
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα για το ασφαλιστικό. 

  

Όπως έχει γίνει ευρέως γνωστό, με τις παρεμβάσεις της προηγούμενης 

Κυβέρνησης στο ασφαλιστικό σύστημα (νόμοι 3863/2010 και 3865/2010), 

τροποποιήθηκαν επί τα χείρω σημαντικές παράμετροι για όλους τους 

ασφαλισμένους της χώρας στο σύνολο των φορέων Κύριας Ασφάλισης 

(Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΕΕ κτλ). Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης 

αποτέλεσαν η αύξηση των ορίων ηλικίας συνοδευόμενη από την σταδιακή 

κατάργηση ορισμένων ευνοϊκών εξαιρέσεων (μητέρες ανηλίκων, τρίτεκνοι κτλ) 

καθώς και η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, η οποία θα 

οδηγήσει σε σημαντική μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων.  

Εντούτοις, ο κλάδος των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης 

καταστημάτων κράτησης διατήρησε σε μεγάλο βαθμό, μετά από 

σημαντικούς αγώνες και παρεμβάσεις της Π.Ο.Υ.Ε.Φ., το διακριτό καθεστώς 
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ασφάλισης που συνάδει με τις εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες 

της εργασίας στις φυλακές.  

 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 παλαιό καθεστώς 

Συγκεκριμένα, μέχρι το 2010, οι εξωτερικοί φρουροί, ως προς το 

καθεστώς ασφάλισής τους, εξομοιώνονταν νομοθετικά με τους 

σωφρονιστικούς υπαλλήλους (άρθρο 49 παρ.2 του Ν.2721/1999).  Για τους 

τελευταίους ίσχυε ότι δικαιούνταν συντάξεως εφόσον είχαν εικοσιπενταετή 

συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαετή πλήρη πραγματική υπηρεσία 

στα καταστήματα αυτά, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρ. 1 παρ. 1 και 

αρθρ.56 παρ.3 περ.εε του ΠΔ 169/2007). Περαιτέρω, για το προσωπικό 

φύλαξης φυλακών η σύνταξη προσαυξανόταν κατά 3/35 του μηνιαίου 

συντάξιμου μισθού, εφόσον είχε συμπληρώσει 20 ετών πραγματική υπηρεσία 

στη θέση αυτή (άρθρ. 15 του ΠΔ 169/2007). 

Στην πραγματικότητα όμως, ένα ελάχιστο ποσοστό από τους 

υπηρετούντες στα καταστήματα κράτησης (σωφρονιστικούς υπαλλήλους) 

έκανε χρήση της διάταξης αυτής, πολύ απλά γιατί λάμβανε ελάχιστο ποσό 

σύνταξης, δηλαδή όσο αναλογούσε στα 25/35 (+3/35) της πλήρους 

συντάξεως. Η συντριπτική πλειοψηφία είτε εξαντλούσε την 35ετία, είτε την 



προσέγγιζε, διότι τα τελευταία έτη του εργασιακού βίου ήταν αυτά που 

προσαύξαναν σημαντικά το ποσό της απονεμηθείσας συντάξεως, διότι στα 

τελευταία έτη λάμβαναν μισθολογικούς και υπηρεσιακούς βαθμούς δια 

προαγωγής. 

 

 Νέο καθεστώς 

Με τις εντελώς πρόσφατες ρυθμίσεις των νόμων 4002/2011 και 

4024/2011, προβλέπεται πλέον ότι «για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης 

και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών 

καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, που 

θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά, η σύνταξη 

καταβάλλεται ακέραια με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας ή με τη 

συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτως 

ορίου ηλικίας» (παρ. 11β του άρθρου 1 Ν. 4002/2011). Σύμφωνα με την παρ. 

11γ του ιδίου άρθρου και νόμου, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για όσα 

από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό έχουν ασφαλισθεί για πρώτη 

φορά από 1.1.1993 και μετά. Εξάλλου, η προσαύξηση κατά 3/35 δίνεται «στο 

προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, 

ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων 

αγωγής ανηλίκων».». (άρθρ. 1 παρ.6 Ν.4024/2011) 

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι: 



Οι εξωτερικοί φρουροί αναφέρονται πλέον ρητά στις διατάξεις που 

καθορίζουν ιδιαίτερα όρια ηλικίας για το προσωπικό των φυλακών.  

Το καθεστώς ασφάλισης ορίζεται ενιαίο, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 

παλαιούς ή νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1-1-1993), γεγονός 

που αφορά άμεσα την πλειοψηφία των εξωτερικών φρουρών. 

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι πλέον 

οι ακόλουθες: 

25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας και ηλικία 58 ετών ή  

35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 

Η προσαύξηση της σύνταξης κατά 3/35 δίνεται ρητά και στους 

εξωτερικούς φρουρούς. 

Ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για τον σχηματισμό της 35ετούς 

συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτεί ο νόμος για να θεμελιώσουν οι εξωτερικοί 

φρουροί συνταξιοδοτικό δικαίωμα περιλαμβάνει: 

α) το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στην εξωτερική φρούρηση 

β) πιθανό χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο κύριο ασφαλιστικό 

φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ κτλ) 

γ) την πλασματική τριετία (άρθρ. 1 παρ.6 Ν.4024/2011) 



Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι το μέρος της σύνταξης που αντιστοιχεί σε 

άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα απονέμεται στον δικαιούχο όταν πληρωθούν 

οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα αυτού.  

Το ανωτέρω συνταξιοδοτικό καθεστώς είναι, εξάλλου, σημαντικά 

ευνοϊκότερο ακόμη και σε σχέση με αυτό που ισχύει για τους στρατιωτικούς ή 

τους αστυνομικούς, για τους οποίους ορίζεται ότι, μετά από μία μεταβατική 

περίοδο μέχρι το 2015, δικαιούνται συντάξεως είτε με τη συμπλήρωση 25ετίας 

και ορίου ηλικίας 60 ετών είτε με τη συμπλήρωση 40ετίας. Επιπλέον, ο 

χρόνος πλασματικής ασφάλισης των τριών ετών στην περίπτωση των 

εξωτερικών φρουρών χορηγείται χωρίς να εξαγοραστεί, αντίθετα η μάχιμη 

5ετία του αστυνομικού προσωπικού αναγνωρίζεται μόνο ύστερα από 

εξαγορά για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή μετά την 1-1-1993. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Σε ό,τι αφορά στο ύψος των συντάξεων, ο νέος τρόπος υπολογισμού 

της σύνταξης, που καθιερώνεται από 1-1-2015, καθιερώνει δύο διακριτά 

τμήματα της σύνταξης: τη βασική σύνταξη (άρθρ.3 Ν 3865/2010) και την 

αναλογική σύνταξη (αρθρ.4 Ν 3865/2010). Η πρώτη είναι ίδια για όλους τους 

ασφαλισμένους. Η δεύτερη υπολογίζεται με βάση το σύνολο του 

ασφαλιστικού βίου (και όχι την τελευταία 5ετία), και αντιστοιχεί στο μέσο όρο 

των αποδοχών αυτών πολλαπλασιαζόμενο με ειδικό συντελεστή (ετήσιο 

ποσοστό αναπλήρωσης 0,80% έως 1,50%). Ο παραπάνω τρόπος 



υπολογισμού ισχύει για τους υπαλλήλους που θα διοριστούν μετά την 1-1-

2011. 

Για τους εξωτερικούς φρουρούς που υπηρετούν σήμερα, οι οποίοι έχουν 

ασφαλιστεί στο Δημόσιο μέχρι 31-12-2010, και οι οποίοι αναμένεται να 

θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015, ο υπολογισμός της 

σύνταξης γίνεται με συνδυασμό του παλαιού και του νέου τρόπου 

υπολογισμού (άρθρ.4 παρ.3 Ν.3865/2010). Έτσι, για το χρονικό διάστημα από 

το διορισμό μέχρι τις 31-12-2010, λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσοστό της 

σύνταξης που θα λάμβαναν με το παλαιό καθεστώς. Για το διάστημα από 1-

1-2011 μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσοστό 

της σύνταξης όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το νέο σύστημα. 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Χ Χ 30 <58 Χ Χ 

25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ √ 28/35 32 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑΣ √ 35/35 

30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ √ 33/35 25+ 58 √ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΤΩΝ 

+ 3 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 

32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ √ 35/35 30 58 √ 33/35 

    

32 58 √ 35/35 

 



        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα εξαγοράς συντάξιμου χρόνου 

(στρατός, παιδιά κλπ), συνολικά μέχρι 7 έτη. Στα προαναφερόμενα 7 

έτη δεν συνυπολογίζονται τα 3 «πλασματικά» 

 Ως συντάξιμα θεωρούνται και τα έτη απασχόλησης σε άλλο 

ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΝΑΤ, κλπ), τα οποία δεν χρήζουν 

εξαγοράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση αναγνώρισης ως συντάξιμα 

των ετών ασφάλισης σε άλλο φορέα τότε η σύνταξη υπολογίζεται 

κατά το ποσό που αναλογεί στον κύριο ασφαλιστικό φορέα, (Δημόσιο 

στην περίπτωσή μας), μόλις συνταξιοδοτηθεί ο υπάλληλος και το 

ποσό που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης του έτερου φορέα 

καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον φορέα 

αυτόν. Π.χ. Αν ένας υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί στα 58 με 35 χρόνια 

συντάξιμης υπηρεσίας και ήταν ασφαλισμένος και στο ΙΚΑ για 2 έτη, 

τότε θα του καταβληθεί το ποσό που αναλογεί στα 33 χρόνια από το 

δημόσιο και το ποσό που αναλογεί στα 2 χρόνια ΙΚΑ θα αρχίσει να 

καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 65ου έτους του υπαλλήλου 

εφόσον αυτό το όριο ηλικίας προβλέπεται από το από το ΙΚΑ. 

 Με τη συμπλήρωση του 58ου έτους ηλικίας ο υπάλληλος των 

καταστημάτων κράτησης συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά. Δηλαδή ένας 

Εξωτερικός Φρουρός που προσελήφθη στην ηλικία των 30 ετών με τη 

συμπλήρωση του 58ου (δηλαδή μετά από 28 έτη υπηρεσίας), 



συνταξιοδοτείται με 28 πραγματικά χρόνια υπηρεσίας + 3 πλασματικά 

δηλαδή με 31/35. 

 Ο Εξωτερικός Φρουρός  που αναφέρεται στο προηγούμενο 

παράδειγμα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας, με 35 

συντάξιμα χρόνια ως εξής: εξαγοράζοντας στρατό (2 χρόνια), 

σπουδές (4 χρόνια), 1 τέκνο (1 χρόνο) =7 χρόνια (όπως 

προαναφέραμε δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη) και 3 χρόνια 

«πλασματικά», στο σύνολο 10 χρόνια, οπότε χρειάζεται 25 χρόνια 

πραγματικής υπηρεσίας. Άρα ο συγκεκριμένος υπάλληλος που έχει 

προσληφτεί στην ηλικία των 30 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί με 35/35 

στην ηλικία των 55 ετών μετά από 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.    
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