, αλ ε ιχζε ηνπ γάκνπ επήιζε πξηλ ηελ ελειηθίσζή 

ηνπ. 

– Δάλ ε ελειηθίσζε επήιζε πξηλ ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ 

έλαλ απφ ηνπο γνλείο – θαηφπηλ κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο – κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

– Σε πεξίπησζε πνπ ην αλάπεξν παηδί έρεη ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ην 

δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ έρεη νξηζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε. 

 

Β) ΤΕΤΓΟΗ ΑΝΑΠΖΡΧΝ 

– Πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπδχγνπ 80% θαη άλσ. 

– Έγγακνο βίνο ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε. 

– Ο ζχδπγνο ηνπ αλαπήξνπ λα κε ιακβάλεη θαη λα κε δηθαηνχηαη λα ιάβεη 

ζχληαμε απφ 

νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ην Γεκφζην. 



 

 

Γ) ΑΓΔΛΦΗΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ 

– Πνζνζηφ αλαπεξίαο αδειθνχ 67% θαη άλσ. 

– Ο αλάπεξνο αδειθφο λα είλαη άγακνο, λα κελ εξγάδεηαη θαη λα κε 

λνζειεχεηαη ζε ίδξπκα κε δαπάλε αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ θνξέα. 

– Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ αδειθφ/ε πξέπεη, γηα ηνπιάρηζηνλ 

κία πεληαεηία πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο: 

α) λα έρεη νξηζηεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ/ηεο αδειθνχ/εο κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή 

ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ή β) ν αλάπεξνο αδειθφο λα ζπλνηθεί 

απνδεδεηγκέλα κε ηνλ αηηνχληα ηε ζχληαμε αδειθφ/ε θαη λα ηνλ βαξχλεη. 

Η ζπλνίθεζε θαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζα απνδεηθλχνληαη απφ ηα έληππα 

Δ1 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πνπ ππέβαιε ν αδειθφο πνπ 

βαξχλεηαη θαηά ηα ηειεπηαία πέληε έηε πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο. 

– Ο αηηψλ ηε ζχληαμε λα κε ιακβάλεη θαη λα κε δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζχληαμε 

απφ άιιν αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ ή ην Γεκφζην. 

– Δπίζεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο απαηηείηαη νη δχν 

αδειθνί λα είλαη νξθαλνί απφ ηνπο δχν γνλείο ή ν ελ δσή γνλέαο λα είλαη 

αλάπεξνο κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ. 

 

ΑΝΑΣΟΛΖ – ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ 

Α) Αλ ην παηδί – ζχδπγνο – αδειθφο αλαιάβεη εξγαζία ή απηναπαζρνιεζεί, ε 

θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε εξγαζία ή ε 

απηναπαζρφιεζε. 

Β) Σε πεξίπησζε παχζεο ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο αδειθνχ/εο ή 

δηαθνπήο ηεο ζπλνίθεζεο, ε ζχληαμε δηαθφπηεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

παχζεο ή δηαθνπήο αληίζηνηρα θαη επαλαρνξεγείηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ 

λένπ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 37. 

Σε πεξίπησζε πνπ ην αλάπεξν άηνκν εξγαζηεί σο κηζζσηφο ή 



απηναπαζρνινχκελνο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, ηφηε ν γνλέαο, ζχδπγνο ή 

αδειθφο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ηελ εξγαζία ζην θνξέα απφ ηνλ νπνίν 

ζπληαμηνδνηείηαη ψζηε ε ζχληαμε πνπ ιακβάλεη λα αλαζηαιεί γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηαξθεί ε εξγαζία. 

Τελ ίδηα ππνρξέσζε δήισζεο έρεη ν ζπληαμηνδνηνχκελνο αδειθφο, ζε 

πεξίπησζε παχζεο ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο ή δηαθνπήο ηεο 

ζπλνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί ε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζα πξέπεη επί ηνπ ζψκαηνο ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ππνρξέσζε ηνπ ζπληαμηνχρνπ γηα 

δήισζε ησλ παξαπάλσ κεηαβνιψλ. 

 

ΥΡΟΝΟΗ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ ΤΠΟΦΖ ΓΗΑ ΘΔΜΔΛΗΧΖ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 

Οη ρξφλνη πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 25 εηψλ 

αζθάιηζεο ή 7.500 εκεξψλ εξγαζίαο είλαη: 

1. Ο ρξφλνο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο 

2. Ο ρξφλνο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο 

3. Ο ρξφλνο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο 

4. Ο ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ εμαγνξάο, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν.1358/83. 

5. Ο ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ ηνπ αξζξ. 65 ηνπ Ν. 1483/84 

πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ εμαγνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 18 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

6. Ο πξνβιεπφκελνο απφ ηελ ΔΓΣΣΔ ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία 

ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο. 

 

ΥΡΟΝΟΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΤΠΟΦΖ 

1. Φξφλνο αλαγλψξηζεο ζπνπδψλ 

2. Φξφλνο αλαγλψξηζεο ηέθλσλ 

3. Φξφλνο αλαγλψξηζεο αλεξγίαο 

4. Φξφλνο πξνεγγξαθήο 



Πιένλ: 

– Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζε γνλείο αλαπήξσλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν έηεξνο γνλέαο είλαη αζθαιηζκέλνο ηνπ Γημοζίος. 

 

Γεν παπέσεηαι η δςναηόηηηα ζςνηαξιοδόηηζηρ ζε γονέα αναπήπος ηέκνος όηαν ο 

έηεπορ γονέαρ: 

– Γελ εξγάδεηαη 

– Γελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο 

– Δίλαη πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνο 

– Βξίζθεηαη ζε απνδεδεηγκέλε αλεξγία δειαδή επηδνηείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ 

– Βξίζθεηαη ζε επηδνηνχκελε απφ ην ΙΚΑ αζζέλεηα 

– Δίλαη ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνο ζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, έρεη ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν 

αζθάιηζεο ησλ 8 εηψλ, πιελ φκσο είλαη ήδε ζπληαμηνχρνο άιινπ θνξέα. 
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-Φ.80000/54411/1797   30/11/2015 
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Ανδπέαρ Μπαπδάκηρ 

Σο άπθπο αναδημοζιεύεηαι από ηο http://logistis-amea.blogspot.gr/ 
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