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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 

(ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ) 

 

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γενικό όριο ηλικίας: Κατά τις διατάξεις της περ.6 της υποπαρ. Ε3 της παρ.Ε του 

άρθρου 2 του ν.4336/2015 για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος απαιτούνται 

εναλλακτικά : 

Α. Η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 

15 ετών. 

Β. Η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 

40 ετών. Αυτονοήτως αν ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται μεταγενέστερα, 

πχ. στο 64ο έτος, μπορεί ο ασφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί.  

Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ελαχίστου χρόνου ασφάλισης μπορεί να γίνει 

χρήση πλασματικού χρόνου (με εξαγορά) μέχρι 7 ετών (πχ. σπουδών, τέκνων, 

στρατιωτικής θητείας αλλά και άσκησης). Κατά την ορθότερη άποψη ο χρόνος 

άσκησης είναι πραγματικός χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ήδη υπάρχει 

σχετική νομολογία των Διοικητικών Πρωτοδικείων. Όμως μετά τις 

τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4670/2020 ο χρόνος άσκησης δικηγορίας 

περιλαμβάνεται στους πλασματικούς χρόνους.  

Με διάφορες διατάξεις προβλέφθηκαν μεταβατικές διατάξεις για την αύξηση 

των ορίων ηλικίας, για τις οποίες δεν θα σταθούμε στο παρόν, καθόσον ήδη οι 

περισσότερες εξ αυτών είναι άνευ νοήματος. Μοναδική περίπτωση που μπορεί 

να τύχει εφαρμογής είναι αυτή των μητέρων με ανήλικα τέκνα, για την οποία 

αναλυτικά κατωτέρω: 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων νομικών με ανήλικα τέκνα:  

Το Ταμείο Νομικών διέθετε σχετική διάταξη (ΝΔ 4114/1960) για πρόωρη 

συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα, σε αντίθεση με τα λοιπά Ταμεία 
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Επιστημόνων (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ). Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στη 

σχετική νομολογία που υπάρχει (πχ. ΣτΕ 1990/2006 και ΣτΕ 955/2010). 

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΝ 

Μητέρες ανηλίκων τέκνων που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 21 ½ έτη 

ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν εφόσον μέχρι 

18/8/2015 συμπληρώσουν το 50ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα αν κατά το 

χρόνο συμπλήρωσης συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου. 

 Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν 22 έτη ασφάλισης μέχρι 

31.12.2011 διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 

του 55ου έτους της ηλικίας  τους εφόσον το έχουν  συμπληρώσει έως 18/8/2015. 

Αντίστοιχα, οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν 22 έτη και 6 

μήνες ασφάλισης από 1/1/2012 μέχρι 31.12.2012 διατηρούν το δικαίωμα να 

συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας  τους 

εφόσον το έχουν συμπληρώσει έως 18/8/2015. 

Η Ανηλικότητα του τέκνου δεν είναι απαιτητή κατά τη συμπλήρωση του 

ορίου ηλικίας, παρά μόνον κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου 

συντάξιμου χρόνου.  

Όσες συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους από 1/1/2013 και μετά, 

συνταξιοδοτούνται όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους για όσα 

χρόνια ασφαλιστικού βίου έχουν και πάντως όχι λιγότερων των 15 ετών.  

Πλήρης σύνταξη μητέρων ανηλίκων (ασφάλιση ως 31/12/1992) 

Έτος  Χρόνος ασφάλισης Όριο ηλικίας 

μητέρων ανηλίκων 

2005 19 48,5 

2006 19,5 49 

2007 20 49,5 

2008 20,5 50 

2009 21 50 

2010 21,5  50 

2011 22  55 

2012 22,5 58 

2013 23 67 
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*Ο πίνακας αυτός συνεχίζεται και για προηγούμενα έτη, ήτοι για μητέρες που 

το 2004, είχαν ανήλικο, χρόνο ασφάλισης 18,5 ετών και ηλικία 48 ετών, όμως οι 

εν λόγω μητέρες σήμερα έχουν φτάσει σε ηλικία 65 ετών και κατά συνέπεια 

δικαιούνται συντάξεως με τα γενικά όρια ηλικίας   

Β. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τ.ΙΚΑ 

 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 144 του Ν.3655/2008 τυγχάνει 

εφαρμογής και στις ασφαλισμένες του ΤΑΝ, μητέρες ανηλίκων η 

συνταξιοδότηση με 5.500 ημέρες ασφάλισης (ή 18 έτη και 4 μήνες) 

συμπληρωμένες μέχρι 31.12.2010, οποτεδήποτε με τη συμπλήρωση του 50ου 

έτους ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και του 55ου έτους ηλικίας για πλήρη 

σύνταξη, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο συμπλήρωσης συντρέχει η 

ανηλικότητα του τέκνου. Τούτο βέβαια, εφόσον η συμπλήρωση του 50ου ή 

του 55ου έτους έχει λάβει χώρα μέχρι τη δημοσίευση του ν.4336/2015, ήτοι 

μέχρι 18.8.2015. 

1. Πλήρης σύνταξη με διατάξεις μητέρων ανηλίκων (ασφάλιση ως 

31/12/1992) 

Α) Μητέρα με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 18 έτη 

και 4 μήνες  ως το 2010 

Ηλικία μητέρας Ηλικία συνταξιοδότησης 

(έτος , μήνες) 

55 το 2016 58 

55 το 2017 59,6 

55 το 2018 61 

55 το 2019 62,6 

55 το 2020 64 

55 το 2021 65,6 

55 το 2022 67 

  

Β) Μητέρα με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 18 έτη 

και 4 μήνες το 2011 

Ηλικία μητέρας Ηλικία συνταξιοδότησης 

(έτος , μήνες) 
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57 το 2016 59,6 

57 το 2017 60,9 

57 το 2018 62 

57 το 2019 63,3 

57 το 2020 64,6 

57 το 2021 65,9 

57 το 2022 67 

Γ) Μητέρα με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 18 έτη 

και 4 μήνες το 2012 

Ηλικία μητέρας Ηλικία συνταξιοδότησης 

(έτος , μήνες) 

60 το 2016 61 και 9 μήνες 

60 το 2017 62 και 8 μήνες 

60 το 2018 63 και 6 μήνες 

60 το 2019 64 και 5 μήνες 

60 το 2020 65 και 3 μήνες 

60 το 2021 66 και 2 μήνες 

60 το 2022 67 

 

 

 

 

 

2. Μειωμένη σύνταξη με διατάξεις μητέρων ανηλίκων (ασφάλιση ως 

31/12/1992) 

 

Μητέρα με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 18 έτη 

και 4 μήνες το 2010 και ηλικία 50 ετών ή το 2011 και ηλικία 

52 ετών 
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Ηλικία μητέρας 50 Ηλικία συνταξιοδότησης 

(έτος , μήνες) 

από 19.08. 2015 55 

το 2016 56 και 9 μήνες 

το 2017 58 έτη και 5μήνες 

το 2018 60 έτη και 2 μήνες 

το 2019 61 έτη και 10 μήνες 

Μετά την 1.1. του 2020 62 έτη 

 

 

 

 Μητέρα με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 18 έτη 

και 4 μήνες το 2012 και ηλικία 57 ετών 

Ηλικία μητέρας Ηλικία συνταξιοδότησης 

(έτος , μήνες) 

57 το 2016 59,6 

57 το 2017 60,9 

Μετά την 1.01.2018 62 

 

 

ΥΓ. Η ως άνω παράθεση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης αποτελεί μια 

νομική άποψη, που δε δεσμεύει και δε δημιουργεί καμία ευθύνη, ούτε είναι 

δεσμευτική έναντι των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι οφείλουν, 

προκειμένου να είναι απολύτως βέβαιοι, να απευθύνονται στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και να ζητούν τη δεσμευτική βεβαίωση, τόσον περί του 

χρόνου ασφάλισης, όσον και περί της συνδρομής των λοιπών προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης. 
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ΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

Μετά την ισχύ του ν.4554/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν.4387/2016, ως 

ισχύει οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν 

δικαίωμα να ζητήσουν τη συνταξιοδότησή τους με συνέχιση της απασχόλησής 

τους και λήψη του 70% της συντάξεως. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζουν να 

καταβάλουν εισφορές (συμφέρει η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία) και κατά 

το χρόνο που θα διακόψουν οριστικά το επάγγελμα θα λάβουν το 100% της 

συντάξεως καθώς και μια μικρή προσαύξηση για τις εισφορές που κατέβαλαν το 

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα της παράλληλης εργασίας και λήψης σύνταξης. 

 

ΙΙΙ. ΥΨΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 

Μετά την ισχύ του ν.4387/2016 η κύρια σύνταξη αποτελείται από δύο τμήματα, 

ήτοι από την εθνική σύνταξη που ανέρχεται σε 384 ευρώ για όσους έχουν 

τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και την ανταποδοτική. Για τον υπολογισμό της 

ανταποδοτικής συνυπολογίζεται παν ό,τι έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος ως 

ασφαλιστική εισφορά από το έτος 2002 και μέχρι την συνταξιοδότησή του. Στο 

ποσόν αυτό συμπεριλαμβάνονται για το χρονικό διάστημα 2002 έως 2016 και οι 

κοινωνικοί πόροι (ως κατά κεφαλήν ποσόν). Ειδικά για τους συμβολαιογράφους 

για το ίδιο χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται η αναλογική ασφαλιστική 

εισφορά 9% που κατέβαλαν, ενώ για τους εμμίσθους δικηγόρους 

συνυπολογίζεται και η εργοδοτική εισφορά (3-5% επί της αντιμισθίας). Φυσικά 

για τους εμμίσθους δικηγόρους ακόμη ο e-ΕΦΚΑ δεν μπορεί να συνυπολογίσει 

(λόγω μηχανογραφικής έλλειψης) το ως άνω ποσόν από 13.5.2016 και έτσι οι 

συντάξεις τους εκδίδονται με επιφύλαξη για διόρθωσή τους στο μέλλον. 

Στο παρόν θα αναφερθούμε σε συναδέλφους που έχουν συμπληρώσει 20ετή 

ασφάλιση και ενδεχομένως σκέφτονται και την αποχώρησή τους, ήτοι είναι 

έχουν χρόνο ασφάλισης από το 2002 και πριν (ήτοι αυτοί που σήμερα είναι 

περίπου 45 ετών και άνω). 
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Οι νεότεροι συνάδελφοι μπορούν να ανατρέξουν στον οδηγό επιλογής 

ασφαλιστικών κατηγοριών ΔΣΑ που έχω αναλυτικά παραδείγματα και 

πίνακες για τις συντάξεις που δίνουν όλες οι ασφαλιστικές κατηγορίες. 

 

___________________________________________________________________________ 

Επίσης στο παρόν δεν θα αναφερθώ σε συντάξεις συμβολαιογράφων και 

εμμίσθων δικηγόρων, καθόσον ο υπολογισμός αυτών είναι πολύπλοκος και 

προϋποθέτει για μεν τους πρώτους τον συνυπολογισμό του 9% (αναλογική 

εισφορά), για δε τους δεύτερους το συνυπολογισμό της εργοδοτικής εισφοράς 

(2002 -2016) καθώς και των μηνιαίων αποδοχών τους από 1.1.2017 μέχρι τη 

συνταξιοδότησή τους, καθόσον αυτές προσδιορίζουν πλέον τις συντάξεις 

αποδοχές τους. 

___________________________________________________________________________ 

 

Όπως είχα προϋπολογίσει ήδη από το 2017 στο βιβλίο μου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» όλοι οι άμισθοι 

ασφαλισμένοι του ΤΑΝ που αποχωρούσαν προς συνταξιοδότηση τα έτη 2016 και 

2017, είχαν συντάξιμες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

πόρων) ανερχόμενες σε ποσόν περίπου 1600 ευρώ. Ως συντάξιμες αποδοχές 

νοείται η μετατροπή των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλει ο άμισθος 

ασφαλισμένος σε ένα πλασματικό μισθό. 

 

Σε τι μας χρησιμεύουν οι συντάξιμες αποδοχές? 

 

Κατά το χρόνο υπολογισμού της συντάξεως ευρίσκουμε το μέσο όρο των 

συνταξίμων αποδοχών και το πολλαπλασιάζουμε επί το ποσοστό 

αναπλήρωσης, το οποίο προκύπτει από τα έτη ασφάλισης που έχει 

συμπληρώσει ο ασφαλισμένος, ως ακόλουθος πίνακας: 
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ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

15 11,55 

16 12,39 

17 13,23 

18 14,07 

19 14,97 

20 15,87 

21 16,77 

22 17,73 

23 18,69 

24 19,65 

25 20,68 

26 21,71 

27 22,74 

28 23,95 

29 25,16 

30 26,37 

31 28.35 

32 30,33 

33 32,31 

34 34,81 

35 37,31 

36 39,81 

37 42,36 

38 44,91 

39 47,46 

40 50,01 

41 50,51 

42 51,01 

43 51,51 

44 52,01 

45 52,51 

46 53,01 

47 53,51 
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48 54,01 

49 54,51 

50 55,01 

 

 

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και 

ηλικία 67 ετών και μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 1500 ευρώ, θα λάβει 

ανταποδοτική σύνταξη 1500 ευρώ Χ 42,36% = 635,40 ευρώ + 384 εθνική 

σύνταξη = 1.019,40 μικτά. 

 

Από 1.1.2017 και μετά και ανάλογα με την εισφορά που καταβάλλει κάθε 

ασφαλισμένος, έχουμε και τις αντίστοιχες συντάξιμες αποδοχές. 

Οι συντάξιμες αποδοχές με βάση τις κατώτατες εισφορές είναι οι ακόλουθες 

Από 1.1.2017 έως 31.1.2019     586,08 ευρώ 

Από 1.2.2019 έως 31.12.2019    650 ευρώ 

Από 1.1.2020 (1η Α.Κ.)     775 ευρώ 

 

Σημείωση:  Γίνεται κατανοητό ότι όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν το χρονικό 

διάστημα 2002 έως 2016 ως χρόνο ασφάλισης, συνεχίζοντας από το 2017 και μετά 

την ασφάλιση και πληρώνοντας τις κατώτατες εισφορές, μειώνουν τον σχετικά 

υψηλό μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών. 

 

Αντίστοιχα όσοι έχουν επιλέξουν υψηλότερη α.κ. θα δουν είτε μικρότερη μείωση 

(2η έως 4η α.κ.), είτε αύξηση του μέσου όρου (5η και 6η α.κ.). 

 

Επίσης όσοι εξαγοράζουν (ή έχουν εξαγοράσει από το 2002 και μετά) 

πλασματικό χρόνο με χαμηλή α.κ., αντίστοιχα θα δουν μείωση του μέσου όρου 

συνταξίμων αποδοχών τους.  
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Πως διαμορφώνεται τα επόμενα έτη ο μέσος όρος συνταξίμων αποδοχών 

για όσους καταβάλλουν την κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία: 

Τέλος 2017       1536 ευρώ 

Τέλος 2018       1479 ευρώ 

Τέλος 2019       1434 ευρώ 

Τέλος 2020        1398 ευρώ 

Τέλος 2021       1368 ευρώ 

Τέλος 2022       1338 ευρώ 

Τέλος 2023       1314 ευρώ 

Σημείωση: Ο υπολογισμός γίνεται κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανά 

περίπτωση ασφαλισμένου. 

 

Διαπιστώνουμε πως όσο περνούν τα χρόνια ο μέσος όρος συνταξίμων αποδοχών 

για όσους καταβάλουν κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία μειώνεται σταδιακά 

από 30 μέχρι 40 ευρώ κατ’έτος. 

 

Η επιλογή μιας ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας είναι προφανές ότι 

επηρεάζει και ελαττώνει τη μείωση, όμως αυτό εναπόκειται στις οικονομικές 

δυνατότητες και στη βούληση εκάστου ασφαλισμένου. Γενικά όμως και όπως 

έχουμε αποδείξει στον οδηγό ασφαλιστικών κατηγοριών οι υψηλές 

ασφαλιστικές κατηγορίες έχουν πιο μικρή ανταποδοτικότητα από τις χαμηλές. 

Συμφέρουν κυρίως σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει υψηλά εισοδήματα 

και με την πληρωμή υψηλών ασφαλιστικών κατηγοριών επιτυγχάνει μείωση του 

καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος. 
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Ας δούμε λοιπόν πως διαμορφώνονται οι συντάξεις σε δύο συνήθεις περιπτώσεις 

συντάξεων με 30 και 40 έτη ασφάλισης, για κάποιους που καταβάλλουν τις 

κατώτατες εισφορές από το 2017 και μετά: 

ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕ 30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

2017 789 1152 

2018 774 1123 

2019 762 1101 

2020 753 1083 

2021 744 1069 

2022 736 1053 

2023 730 1041 

 

Σημείωση: Τα ως άνω  ποσά είναι μικτά και επιβαρύνονται με κράτηση ΕΟΠΥΥ 

(6%) και φόρο. Επίσης επαναλαμβάνω είναι υπολογισμένα κατά προσέγγιση και 

κατά συνέπεια είναι πιθανόν να διαφέρουν κατά περίπτωση. 

Σημείωση 2: Αν πάλι κάποιος ενδιάμεσα έχει επιλέξει ή λόγω εισοδημάτων έχει 

καταβάλει εισφορές υψηλότερες της κατώτερης α.κ. είναι προφανές ότι θα λάβει 

μεγαλύτερη κατά τι σύνταξη. 

 

Πως επηρεάζει η εξαγορά πλασματικών ετών τη σύνταξη.  

Ο γενικός κανόνας είναι ότι εξαγοράζουμε πλασματικό χρόνο μόνο όταν 

φτάσουμε κοντά στη συνταξιοδότησή μας, ώστε να δούμε κατά πόσο μας 

συμφέρει και αν τον χρειαζόμαστε. Το ποσόν εξαγοράς αντιστοιχεί στην 

ασφαλιστική κατηγορία που έχουμε επιλέξει είτε στην κύρια είτε στην 

επικουρική ασφάλιση. Για την κύρια ασφάλιση στην 1η Α.Κ. στοιχίζει 155 ευρώ ο 
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κάθε μήνας εξαγοράς, ενώ για την επικουρική στην 1η Α.Κ. 42 ευρώ ο κάθε 

μήνας. 

Ας δούμε ένα ακραίο παράδειγμα για να δούμε αν συμφέρει η εξαγορά: 

Έστω συνάδελφος με ηλικία 67 ετών και 35 έτη ασφάλισης που εξέρχεται το 2023. 

Συντάξιμες αποδοχές 1314 ευρώ Χ 37,31% ποσοστό αναπλήρωσης λαμβάνει μια 

κύρια σύνταξη 874 ευρώ. 

Έστω ότι θέλει να εξαγοράσει και 5 έτη για να συμπληρώσει τα 40 έτη, θα 

χρειαστεί να καταβάλει για κύρια σύνταξη 60 μήνες Χ 155 ευρώ = 9.300 ευρώ 

συνολικά. Η κύρια σύνταξη που θα λάβει μια κύρια σύνταξη 992 ευρώ. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο συντάξεων είναι 118 ευρώ (992-874), όπερ 

σημαίνει ότι η απόσβεση της εξαγοράς θα γίνει σε περίπου 6,5 έτη ήτοι 78 

μήνες (9.300 : 118). 

 

Ποιες άλλες παροχές δικαιούνται οι δικηγόροι. 

Όλοι οι δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

δικαιούνται επικουρική σύνταξη (τ.ΤΕΑΔ) η οποία κυμαίνεται περίπου σε 150 

ευρώ μικτά με 40 έτη ασφάλισης και παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση στην 

απονομή της. Επίσης οι δικηγόροι Αθηνών δικαιούνται από το τ.ΤΠΔΑ εφάπαξ 

βοήθημα, ενώ οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης και Πειραιά δικαιούνται επίσης 

εφάπαξ βοήθημα από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας που διατηρούν, ενώ οι 

υπόλοιποι δικηγόροι τις παροχές ΛΕΑΔ και ΛΕΔΕ. 

 

Η παρούσα ανάλυση είναι εντελώς απλή και επιχειρεί να εξηγήσει με 

κατανοητό τρόπο στον μη ειδικό της κοινωνικής ασφάλισης τον τρόπο που 

λειτουργεί το σύστημα. Οι υπολογισμοί είναι κατά προσέγγιση και απλά 

δείχνουν μια τάξη μεγέθους, για το τι πρέπει να περιμένουμε από τη 

συνταξιοδότησή μας. 
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Ελπίζω να φανεί χρήσιμη στους συναδέλφους που πλησιάζουν στη 

συνταξιοδότησή τους. 

Mάιος 2022 

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 

Δικηγόρος 
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