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Eρωτήσεις- Aπαντήσεις για το νέο ασφαλιστικό
Eρωτήσεις- Aπαντήσεις για τους αναγνωριζόµενους χρόνους (πλασµατικά χρόνια)
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Oι αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση και στις συντάξεις χηρείας
Eρωτήσεις - απαντήσεις
για το νέο ασφαλιστικό
Tι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα;
Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη
ασφάλισης που προβλέπονται από το ταµείο µου ή και το όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
Eφόσον θεµελιώσω δικαίωµα, µπορώ να συνταξιοδοτηθώ µε το όριο ηλικίας και τα έτη ασφάλισης
που ισχύουν κατά το χρόνο θεµελίωσης.
Mε ποιες προϋποθέσεις θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα στο IKA;
Στο IKA έχουµε πολλές κατηγορίες ασφαλισµένων στις οποίες πρέπει να αναφερθούµε αναλυτικά:
1. Άνδρες ασφαλισµένοι πριν το 1993
Hµέρες ασφάλισης
για θεµελίωση

Έτος

Aπαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης

συµπλήρωσης

για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

Oποτεδήποτε

4.500

65

4.500

Oποτεδήποτε

4.500

60 (µειωµένη)

10.000

Mέχρι 31/12/2010

10.000

62

10.000

2011

10.000

63

10.000

2012

10.000

63,5

10.000

2013

10.000

64

10.000

2014

10.000

64,5

10.000

Mετά την 1/1/2015

10.000

65

10.500

Mέχρι 31/12/2010

10.500

58

10.500

2011

10.800

58

10.500

2012

11.100

59

10.500

2013

11.400

60

10.500

2014

11.700

60

12.000

60

10.500

Mετά την 1/1/2015

O ασφαλισµένος σε κάθε περίπτωση δικαιούται σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης
που ισχύουν κατά τη συµπλήρωση των 10.000 ή των 10.500 ηµερών ασφάλισης.
Παραδείγµατα:
α) Eργαζόµενος συµπληρώνει στο IKA το 2011, 10.000 ηµέρες ασφάλισης, αλλά είναι 60 ετών. O
συγκεκριµένος εργαζόµενος θεµελιώνει το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα το 2011 και θα πάρει πλήρη
σύνταξη όταν συµπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του.
β) Eργαζόµενος συµπληρώνει στο IKA το 2012, 10.500 ηµέρες ασφάλισης. O συγκεκριµένος
εργαζόµενος µπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συµπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών.
2. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν το 1993
Hµέρες ασφάλισης
για θεµελίωση
4.500

Έτος

Aπαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης

συµπλήρωσης

Mέχρι 31/12/2010

για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

60

4.500

2011

4.500

61

4.500

2012

4.500

62

4.500

2013

4.500

63

4.500

2014

4.500

64

4.500

2015

4.500

65

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το έτος που η
εργαζόµενη συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της. ∆ηλαδή, η εργαζόµενη που συµπληρώνει το
60ο έτος της ηλικίας της το 2011 για να πάρει πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συµπληρώσει το 61ο
έτος της ηλικίας της.
3. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν το 1993
Hµέρες ασφάλισης
για θεµελίωση
4.500

Έτος

Aπαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης

συµπλήρωσης

Mέχρι 31/12/2010

για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

55 (µειωµένη)

4.500

2011

4.500

56 (µειωµένη)

4.500

2012

4.500

57 (µειωµένη)

4.500

2013

4.500

58 (µειωµένη)

4.500
4.500

2014
Mετά την 1/1/2015

4.500

59 (µειωµένη)

4.500

60 (µειωµένη)

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας καθορίζεται µε βάση το έτος που η εργαζόµενη
συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας. Για παράδειγµα, η εργαζόµενη που θα συµπληρώσει το 55ο
έτος της ηλικίας της το 2012 θα έχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε µειωµένη σύνταξη εφόσον
συµπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της. Για τη χορήγηση µειωµένης σύνταξης, εκτός από την
συµπλήρωση 4.500 ηµερών ασφάλισης, απαιτείται να έχουν συµπληρωθεί 100 ηµέρες ασφάλισης
κάθε έτος της προηγούµενης πενταετίας.
4. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν το 1993
Hµέρες ασφάλισης
για θεµελίωση
10.000

Έτος

Aπαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης

συµπλήρωσης

Mέχρι 31/12/2010

για συνταξιοδότηση
10.000

Όριο ηλικίας
57 πλήρης
55 µειωµένη

10.000

2011

10.400

58 πλήρης
56 µειωµένη

10.000

2012

10.800

58+6 µήνες πλήρης
56+6 µήνες µειωµένη

10.000

2013

11.200

59 πλήρης
57 µειωµένη

10.000

2014

11.600

59+6 µήνες πλήρης
57+6 µήνες µειωµένη

10.000

Mετά την 1/1/2015

12.000

60 πλήρης

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που
ισχύει κατά τη συµπλήρωση των 10.000 ηµερών ασφάλισης. Για παράδειγµα, η εργαζόµενη που
συµπληρώνει το 2011 τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 58ου
έτους της ηλικίας και 10.400 ηµερών ασφάλισης.
5. Άνδρες - γυναίκες ασφαλισµένοι πριν το 1993, υπαγόµενοι
στο καθεστώς Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελµάτων
Hµέρες ασφάλισης
για θεµελίωση
10.500

Έτος

Aπαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης

συµπλήρωσης

Mέχρι 31/12/2010

για συνταξιοδότηση
10.500

Όριο ηλικίας
55 πλήρης

53 µειωµένη
10.500

2011

10.500

55+9 µήνες πλήρης
53+9 µήνες µειωµένη

10.500

2012

10.500

56+6 µήνες πλήρης
54+6 µήνες µειωµένη

10.500

2013

10.500

57+3 µήνες πλήρης
55+3 µήνες µειωµένη

10.500

2014

10.500

58 πλήρης
56 µειωµένη

10.500

2015

10.500

58+9 µήνες πλήρης
56+9 µήνες µειωµένη

10.500

2016

10.500

59+6 µήνες πλήρης
57+6 µήνες µειωµένη

10.500

Mετά την 1/1/2017

10.500

60 πλήρης
58 µειωµένη

H εργαζόµενη που έχει συµπληρώσει 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 στα BAE µέχρι
31/12/2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας της. Aντίστοιχα η εργαζόµενη που
συµπληρώνει τις παραπάνω ηµέρες το 2011, συνταξιοδοτείται στο 56ο έτος της ηλικίας της κ.ο.κ.
Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συµπληρωθεί 7.500 ηµέρες ασφάλισης από τις
10.500 στο καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελµάτων.
Tο όριο ηλικίας καθορίζεται µε βάση αυτό που ισχύει κατά τη συµπλήρωση των 10.500 ηµερών
ασφάλισης. Για παράδειγµα, ο εργαζόµενος που θα συµπληρώσει 10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2013
για να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη, θα πρέπει να συµπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 3
µηνών και για µειωµένη σύνταξη την ηλικία των 55 ετών και 3 µηνών.
6. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν το 1993 που υπάγονται στο καθεστώς
ασφάλισης των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελµάτων
Hµέρες ασφάλισης
για θεµελίωση
4.500

Έτος

Aπαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης

συµπλήρωσης

Mέχρι 31/12/2010

για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

55

4.500

2011

4.500

56

4.500

2012

4.500

57

4.500

2013

4.500

58

4.500

2014

4.500

59

4.500

60

4.500

Mετά την 1/1/2015

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη
συµπλήρωση των 4.500 ηµερών ασφάλισης από τις οποίες οι 3.600 ηµέρες θα πρέπει να είναι στο
καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελµάτων.
7. Γυναίκες - µητέρες µε ανήλικα παιδιά ασφαλισµένες πριν το 1993
Hµέρες ασφάλισης
για θεµελίωση
5.500

Έτος

Aπαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης

συµπλήρωσης

Mέχρι 31/12/2010

για συνταξιοδότηση
5.500

Όριο ηλικίας
55 πλήρης
50 µειωµένη

5.500

2011

5.500

57 πλήρης
52 µειωµένη

5.500

2012

5.500

60 πλήρης
55 µειωµένη

5.500

Mετά την 1/1/2013

5.500

65 πλήρης
60 µειωµένη

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη
συµπλήρωση των 5.500 ηµερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά τη συµπλήρωση
των ηµερών αυτών. Για παράδειγµα, η εργαζόµενη που συµπληρώνει 5.500 ηµέρες ασφάλισης το
2011 και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 57 ετών πλήρη και 52 ετών µειωµένη.
Mπορώ να συνταξιοδοτηθώ µέχρι το τέλος του 2010. Aν παραµείνω υπάρχει περίπτωση να λάβω
µικρότερη σύνταξη από αυτή που θα πάρω το 2010;
∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για κάθε χρόνο παραµονής στην εργασία σας έχετε προσαύξηση της
σύνταξής σας. Eποµένως, συµφέρει η παραµονή για καλύτερη σύνταξη. Σε ορισµένες περιπτώσεις
µάλιστα που έχει συµπληρωθεί 35ετία, η προσαύξηση της σύνταξης µετά το 35ο έτος είναι
µεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε µε το παλιό καθεστώς.
Έχω διαδοχική ασφάλιση και µπορώ να συνταξιοδοτηθώ µέχρι 31/12/2010. Mε συµφέρει να
παραµείνω και να συνταξιοδοτηθώ µετά την 1/1/2011, µε το νέο τρόπο υπολογισµού;
Mε το νέο τρόπο υπολογισµού, η σύνταξη που υπολογίζεται για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση
είναι µεγαλύτερη ή ίση µε τη σύνταξη που χορηγείται µε το σηµερινό καθεστώς.
Eιδικότερα, για όσους έχουν ασφάλιση σε Tαµείο Mισθωτών (IKA-ETAM, NAT, κ.λπ.) και
συνταξιοδοτούνται από άλλο ταµείο Mισθωτών ή ταµείο Eλεύθερων Eπαγγελµατιών ή το ∆ηµόσιο, η

σύνταξη µε το νέο τρόπο υπολογισµού είναι καλύτερη και συµφέρει η παραµονή στην εργασία για
συνταξιοδότηση από 1/1/2011 και µετά.
Πως αναγνωρίζονται οι χρόνοι ασφάλισης (πλασµατικοί ή µη) για να θεµελιώσω συνταξιοδοτικό
δικαίωµα;
Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010, αναγνωρίζονται όλοι οι χρόνοι
ασφάλισης που προβλέπει το παλιό καθεστώς (στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών,
εκπαιδευτική άδεια, κ.λπ.). H αναγνώριση αυτή γίνεται όταν πρόκειται για εξαγορά µε βάση τα
ισχύοντα σήµερα.
Aντίθετα, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011 και µετά η αναγνώριση
γίνεται µε βάση τα όσα προβλέπονται στο νέο νόµο. Aυτό σηµαίνει ότι ισχύουν τα νέα ποσά για την
αναγνώριση, όπως για παράδειγµα, για τη στρατιωτική θητεία, την ανεργία κ.λπ.
Παράλληλα, οι εργαζόµενοι αυτής της κατηγορίας µπορούν να αναγνωρίσουν για το 2011, 4 χρόνια,
το 2012, 5 χρόνια, το 2013, 6 χρόνια και από 1/1/2014 και µετά, 7 χρόνια από τα προβλεπόµενα στο
νέο νόµο ανάλογα µε τον χρόνο κατά τον οποίο θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Tα λεγόµενα πλασµατικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και
για προσαύξηση της σύνταξης;
Όλα τα χρόνια που αναγνωρίζονται είτε µε εξαγορά, είτε χωρίς εξαγορά, συνυπολογίζονται για τη
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται κατά
κανόνα οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται µε εξαγορά και όχι οι χρόνοι για τους οποίους δεν
καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.
Πότε υπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος;
Για τους ασφαλισµένους στους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας
συνυπολογίζεται για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εφόσον έχει συµπληρωθεί το 58ο έτος
της ηλικίας. Eξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόµενοι που συνταξιοδοτούνται µε το
καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελµάτων (BAE) µε 10.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις
οποίες 7.500 ηµέρες στα BAE. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεµελίωση του δικαιώµατος
και όχι, µόνο, για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να απαιτείται η
συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.
Για τους δηµοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για θεµελίωση του
δικαιώµατος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Eίµαι µητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συµπληρώσει τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης, όµως, δεν έχω
την ηλικία για να πάρω σύνταξη. Όταν θα έχω το όριο ηλικίας το παιδί µου θα έχει ενηλικιωθεί. Θα
µπορέσω να πάρω σύνταξη;
Eφόσον κατά τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης το παιδί ήταν ανήλικο δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα, µε τη συνταξιοδότησή σας. Tο δικαίωµά σας είναι θεµελιωµένο και µπορείτε όταν
συµπληρώσετε το όριο ηλικίας να πάρετε τη σύνταξή σας.
H αυτασφάλιση υπολογίζεται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος;
H αυτασφάλιση ή προαιρετική λεγόµενη ασφάλιση υπολογίζεται πλέον µε το νέο νόµο σε όλες τις
περιπτώσεις για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος αλλά και όπως είναι αυτονόητο για
την προσαύξηση της σύνταξης.

Mπορώ να είµαι ασφαλισµένος σε δύο Tαµεία παράλληλα και αν ναι, µπορώ να πάρω σύνταξη και
από τα δύο Tαµεία;
Για τους εργαζόµενους που έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993, σε οποιοδήποτε Φορέα Kοινωνικής
Aσφάλισης ή το ∆ηµόσιο, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και σε δεύτερο Tαµείο, εφόσον έχουν διπλή
επαγγελµατική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ασφάλιση και διαφορετικά Tαµεία.
O ασφαλισµένος σε δύο ή και περισσότερα ασφαλιστικά Tαµεία, δικαιούται σύνταξη από κάθε
Tαµείο, εφόσον συµπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε κάθε ένα από αυτά (15 έτη το
λιγότερο) και φυσικά το όριο ηλικίας που προβλέπεται.
O πλασµατικός χρόνος για τα παιδιά αναγνωρίζεται και από τον πατέρα ή µόνο από την µητέρα;
O πλασµατικός χρόνος που είναι µέχρι 5 χρόνια (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το
τρίτο) αναγνωρίζεται και από τον πατέρα, εφόσον υπάρξει δήλωση από τη µητέρα ότι δεν θα κάνει
χρήση του συγκεκριµένου δικαιώµατος.
Έχω συµπληρώσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης και µαζί µε το χρόνο στρατιωτικής θητείας
συµπληρώνω το 2010 περισσότερες από 10.500 ηµέρες ασφάλισης. Σήµερα είναι 56 ετών. Πότε
µπορώ να πάρω σύνταξη;
∆εν αλλάζει τίποτα για σας µε το νέο ασφαλιστικό νόµο. Mπορείτε να πάρετε σύνταξη µε τη
συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας, αφού µέχρι το τέλος του 2010 συµπληρώνετε 10.500
ηµέρες ασφάλισης µαζί µε το χρόνο στρατιωτικής θητείας που µπορείτε να αναγνωρίσετε
οποτεδήποτε.
Eίµαι ασφαλισµένη στο IKA και έχω συµπληρώσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης. Σήµερα είµαι 55 ετών
και µπορώ να πάρω µειωµένη σύνταξη. Tι µε συµφέρει να κάνω; Tι αλλάζει για µένα µε το νέο
ασφαλιστικό νόµο;
Tίποτα, δεν αλλάζει για σας µε το νέο νόµο. Mπορείτε να πάρετε και σήµερα µειωµένη σύνταξη. Σας
συµφέρει όµως να συµπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας για να πάρετε πλήρη σύνταξη.
Eίµαι ασφαλισµένος στον OAEE και έχω συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Eίµαι σήµερα 58 ετών και
επρόκειτο να πάρω σύνταξη σε δύο χρόνια που συµπλήρωνα το 60ό έτος της ηλικίας µου. Tι αλλάζει
για µένα µε το νέο ασφαλιστικό νόµο;
∆εν αλλάζει τίποτα για σας. Mπορείτε σε δύο χρόνια να πάρετε τη σύνταξή σας, χωρίς να χάσετε
απολύτως τίποτα σε σχέση µε το ποσό.
Eίµαι ασφαλισµένος στον OAEE και έχω συµπληρώσει 32 χρόνια ασφάλισης. Eίµαι 55 ετών. Πότε
µπορώ να πάρω σύνταξη µε τα νέα δεδοµένα;
Eφόσον, συνεχίσετε την ασφάλισή σας συµπληρώνετε το 2013, 35 έτη ασφάλισης, οπότε
απαιτούνται 38 χρόνια ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας (που δεν αλλάζει) για να θεµελιώσετε
δικαίωµα συνταξιοδότησης. Θα περιµένετε λοιπόν, να συµπληρώσετε το 60ό έτος για να πάρετε
σύνταξη και τα 3 επιπλέον χρόνια µπορείτε να τα συµπληρώσετε µε την αναγνώριση πλασµατικών
χρόνων.
Eίµαι µητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης στο IKA. Σήµερα είµαι
46 ετών. Πότε µπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
Eπειδή έχετε συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης και παιδί ανήλικο, θεµελιώνετε συνταξιοδοτικό
δικαίωµα για να πάρετε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.

Eίµαι µητέρα ανήλικου παιδιού αλλά δεν έχω συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης. Aυτές τις
ηµέρες ασφάλισης τις συµπληρώνω µαζί µε τους πλασµατικούς χρόνους που θα αναγνωρίσω το
2012, οπότε θα συνεχίσω να έχω παιδί ανήλικο. Πότε µπορώ να πάρω σύνταξη;
Eφόσον το 2012 συµπληρώνετε τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης, θεµελιώνετε δικαίωµα για να
πάρετε σύνταξη όταν θα συµπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας για µειωµένη σύνταξη ή το 60ό έτος
της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.
Tι αλλάζει στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ασφαλισµένους πριν το 1983 που
συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο ή τα Eιδικά Tαµεία (∆EKO και Tραπεζών) που έχουν
συγχωνευθεί στο IKA;
Για τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει καµία αλλαγή στο καθεστώς συνταξιοδότησης εφόσον έχουν
συµπληρωθεί 25 έτη ασφάλισης µέχρι 31/12/2010. Aυτά είναι τα απαιτούµενα έτης ασφάλισης για
θεµελίωση του δικαιώµατος και η σύνταξη χορηγείται µε 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο IKA;
Oι συντάξεις για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα µέχρι 31/12/2014 στο IKA, δεν έχουν ουσιαστικά καµία
αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού. H πρόβλεωη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και
µετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο IKA, αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό
αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιµου µισθού.
Για όσους όµως θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2015 και µετά, εφαρµόζεται ο νέος
τρόπος υπολογισµού για τον οποίο πρέπει να αναφερθούµε αναλυτικά.
Για τον εργαζόµενο που θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2015 και συνταξιοδοτείται το έτος
αυτό, η σύνταξή του θα αποτελείται από το άθροισµα δύο επιµέρους ποσών. Tο πρώτο ποσό είναι
εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει συµπληρωθεί µέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο
ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που συµπληρώθηκε από 1/1/2011 και µετά.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;
α. Tο ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συµπληρωθεί µέχρι 31/12/2010
υπολογίζεται µε τον παλιό τρόπο, δηλαδή µε τις συντάξιµες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της
τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέµε δεκαετία, εννοούµε αυτή που λήγει µέχρι το τέλος του
προηγούµενου της υποβολής τής αίτησης έτους.
β. Tο ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συµπληρώνεται από 1/1/2011 και µετά,
υπολογίζεται µε τις συντάξιµες αποδοχές όλης της περιόδου µέχρι και τον προηγούµενο µήνα από
εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Παράδειγµα
Eργαζόµενος ασφαλισµένος του IKA συµπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας. Yποβάλλει
αίτηση συνταξιοδότησης την 1/7/2015 και έχει συµπληρώσει 9.001 ηµέρες ασφάλισης. Oι µέσες
συντάξιµες αποδοχές των 5 καλύτερων ετών µέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ και οι µέσες
συντάξιµες αποδοχές για το διάστηµα µετά την 1/1/2011, επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση µίας
φυσιολογικής µισθολογικής εξέλιξης).
α. Tο ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης µε το παλιό καθεστώς είναι 926 ευρώ.

β. Tο ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης µε το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ.
Oπότε µε βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ηµέρες ασφάλισης είναι 7.651 µέχρι 31/12/2010 και
1.350 από 1/11/2011 και µετά θα έχουµε αντίστοιχα:
α. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης µέχρι 31/12/2010
που θα είναι 926 x 7.651 = 787 ευρώ
β. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και
µετά που θα είναι 945 x 1.351 = 142 ευρώ
Eποµένως συνολική σύνταξη: 787 + 142 = 929 ευρώ
Oδηγός: Eρωτήσεις- Aπαντήσεις για τους
αναγνωριζόµενους χρόνους (πλασµατικά χρόνια)
µε τις νέες ρυθµίσεις ο ασφαλισµένος µπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον:
1. Το χρόνο επιδοτούµενης ανεργίας µέχρι 300 ηµέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που
πραγµατοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.
2. Το χρόνο επιδοτούµενης ασθένειας και µέχρι 300 ηµέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο
που έλαβε χώρα η ασθένεια.
3. Το χρόνο σπουδών σε µέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.
4. Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόµενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό
ασφάλισης, µετά όµως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Tαµείου.
5. Το χρόνο απουσίας από την εργασία για τις µητέρες λόγω κύησης και λοχείας και µέχρι 119
ηµέρες.
6. Το χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης.
7. Τον πλασµατικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία γέννησής τους, ο οποίος
ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.
8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας και µέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του
επαγγελµατία στον OΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
Ερώτηση: Ποιοι έχουν δικαίωµα να αναγνωρίσουν τους νέους «πλασµατικούς» χρόνους;
Απάντηση: Oι νέοι «πλασµατικοί» χρόνοι αναγνωρίζονται µόνο από εκείνους που θεµελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011 και µετά. Αντίθετα, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν µε τους προηγούµενους νόµους
(π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.)
Ερώτηση: Πόσα χρόνια µπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόµενος από τους νέους χρόνους που
προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νόµο;
Απάντηση: Ένας εργαζόµενος που θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2011 µπορεί να
αναγνωρίσει µέχρι 4 χρόνια. Όποιος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2012 µπορεί να
αναγνωρίσει µέχρι 5 χρόνια, το 2013 µέχρι 6 χρόνια και από το 2014 και µετά µέχρι 7 χρόνια.

Ερώτηση: Τα «πλασµατικά» χρόνια αναγνωρίζονται µόνο σε Tαµεία κύριας ασφάλισης ή και στα
επικουρικά;
Απάντηση: Τα «πλασµατικά» χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά Tαµεία µε τις ίδιες
προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Tαµεία κύριας ασφάλισης. Oι εισφορές βέβαια για την
αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά Tαµεία είναι πολύ µικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις
6% επί των συντάξιµων αποδοχών).
Ερώτηση: Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;
Απάντηση: Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούµενης ανεργίας και
µέχρι 300 ηµέρες, ο χρόνος επιδοτούµενης ασθένειας και µέχρι 300 ηµέρες ο χρόνος κύησης και
λοχείας για τις µητέρες και µέχρι 119 ηµέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης µε αναπηρική σύνταξη.
Αντίθετα για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας;
Απάντηση: Σε όλα τα Tαµεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µε την καταβολή
εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισµα των εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη, επί των
συντάξιµων αποδοχών που έχει ο εργαζόµενος κατά το µήνα υποβολής της αίτησης. Για τους
µισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιµων
αποδοχών. Για τους δηµόσιους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιµων αποδοχών, ενώ για
τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες η εισφορά για κάθε µήνα που
αναγνωρίζεται είναι ίση µε την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισµένος στον κλάδος σύνταξης.
Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;
Απάντηση: Έκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισµένους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωµα από 1/1/2011 µέχρι 31/12/2014.
Έκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2015 και µετά.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τα χρόνια σπουδών;
Απάντηση: O χρόνος σπουδών, σε ανώτες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος µαθητείας και ο χρόνος
φοίτησης σε µέσες επαγγελµατικές σχολές αναγνωρίζονται µε την καταβολή εισφορών που
αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε µήνα που
αναγνωρίζεται.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανατροφής παιδιών;
Απάντηση: O χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται µε την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί
στο 20% του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε µήνα που
αναγνωρίζεται.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας;
Απάντηση: Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόµενος καταβάλλει για κάθε
µήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιµου µισθού που έχει κατά το
µήνα υποβολής της αίτησης.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανεργίας;
Απάντηση: Για το χρόνο της επιδοτούµενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. O χρόνος αυτός
αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Για οποιοδήποτε
άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει µετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε

φορέα, ο εργαζόµενος πληρώνει εισφορά για κάθε µήνα που θα αναγνωρίσει, ίση µε το 20% του
25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης.
Ερώτηση: Πώς µπορώ να πληρώσω στο Tαµείο µου για την αναγνώριση των «πλασµατικών»
χρόνων;
Απάντηση: Η πληρωµή στα Tαµεία γίνεται εφάπαξ εντός τριµήνου από την ειδοποίηση του Tαµείου,
οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όµως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να
εξοφληθεί σε τόσες µηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι µήνες που αναγνωρίζονται. Στην περίπτωση που
κάποιος εργαζόµενος συνταξιοδοτείται η δόση παρακρατείται από τη σύνταξη µε ποσό ίσο µε το 0
αυτής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα επικουρικά Tαµεία το ποσοστό εισφοράς για τις αναγνωρίσεις πείναι κατά
κανόνα 6%.
Ερώτηση: Μπορώ µε την αναγνώριση των «πλασµατικών» χρόνων να πάρω σύνταξη σε µικρότερη
ηλικία;
Απάντηση: Στην πραγµατικότητα και σε πολλές περιπτώσεις µε την αναγνώριση των πλασµατικών
χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόµενο να θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα νωρίτερα,
οπότε αποφεύγει τη µεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή των επιπλέον ετών
εργασίας.
Παράδειγµα 1ο
Εργαζόµενη στον ιδιωτικό τοµέα έχει συµπληρώσει µέχρι το 2010 στο ΙΚΑ 4.500 ηµέρες ασφάλιση
και είναι µητέρα ανήλικου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2015. Η µητέρα του παραδείγµατός µας θα
µπορούσε να συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2013, οπότε για να πάρει σύνταξη θα
έπρεπε να συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της για µειωµένη σύνταξη και το 65ο για πλήρη.
Με την αναγνώριση το 2011 (µέχρι 4 έτη) συµπληρώνει τα 5.500 ένσηµα το έτος αυτό και θεµελιώνει
δικαίωµα µε το όριο ηλικίας που ισχύει για τον χρόνο αυτό, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας για
µειωµένη σύνταξη και το 57ο για πλήρη σύνταξη.
Παράδειγµα 2ο
Εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα έχει συµπληρώσει µέχρι το τέλος του 2010 9.000 ηµέρες
ασφάλισης. Το 2010 επίσης συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του. Με το καθεστώς που ίσχυε
πριν το νέο ασφαλιστικό νόµο, ο συγκεκριµένος εργαζόµενος θα µπορούσε να πάρει σύνταξη
εφόσον θα συµπλήρωνε το 58ο έτος της ηλικίας του και 10.500 ηµέρες. Με το νέο καθεστώς το 2011
µπορεί να αναγνωρίσει «πλασµατικά» χρόνια και να συµπληρώσει 10.500 ηµέρες ασφάλισης οπότε
διατηρεί το όριο ηλικίας των 58 ετών.
Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις τα «πλασµατικά» χρόνια συνυπολογίζονται για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και σε ποιες για την προσαύξηση της σύνταξης;
Απάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται, συνυπολογίζονται για θεµελίωση
του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Ειδικά, όµως, για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα
χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωµή εισφοράς (αναγνώριση µε εξαγορά).
Ερώτηση: Πότε συµφέρει να αναγνωριστούν οι «πλασµατικοί» χρόνοι;
Απάντηση: Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010 η αναγνώριση γίνεται

οποτεδήποτε από τον ενδιαφερόµενο, πάντοτε βέβαια, µε αίτηση που υποβάλλεται στο Tαµείο του.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Ερώτηση: Είµαι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ και συµπληρώνω µέχρι το τέλος του 2010, 10.000 ηµέρες
ασφάλισης. Έχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα και
πότε µπορώ να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας; Εάν πληρώσω το στρατό το 2011 θα
έχω έκπτωση;
Απάντηση: Θεµελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2010, εφόσον αναγνωρίσετε 500 τουλάχιστον
ηµέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συµπληρώσετε το 58ο
έτος της ηλικίας σας. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας µπορεί να γίνει και σήµερα, αλλά και
µέχρι την 31/12/2013. ∆εν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του στρατού, γιατί ανήκετε στην
κατηγορία εκείνων που θεµελιώνουν δικαίωµα µέχρι το τέλος του 2010.
Ερώτηση: Είµαι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ και έχω συµπληρώσει 9.000 ηµέρες ασφάλισης το 2010.
Είµαι 56 ετών. Πότε θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το
συντοµότερο δυνατόν σύνταξη;
Απάντηση: Το 2011 εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας θα έχετε 9.300 ηµέρες ασφάλισης. Μπορείτε
να αναγνωρίσετε 1.200 ηµέρες ασφάλισης (από ανεργία, από στρατό, από σπουδές κ.ο.κ.) έτσι ώστε
να συµπληρώσετε 10.500 ηµέρες ασφάλισης και να θεµελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωµα για
χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια
10.800 ηµέρες ασφάλισης τις οποίες θα συµπληρώσετε το 2012 οπότε και µπορείτε να
συνταξιοδοτηθείτε.
Ερώτηση: Είµαι ασφαλισµένος του ΙΚΑ και συµπλήρωσα 8.500 ηµέρες ασφάλισης. Είµαι 55 ετών.
Πότε µπορώ να πάρω σύνταξη και ποιες αναγνωρίσεις µπορώ να κάνω;
Απάντηση: Για να θεµελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωµα και να πάρετε πλήρη σύνταξη πριν το 65ο
έτος της ηλικίας σας πρέπει να συµπληρώσετε 10.500 ηµέρες ασφάλισης. Εάν συνεχίσετε την
εργασία σας, το 2012 θα έχετε συµπληρώσει 9.100 ηµέρες ασφάλισης. Με τα 5 επιπλέον χρόνια που
µπορείτε να αναγνωρίσετε το 2012 συµπληρώνετε 10.500 ηµέρες ασφάλισης και θεµελιώνετε
συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Για να καταβληθεί στη συνέχει η σύνταξή σας απαιτείται να συµπληρώσετε
το 59ο έτος της ηλικίας σας και συνολικά 11.100 ηµέρες ασφάλισης.
Ερώτηση: Είµαι ασφαλισµένη στο ΙΚΑ και έχω συµπληρώσει 4.800 ηµέρες ασφάλισης και το 48ο
έτος της ηλικίας µου. Πότε µπορώ να θεµελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωµα;
Απάντηση: Το 2011, εφόσον αναγνωρίσετε όσο χρόνο χρειάζεται για να συµπληρώσετε 5.500
ηµέρες ασφάλισης, θεµελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Για να καταβληθεί όµως η σύνταξη
µειωµένη θα πρέπει να συµπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας σας, ενώ για πλήρη σύνταξη θα
πρέπει να συµπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας.
Ερώτηση: Εργάζοµαι στο ∆ηµόσιο και έχω προσληφθεί πριν το 1983. Συµπληρώνω, το 2010, 31
χρόνια ασφάλισης. Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω 4 χρόνια και να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας µε 35 συνολικά χρόνια ασφάλισης;
Απάντηση: ∆εν µπορείτε να αναγνωρίσετε 4 χρόνια. Αυτό ισχύει για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα
από 1/1/2011 και µέτα. ∆εν ισχύουν για σας οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται, αλλά µόνο όσοι
ίσχυαν πριν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόµου. Για παράδειγµα, µπορείτε να αναγνωρίσετε
το χρόνο στρατιωτικής θητείας και εφόσον συµπληρώσετε 35 χρόνια ασφάλισης, µπορείτε να

συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο ηλικίας.
Ερώτηση: Εργάζοµαι στο ∆ηµόσιο και έχω συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010 µαζί µε τα
χρόνια που είχα στον ιδιωτικό τοµέα. Είµαι µητέρα ανήλικου παιδιού και η ηλικία µου είναι 47 ετών.
Πότε µπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
Απάντηση: Έχετε θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, αλλά για να συνταξιοδοτηθείτε θα πρέπει να
συµπληρώσετε το 50ό έτος της ηλικίας σας. ∆εν αλλάζουν για ’σας οι προϋποθέσεις ακόµα και αν
έχει ενηλικιωθεί το παιδί σας µετά τη συµπλήρωση της 25ετίας.
Ερώτηση: Εργάζοµαι στο ∆ηµόσιο και έχω συµπληρώσει 23 χρόνια. Είµαι µητέρα ανηλίκου παιδιού
που ενηλικιώνεται το 2013. Πώς µπορώ να θεµελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωµα και να πάρω
σύνταξη; Έχω δύο παιδιά.
Απάντηση: Το 2012 µπορείτε να αναγνωρίσετε 2 χρόνια και να συµπληρώσετε 25 χρόνια ασφάλισης
(τα δύο χρόνια µπορεί να είναι από τα παιδιά ή έτη σπουδών κ.λπ.). Έτσι θεµελιώνετε
συνταξιοδοτικό δικαίωµα και µπορείτε να πάρετε σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 52ου έτους της
ηλικίας σας.
Ερώτηση: Είµαι ασφαλισµένος στον OΑΕΕ και συµπληρώνω το 2010, 33 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία
µου είναι 56 ετών. Πότε µπορώ να πάρω σύνταξη;
Απάντηση: Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει απαραίτητα να συµπληρώσετε το 60ό έτος της ηλικίας
σας. Μετά λοιπόν από 4 χρόνια, εάν έχετε συµπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης, µπορείτε να
αναγνωρίσετε άλλα 2 χρόνια (π.χ. του στρατού) και να συµπληρώσετε 39 χρόνια που απαιτούνται και
να συνταξιοδοτηθείτε.
Oλόκληρη η εγκύκλιος για τους
αναγνωριζόµενους χρόνους (πλασµατικά χρόνια)
ΠΡOΣ: Όλους τους οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων
της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010
Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7-2010 δηµοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόµου, πέραν των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες, υφίστανται και οι ρυθµίσεις της
παρ. 18, µε τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, που
αναφέρονται στους χρόνους που αναγνωρίζονται για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Επισηµαίνουµε ότι η ισχύς των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αρχίζει την
1.1.2011 και αφορά τους ασφαλισµένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: α)

Θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα κατ’ αποκλειστικότητα από 1.1.2011 και εφεξής και β) έχουν
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη ασφάλισης.
Εποµένως οι διατάξεις του άρθρου 40 και της παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 2084/92 εφαρµόζονται
µέχρι 31.12.2010 και αφορούν όλους όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι την
31.12.2010, ανεξάρτητα αν ασκήσουν το δικαίωµα αυτό µέχρι 31.12.2010 ή από 1.1.2011 και εφεξής.
Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που µπορούν να προσµετρηθούν
ή να αναγνωριστούν µε εξαγορά τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή για
προσαύξηση του ποσού αυτής.
Επιπλέον καθορίζεται η κλιµάκωση του χρόνου τον οποίο µπορεί να προσµετρήσει ή να αναγνωρίσει
κάθε ασφαλισµένος ανάλογα µε το χρόνο συνταξιοδότησής του ως εξής:
α) µέχρι τέσσερα (4) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2011,
β) µέχρι πέντε (5) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2012,
γ) µέχρι έξι (6) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2013 και
δ) µέχρι επτά (7) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2014 και εφεξής.
1. Συγκεκριµένα, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις είναι πλέον δυνατή:
α) Η προσµέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας:
Θα µπορούν να συνυπολογισθούν 600 ηµέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας 300 για κάθε αιτία - (αντί των 400 ηµερών κατά την τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση δεκαετία, όπως
προβλέπεται σήµερα µε το ν. 2084/92), ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή
επήλθε η ασθένεια.
β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών:
βα) σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός µόνο
πτυχίου και
ββ) σε µέσες επαγγελµατικές σχολές, δηµόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος,
µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Oι σχολές αυτές θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως
µετά από σχετική αλληλογραφία του υπουργείου µας µε τα συναρµόδια υπουργεία.
O χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος µε τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών της οικείας
σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης.
Είναι ευνόητο ότι, αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόµενες σχολές έχει χωρήσει ασφάλιση µε
οποιονδήποτε οµοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου
χρονικού διαστήµατος.
∆εδοµένου, εξάλλου, ότι η ρύθµιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών,
δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή
δίπλωµα.
γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου.
Ως χρόνος ανεργίας -πέραν του χρόνου εγγραφής στα µητρώα του OΑΕ∆- θεωρείται κάθε κενό

χρονικό διάστηµα, µετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισµένου και την υπαγωγή του στα
µητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.
δ) Η προσµέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούµενων µητέρων από την εργασία τους,
λόγω κύησης και λοχείας.
O χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.
στ) Η προσµέτρηση του πλασµατικού χρόνου του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, ανεξάρτητα από
τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή µετά την 1-1-2000).
Σηµειώνεται ότι ο χρόνος αυτος λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που
απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 (όπως για τη
συµπλήρωση του συντάξιµου χρόνου των µητέρων, ανηλίκων τέκνων) καθώς και για τη
συµπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι
ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισµοί που τίθενται από τον ν. 3655/2008.
ζ) Η αναγνώριση του χρόνου µαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και µέχρι ένα (1)
έτος.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος µαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράµµατα
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (stage).
η) Ειδικά για τους ασφαλισµένους στον OΑΕΕ, η αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγµένης άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα µητρώα του οικείου οργανισµού και µέχρι
πέντε (5) χρόνια, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.
2. Ως προς τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς των αναφερόµενων χρόνων, σηµειώνεται ότι:
α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 1358/1983.
Ειδικά, όµως, για τους ασφαλισµένους που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1-1-2011
µέχρι 31-12-2014, µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του
αναγνωριζόµενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται µειωµένο κατά 30%, ενώ για όσους
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1-1-2015 και εφεξής το σχετικό ποσό καταβάλλεται
µειωµένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ ή σε δόσεις ή µε
παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης). Σε καµία όµως περίπτωση, το τελικά καταβαλλόµενο ποσό δεν
µπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, µε βάση υπολογισµού το 25πλάσιο του
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.
Παράδειγµα:
Μισθωτός ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το έτος 2012, µε αναγνώριση ενός (1)
έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου µήνα πλήρους απασχόλησής του πριν
την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της
στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν. 1358/1983, θα ανέλθει σε 1.100,00 x 20% x 12
µήνες = 2.640,00 ευρώ, και µετά τη µείωσή του κατά 30% σε 1.848,00 ευρώ. Εφόσον, όµως, το
ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισµός του προβλεπόµενου ποσοστού

(20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει το 2012, θα
καταβληθεί το µεγαλύτερο ποσό.
Είναι ευνόητο ότι στο κατά περίπτωση προκύπτον ποσό εξαγοράς, µπορεί να γίνει στη συνέχεια και
η κατά 15% µείωση που προβλέπεται, από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1358/83, σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής.
β) O χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 1483/84.
γ) O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του
ν.2084/92, όπως ισχύει, µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 5 του ν. 2335/1995.
δ) O χρόνος σπουδών, ο χρόνος µαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για
τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης,
µετά από αίτηση του ασφαλισµένου.
Για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον
υπολογισµό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς
επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζοµένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.
Περαιτέρω καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω
αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ µε έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις ίσες µε τους αναγνωριζόµενους
µήνες, είτε µε παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή
των αναλογούντων προσθέτων µελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής µηνιαίας δόσης.
ε) Ως προς την προσµέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και
των ηµερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, επισηµαίνεται ότι αυτές λαµβάνονται
υπόψη, µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος και όχι για τον
προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης.
Αν δηλαδή ένας ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τη συµπλήρωση 25 ετών
ασφάλισης, αλλά έχει πραγµατοποιήσει 24 χρόνια και 2 µήνες ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω
ανεργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για 20 µήνες, µπορεί να συνυπολογίσει
τους 10 από αυτούς προκειµένου να συµπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται, όµως το
ποσό της σύνταξής του θα υπολογιστεί βάσει των 24 ετών.
Σηµειώνουµε ότι, εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για όλους τους υπόλοιπους χρόνους
της παρ. 18 του άρθρου 10, το κάθε πλήρες έτος αναγνωριζόµενου χρόνου αντιστοιχεί σε 300
ηµέρες ή 12 µήνες ασφάλισης (κάθε µήνας = 25 ηµέρες ασφάλισης).
3. Εφιστούµε επίσης την προσοχή σας, στη ρύθµιση του τελευταίου εδαφίου της εντός εισαγωγικών
διάταξης της παρ. 2, σύµφωνα µε την οποία, όσοι ασφαλισµένοι/νες συµπληρώνουν το χρόνο
ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µέχρι 31-12-2010, µε αναγνώριση των
χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει σήµερα, εφόσον η σχετική
αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί µέχρι 31-12-2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης που ισχύουν το τρέχον έτος.

Παραδείγµατα:
α) Μητέρα ανηλίκου τέκνου έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5.000 ηµέρες
ασφάλισης µέχρι 31-12-2010, έχει ανήλικο παιδί και έχει και δύο (2) χρόνια εκπαιδευτική άδεια
(χρόνος που προβλέπεται από το άρθρο 40 του ν. 2084/92).
Αν υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας µέχρι 31-12-2013, θα κριθεί µε
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται το 2010 (5.500 ηµέρες και 55 ετών για πλήρη
σύνταξη ή 50 ετών για µειωµένη) και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται από την αύξηση του ορίου
ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 10.
Άνδρας που έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών 23,6 χρόνια
ασφάλισης µέχρι τέλους του 2010 και έχει υπηρετήσει στο στρατό 20 µήνες. Αν υποβάλει αίτηση
αναγνώρισης των 18 µηνών της στρατιωτικής του υπηρεσίας µέχρι τέλους του 2013, θα κριθεί µε τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται το 2010 (25 χρόνια και 60 ετών) και δεν επηρεάζεται από την αύξηση
του ορίου ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 10.
Βέβαια, στη συγκεκριµένη περίπτωση ο εν λόγω ασφαλισµένος δεν µπορεί να τύχει και του
ευεργετήµατος της καταβολής του προκύπτοντος ποσού εξαγοράς µειωµένου κατά 30%.
4. Παρακαλούµε για την ορθή εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και την ενηµέρωση των
ασφαλισµένων σας. Για οποιοδήποτε ερώτηµα ανακύπτει ως προς την εφαρµογή των
προαναφερθεισών ρυθµίσεων, θα πρέπει να απευθύνεστε στο καθ’ ύλην αρµόδιο Τµήµα της οικείας
∆ιεύθυνσης της ΓΓΚΑ, το οποίο εποπτεύει τον κάθε ασφαλιστικό φορέα.

Τι και πώς αναγνωρίζεται από το 2011
Κατηγορία

Χρόνος

Παρατηρήσεις

Στρατιωτική

Όλος ο χρόνος • Εξαγορά

θητεία

υπηρεσίας

• 20% επί των συντάξιµων αποδοχών
• Έκπτωση 30% από

2011 έως 2015

• Έκπτωση 50% από το 2015 και µετά
• Περαιτέρω έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή
Γονική άδεια
ανατροφής

Όλος ο χρόνος
άδειας

• Εξαγορά

• Το ποσοστό εισφοράς που
αναλογεί σε εργοδότη και εργαζόµενο για µηνιαίες αποδοχές ίσες
µε το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
κατά την υποβολή της αίτησης

Επιδότηση ασθένειας Ως 300 ηµέρες
Τακτική

Ως 300 ηµέρες

• Χωρίς εξαγορά

• Χωρίς εξαγορά

ανεργία OΑΕ∆
Εκπαιδευτική

Ως 2 έτη

άδεια

• Εξαγορά
• Εισφορά εργοδότη

άνευ

και εργαζοµένου στον οικείο

αποδοχών

φορέα κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης

Χρόνος

Πρόγραµµα

σπουδών

• Εξαγορά

σπουδών σχολής

• 20% του 25πλάσιου του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά
την υποβολή της αίτησης
για την αναγνώριση, για τον
φορέα κύριας ασφάλισης
και ποσοστό 6% για το
επικουρικό

∆ιαστήµατα

Όλος ο χρόνος

ανεργίας

• Εξαγορά
• 20% του 25πλάσιου του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά
την υποβολή της αίτησης
για την αναγνώριση, για τον
φορέα κύριας ασφάλισης
και ποσοστό 6% για το
επικουρικό

Χρόνος κύησης

Όλος ο χρόνος • Χωρίς εξαγορά

και λοχείας
Xρόνος
Aπεργίας

Όλος ο χρόνος

• Eξαγορά
• Eισφορά εργοδότη και

εργαζοµένου στον οικείο
φορέα (που ασφαλιζόταν
ο εργαζόµενος κατά την
πραγµατοποίηση της απεργίας)
κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης
«Πλασµατικός»

Μέχρι 5 έτη • Χωρίς εξαγορά στα Tαµεία

χρόνος µητέρων
Χρόνος

του ιδιωτικού τοµέα

Μέχρι 1 έτος

µαθητείας
(Stage)

• Εξαγορά
• 20% του 25πλάσιου του

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη κατά την υποβολή
της αίτησης

Χρόνος έναρξης
πριν την εγγραφή
στον OΑΕΕ

Μέχρι 1 έτος • Εξαγορά
• Ασφαλιστική κατηγορία
για την οποία ασφαλίζεται

κατά την υποβολή της αίτησης

Σηµείωση:
• Όποιος θεµελιώνει το 2011 συνταξιοδοτικό δικαίωµα µπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια, 5 χρόνια το
2012, 6 χρόνια το 2013 και 7 χρόνια από το 2014 και µετά.
• Τα 4-7 «πλασµατικά» χρόνια µπορούν να αναγνωρίζουν αποκλειστικά όσοι έχουν τουλάχιστον 12
χρόνια ασφάλισης και θεµελιώνουν από το 2011 και µετά συνταξιοδοτικό δικαίωµα.

Oλόκληρη η εγκύκλιος για την εφαρµογή
του νέου ασφαλιστικού νόµου (Λοβέρδου)
ΘEMA: Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010
και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του
Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦEK A 115/15-7-2010 δηµοσιεύτηκε ο ν. 3863 «Nέο Aσφαλιστικό σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», στο άρθρο 10 του οποίου εισάγονται από

1.1.2011 ουσιαστικές µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του
Iδρύµατος, ενώ παράλληλα λαµβάνεται µέριµνα και για την κατοχύρωση των θεµελιωµένων κατά
περίπτωση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ασφαλισµένων του IKA-ETAM.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες:
Άρθρο 10
Παράγραφος 1:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
35ετίας των µέχρι 31.12.92 ασφαλισµένων στη µικτή ασφάλιση του IKA-ETAM.
Oι µεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008 συνίστανται:
A. στον ανακαθαρισµό του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2011,
αναπροσαρµόζεται στα 12.000 ηµεροµίσθια, µέσω της προσθήκης 300 ηµερών κατ’ έτος.
Eπισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι από 1.1.2011 καταργείται η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στην οποία
υπήρχαν πολλοί περιορισµοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία,
και πλέον θα λαµβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του
κοινοποιούµενου άρθρου, για την οποία θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες µε ειδική εγκύκλιο και
B. στην σταδιακή αύξηση του 58ου έτους -που αποτελεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης- το οποίο,
αρχής γενοµένης από 1.1.2012, αυξάνεται ανά ένα έτος κάθε χρόνο, έως ότου διαµορφωθεί στο 60ό.
O ανακαθαρισµός του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εµφαίνεται
αναλυτικά κατ’ έτος στον παρατιθέµενο πίνακα:
Έτος Hµέρες ασφάλισης

Όριο ηλικίας

2010

10.500

58

2011

10.800

58

2012

11.100

59

2013

11.400

60

2014

11.700

60

2015

12.000

60

KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
Eφιστούµε την προσοχή σας στη ρύθµιση της παρ. 8 του κοινοποιούµενου άρθρου, σύµφωνα µε την
οποία ο ασφαλισµένος/η δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου
ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.500 H.E.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένος που το έτος 2011 έχει πραγµατοποιήσει 10.500 H.E. -θα πάρει σύνταξη
µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος- δηλαδή θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης όταν
συµπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας και 10.800 ηµέρες ασφάλισης.

Θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα έχουν και οι ασφαλισµένοι που κατά το έτος 2010
συµπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης (δηλαδή τα 10.500) µε αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτηµα για αναγνώριση
µέχρι 31.12.2013. Tα άτοµα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε στο όριο ηλικίας
που ισχύει το 2010, δηλαδή στο 58ο (παρ. 18 του άρθρου 10).
Παράγραφος 2:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2011, το
όριο ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης 35ετίας των ασφαλισµένων που έχουν
πραγµατοποιήσει 7.500 ηµέρες εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Συγκεκριµένα το όριο ηλικίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 143 του ν. 3655/2008, ανακαθορίζεται σταδιακά από το 55ο έτος στο 60ό, για λήψη
πλήρους σύνταξης, ενώ για µειωµένη από το 53ο στο 58ο. O ανακαθορισµός γίνεται µέσω της
προσθήκης 9 µηνών κάθε έτος, αρχής γενοµένης από 1.1.2011.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης εµφαίνεται στον πίνακα που
παρατίθεται:
Έτος

Hµέρες

Όριο ηλικίας

ασφάλισης Πλήρης

Mειωµένη

2010 10.500*

55

53

2011 10.500

55 & 9 µήνες

53 & 9 µήνες

2012 10.500

56+ 6 µήνες

54 & 6 µήνες

2013 10.500

57 & 3 µήνες

55 & 3 µήνες

2014 10.500

58

2015 10.500

58 & 9 µήνες

56 & 9 µήνες

2016 10.500

59 & 6 µήνες

57 & 6 µήνες

2017 10.500

60

56

58

* Aπό τις 10.500 H.E. οι 7.500 (κατ’ ελάχιστον) πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί στα BAE.
Eπισηµαίνεται και στο σηµείο αυτό ότι από 1.1.2011 καταργείται η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στην
οποία υπήρχαν πολλοί περιορισµοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην
35ετία, και πλέον καθίσταται πολύ πιο εφικτή η συµπλήρωση των 3.000 ηµεροµισθίων (όσων
δηλαδή υπολείπονται από τα 7.500 στον KBAE έως τα 10.500), εφόσον θα λαµβάνονται υπόψη όλοι
οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινοποιούµενου άρθρου, για την οποία θα σας δοθούν
µε ειδική εγκύκλιο αναλυτικές οδηγίες.
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
Στην ίδια την κοινοποιούµενη διάταξη ορίζεται ότι ο ασφαλισµένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο
ηλικίας, όπως αυτό διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.500 H.E. εκ των οποίων

7.500 στον KBAE.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένος που το έτος 2012 συµληρώνει τις 10.500 ηµέρες εργασίας εκ των
οποίων 7.500 ηµέρες στον KBAE, συνταξιοδοτείται µε πλήρη σύνταξη όταν γίνει 56 ετών και 6 µηνών
(όριο ηλικίας που ισχύει για το έτος 2012).
Θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα έχουν και οι ασφαλισµένοι που κατά το έτος 2010
συµπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης (δηλαδή τα 10.500 εκ των οποίων 7.500 στον KBAE) µε
αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον
υποβάλλουν σχετικό αίτηµα για αναγνώριση µέχρι 31.12.2013. Tα άτοµα της κατηγορίας αυτής
συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε µε τα όρια ηλικίας που ισχύουν κατά το 2010. (παρ. 18 του άρθρου
10).
Παράγραφος 10:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται για τους µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένους
στο IKA-ETAM ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002
χρόνος ασφάλισης για λήψη σύνταξης 37ετίας, ενώ ταυτόχρονα τίθεται και όριο ηλικίας.
Συγκεκριµένα, οι ασφαλισµένοι της κατηγορίας αυτής από 1.1.2011 συνταξιοδοτούνται µε 40 έτη
ασφάλισης (αντί των 37) στο 60ό έτος της ηλικίας τους.
οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι στο IKA-ETAM, σύµφωνα µε τη ρητή διατύπωση της διάταξης,
µπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας µε 11.100 ηµέρες υποχρεωτικής ασφάλισης,
εφόσον τις συµπληρώνουν µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
Πλήρη σύνταξη, χωρίς όριο ηλικίας, λαµβάνουν µόνο όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν τις 11.100
ηµέρες υποχρεωτικής ασφάλισης µέχρι 31.12.2010.
Παράγραφος 11:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξοµοιώνεται σταδιακά το όριο ηλικίας λήψης πλήρους
σύνταξης µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης των γυναικών ασφαλισµένων του Iδρύµατος µε το ισχύον για
τους άνδρες.
Συγκεκριµένα τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 28 του α.ν. 1846/51 και ορίζεται
ότι το 60ό έτος της ηλικίας, που αποτελεί σήµερα το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης των
µέχρι 31.12.92 ασφαλισµένων γυναικών, αυξάνεται σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2011 κατά 1
έτος κάθε χρόνο και µέχρι το 65ο.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης εµφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:
Έτος Hµέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
2010

4.500

60

2011

4.500

61

2012

4.500

62

2013

4.500

63

2014

4.500

64

2015

4.500

65

KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
Oι ασφαλισµένες συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαµορφώνεται
κατά το έτος, εντός του οποίου συµπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένη που συµπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της και 4.500 ηµέρες
ασφάλισης το 2012, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας, δηλαδή
ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012.
Eφιστούµε την προσοχή σας στο σηµείο αυτό ότι θεµελιωµένο δικαίωµα για λήψη σύνταξης µε 4.500
ηµέρες ασφάλισης στο 60ό έτος της ηλικίας (δηλαδή µε το ισχύον κατά το έτος 2010, έχουν και οι
ασφαλισµένες που συµπληρώνουν τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, µε
αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.
Σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992
που αντικαθίσταται µε την παρ. 18 του κοινοποιούµενου άρθρου, τίθεται προθεσµία µέχρι
31.12.2013 για την υποβολή εκ µέρους της ασφαλισµένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
Παράγραφος 12:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται από 1.1.2011 οι διατάξεις της παρ. 1β του
άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 που αναφέρονται στη συνταξιοδότηση των µέχρι 31.12.92
ασφαλισµένων του Iδρύµατος που πραγµατοποιούν 10.000 ηµέρες ασφάλισης.
Mε τις κοινοποιούµενες διατάξεις:
α. Aνακαθορίζονται σταδιακά για τις γυναίκες ασφαλισµένες του Iδρύµατος τόσο το όριο ηλικίας όσο
και ο συντάξιµος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και µειωµένης σύνταξης και
β. ανακαθορίζεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισµένων.
A. Γυναίκες ασφαλισµένες:
Oι 10.000 ηµέρες ασφάλισης που απαιτούνται µέχρι 31.12.2010 αυξάνονται από 1.1.2011 κατά 400
ηµέρες κατ’ έτος και µέχρι τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών ασφάλισης.
Tο 57ο έτος (όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης µέχρι 31.12.2010) αυξάνεται για το έτος 2011
στο 58ο έτος, ενώ από το 2012 και για κάθε επόµενο έτος αναπροσαρµόζεται κατά έξι µήνες κατ’
έτος, µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.
Tο µέχρι την 31.12.2010 όριο ηλικίας των 55 ετών που απαιτείται για λήψη µειωµένης σύνταξης
καθορίζεται το 2011 στο 56ο έτος, ενώ από 1.1.2012 αυξάνεται κατά έξι µήνες κατ’ έτος και µέχρι τη
συµπλήρωση του 60ού. Όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τη γραµµατική διατύπωση της
κοινοποιούµενης διάταξης, το δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης χωρεί µόνο κατά τη µεταβατική
περίοδο της αύξησης των ορίων ηλικίας.

H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης συνταξιοδότησης καθώς και του απαιτούµενου
χρόνου ασφάλισης των γυναικών αποτυπώνονται στον παρατιθέµενο πίνακα:
Έτος Hµέρες

Όριο ηλικίας για σύνταξη

ασφάλισης Πλήρης

Mειωµένη

2010 10.000

57

55

2011 10.400

58

56

2012 10.800

58,5

56,5

2013 11.200

59

57

2014 11.800

59,5

57,5

2015 12.000

60

58

Για τη λήψη µειωµένης σύνταξης απαιτείται, όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς από τη γραµµατική
διατύπωση της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, από το συνολικό κατά περίπτωση απαιτούµενο
αριθµό ηµερών ασφάλισης να έχουν πραγµατοποιηθεί 100 ηµέρες κατ’ έτος την αµέσως
προηγούµενη του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία...
B. Άνδρες ασφαλισµένοι
Tο 62ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης µε 10.000 ηµέρες
µέχρι 31.12.2010 ανακαθορίζεται το 2011 στο 63ο έτος και για κάθε επόµενο έτος αυξάνεται κατά έξι
µήνες µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης πλήρους συνταξιοδότησης εµφαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Έτος συµπλήρωσης

Hµέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας

2010

10.000

62

2011

10.000

63

2012

10.000

63,5

2013

10.000

64

2014

10.000

64,5

2015

10.000

65

KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
O ασφαλισµένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και µε το χρόνο ασφάλισης, όπως έχουν
διαµορφωθεί κατά το έτος που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένη που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα

συνταξιοδοτηθεί µε πλήρες ποσό σύνταξης, όταν συµπληρώσει 10.800 ηµέρες ασφάλισης και το
58,5 έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν
διαµορφωθεί κατά το έτος 2012).
Eφιστούµε την προσοχή σας στο σηµείο αυτό, ότι θεµελιωµένα δικαιώµατα µε τον χρόνο ασφάλισης
και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι
ασφαλισµένοι/ες που συµπληρώνουν τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, µε
αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.
Σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992
που αντικαθίσταται µε την παρ. 18 του κοινοποιούµενου άρθρου, τίθεται προθεσµία µέχρι
31.12.2013 για την υποβολή εκ µέρους του ασφαλισµένου/ης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
Παράγραφος 13:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης
µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος για τις γυναίκες ασφαλισµένες του Iδρύµατος.
Συγκεκριµένα, τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 28
του α.ν. 1846/1951, ούτως ώστε να επιτευχθεί εναρµόνιση µε τα όρια ηλικίας λήψης µειωµένης
σύνταξης των ανδρών ασφαλισµένων του Iδρύµατος.
Συγκεκριµένα:
A. Για τις γυναίκες που πραγµατοποιούν 4.500 ηµέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την
προηγούµενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία) το όριο ηλικίας των 55 ετών που
ισχύει µέχρι 31.12.2010 αυξάνεται από 1.1.2011 κατά ένα έτος κάθε χρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση
του 60ού έτους.
Έτος Hµέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
2010

4.500

55

2011

4.500

56

2012

4.500

57

2013

4.500

58

2014

4.500

59

2015

4.500

60

KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
Oι ασφαλισµένες µε τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται µειωµένη σύνταξη στο όριο ηλικίας,
όπως αυτό διαµορφώνεται κατά το έτος που συµπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένη που συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012 θα
συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη στο 57ο έτος της ηλικίας (ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει
το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει πραγµατοποιήσει 4.500 ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων 100
κατ’ έτος την αµέσως προηγούµενη του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία.
Eφιστούµε την προσοχή σας στις περιπτώσεις ασφαλισµένων γυναικών που συµπληρώνουν εντός
του 2010 τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις µε αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο

40 του ν. 2084/92. Oι ασφαλισµένες αυτές συνταξιοδοτούνται µε µειωµένη σύνταξη στο όριο ηλικίας
των 55 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση αναγνώρισης µέχρι 31.12.2013.
B. Kαθορίζεται ο υπολογισµός του ποσοστού µείωσης της σύνταξης για τις ασφαλισµένες µε 10.000
ηµέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος κατά τα 5 έτη που προηγούνται εκείνου εντός του
οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης) που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη κατά τη
µεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παρ. 12 και εµφαίνεται στον σχετικό πίνακα.
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
H ασφαλισµένη δικαιούται µειωµένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και µε το χρόνο ασφάλισης, όπως
έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένη που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα
συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη, όταν συµπληρώσει 10.800 ηµέρες ασφάλισης και το 56,5 έτος
της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαµορφωθεί
κατά το έτος 2012).
Eφιστούµε την προσοχής σας στο σηµείο αυτό, ότι θεµελιωµένο δικαίωµα µε τον απαιτούµενο χρόνο
ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύουν κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι
ασφαλισµένες που συµπληρώνουν τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης, µε αναγνώριση χρόνου που
προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.
Σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992
που αντικαθίσταται µε την παρ. 18 του κοινοποιούµενου άρθρου, τίθεται προθεσµία µέχρι
31.12.2013 για την υποβολή εκ µέρους του ασφαλισµένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
Γ. Kαθορίζεται ο υπολογισµός του ποσοστού της µείωσης της σύνταξης για τους άνδρες µε 10.000
ηµέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος κατά τα 5 έτη που προηγούνται εκείνου εντός του
οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης) οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε µικρότερο όριο
ηλικίας από το διαµορφούµενο -όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην παρ. 12- όριο ηλικίας πλήρους
συνταξιοδότησης.
Tο ποσοστό µείωσης της σύνταξης για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισµένων δεν διαφοροποιείται
και εξακολουθεί να ανέρχεται σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του
ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Παράγραφος 14:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση
δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το IKA-ETAM, καθώς ήταν επιβεβληµένη η
εναρµόνισή τους στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Έτσι δεύτερη πλήρη σύνταξη από το IKA-ETAM χορηγείται µε την πραγµατοποίηση 6.000 ηµερών
ασφάλισης και τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση διαµορφούµενου ορίου ηλικίας πλήρους

συνταξιοδότησης.
Περαιτέρω αυξάνεται σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2011, το όριο ηλικίας λήψης µειωµένης
κατά 50% σύνταξης µε την πραγµατοποίηση 4.800 ηµερών ασφάλισης των γυναικών ασφαλισµένων.
Συγκεκριµένα το 60ό έτος που απαιτείται µέχρι 31.12.2010 αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και
για κάθε επόµενο έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
H εξέλιξη του ορίου αυτού εµφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
B. ΓYNAIKEΣ
Έτος Hµέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
2010

4.800

60

2011

4.800

61

2012

4.800

62

2013

4.800

63

2014

4.800

64

2015

4.800

65

KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
O ασφαλισµένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης του
60ού έτους της ηλικίας τους.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένη που συµπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το έτος 2012 µπορεί να
πάρει δεύτερη µειωµένη κατά 50% σύνταξη από το IKA-ETAM, όταν συµπληρώσει το 62ο έτος της
ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει το έτος 2012), εφόσον
βέβαια έχει και τις 4.800 ηµέρες ασφάλισης.
Παράγραφος 15
Περ. B):
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2011, το
προβλεπόµενο από τις διατάξεις των β.δ. 7/65, β.δ. 649/68 και του άρθρου 19 του ν. 2703/99 όριο
ηλικίας για λήψη πλήρους και µειωµένης σύνταξης του ιπτάµενου προσωπικού, του προσωπικού
εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering.
Συγκεκριµένα, από 1.1.2011 για το ως άνω προσωπικό ορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας για
χορήγηση πλήρους σύνταξης και το 50ό για µειωµένη, αυξάνεται δε για κάθε επόµενο έτος κατά ένα
χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού και του 55ου έτους αντίστοιχα.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης εµφαίνεται στον πίνακα που
παρατίθεται:
Όριο ηλικίας

Όριο ηλικίας

Έτος πλήρους σύνταξης µειωµένης σύνταξης

2010

55

50

2011

56

51

2012

57

52

2013

58

53

2014

59

54

2015

60

55

Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το µεταβατικό διάστηµα
σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής, ο ασφαλισµένος/η δικαιούνται
σύνταξης στο όριο ηλικίας, όπως διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης του προβλεπόµενου
κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή µειωµένη σύνταξη.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένος ιπτάµενος σε επιχειρήσεις εναερίων συγκοινωνιών που το έτος 2010
συµπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, συνταξιοδοτείται µε τις διατάξεις του β.δ. 7/65 µε πλήρη
σύνταξη, εφόσον συµπληρώνει και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόµου αυτού, ενώ ασφαλισµένος
ιπτάµενος που το έτος 2013 συµπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας
πλήρους συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι
το 57ο έτος.
Eφιστούµε την προσοχή σας ότι, όπου από τις διατάξεις των β.δ. 7/65 και 649/68 και του άρθρου 19
του ν. 2703/99 προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, από 1.1.2011 καθορίζεται το 55ο
έτος της ηλικίας, το οποίο αυξάνεται για κάθε επόµενο έτος κατά ένα χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση
του 60ού έτους.
H ως άνω εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εµφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:
Έτος

Όριο ηλικίας

2010

Aνεξαρτήτως ορίου ηλικίας

2011

55

2012

56

2013

57

2014

58

2015

59

2016

60

Eξυπακούεται, ότι ο ασφαλισµένος δικαιούται σύνταξης µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη
συµπλήρωση του οριζόµενου από τις οικείες διατάξεις χρόνου ασφάλισης.
Παράγραφος 16:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εναρµονίζεται σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2011, το
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες
µε το ισχύον για τους άνδρες ασφαλισµένους στον KBAE.

Συγκεκριµένα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαµορφώνεται ως εξής:
Έτος Hµέρες ασφάλισης

Όριο ηλικίας

2010

4.500*

55

2011

4.500

56

2012

4.500

57

2013

4.500

58

2014

4.500

59

2015

4.500

60

* Eξυπακούεται ότι δεν µεταβάλλονται οι χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να είναι
4.500 H.E. συνολικά ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 (κατ’ ελάχιστον) στα BAE και εξ
αυτών 1.000 να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
Oι ασφαλισµένες δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης
τουλάχιστον 4.500 ηµερών ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στον KBAE.
Παράδειγµα: Aσφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης το 2012
συνταξιοδοτείται, όταν συµπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας
που ισχύει το 2012).
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι τα µικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για τους
απασχολούµενους/ες σε οικοδοµικές εργασίες κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Παράγραφος 17
Περ. B:
Mε τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια
ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης των µητέρων ανηλίκων παιδιών που ασφαλίστηκαν
στο IKA-ETAM µέχρι 31.12.92, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Hµέρες

Όριο ηλικίας

Όριο ηλικίας

Έτος ασφάλισης πλήρους σύνταξης µειωµένης σύνταξης
2010

5.500

55

50

2011

5.500

57

52

2012

5.500

60

55

2013

5.500

65

60

KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIO∆OTIKOY ∆IKAIΩMATOΣ:
Oι µητέρες ακολουθούν το όριο ηλικίας, όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα
και ισχύει κατά τη συµπλήρωση του απαιτούµενου συντάξιµου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η
ανηλικότητα του παιδιού.
ΠAPA∆EIΓMA: Aσφαλισµένη µητέρα που κατά το έτος 2010 συµπληρώνει τις 5.500 ηµέρες
ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε µε πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος ή
στο 50ό, µε µειωµένη.
Aσφαλισµένη µητέρα που συµπληρώνει τις 5.500 ηµέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί το 2012,
συνταξιοδοτείται µε πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος και µε µειωµένη στο 55ο έτος.
Περ. ε
Mε τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης των υπαχθέντων στην ασφάλιση από 1.1.93 και εφεξής µητέρων ανηλίκων
παιδιών. O ανακαθορισµός των ορίων ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης εµφαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:
Έτος

Hµέρες

Όριο ηλικίας

Όριο ηλικίας

συµπλήρωσης ασφάλισης πλήρους σύνταξης µειωµένης σύνταξης
2010

6.000

55

50

2011

6.000

55

50

2012

6.000

55

50

2013

6.000

65

60

Παρακαλούµε για την άµεση γνωστοποίηση των κοινοποιούµενων διατάξεων στα υποκαταστήµατα
του Iδρύµατος, ούτως ώστε να είναι εφικτή εκ µέρους των Yπηρεσιών σας η πλήρης ενηµέρωση των
ασφαλισµένων, αναφορικά µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους και την κατοχύρωση των
συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων.
Oι αλλαγές
στη διαδοχική ασφάλιση
και στις συντάξεις χηρείας
1. OI AΛΛAΓEΣ ΣTH ∆IA∆OXIKH AΣΦAΛIΣH:
Mεσοσταθµική αυξηση 9% -όχι όµως για όλες τις κατηγορίες ασφαλισµένων- αλλά και γρηγορότερη
έκδοση συντάξεων, θα κερδίσουν όσοι εργαζόµενοι συνταξιοδοτηθούν απο την 1.1.2011 και εχουν
διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή ειναι ασφαλισµένοι σε δύο και άνω ταµεία. Σήµερα ένας συνταξιούχος
µε καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης λαµβάνει κατά 30% µικρότερη σύνταξη από αυτήν ενός

συνταξιούχου που ασφαλίστηκε τα ίδια χρόνια σε ένα µόνο ασφαλιστικό ταµείο. Πάντως οι αλλαγές
που επέρχονται (σ.σ.: προσοχή αφορά όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την
1.1.2011) δεν αποκαθιστούν πλήρως την αδικία την οποία θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι
διαδοχικά ασφαλισµένοι εισπράττοντας χαµηλότερες συντάξεις σε σύγκριση µε έναν ασφαλισµένο, ο
οποίος έχει διανύσει ολόκληρο τον εργασιακό του βίο σε ένα Tαµείο. Όσον αφορά το χρόνο έκδοσης
των συνταξιοδοτήσεων µε διαδοχική ασφάλιση (το υπουργείο Eργασίας έδωσε παραδείγµατα
αύξησης της σύνταξης µε διαδοχική µέχρι 24,9%) υπόσχεται ταχύτερη έκδοση από το 2011 µε την
καθιέρωση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης. Σήµερα ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί µια
συνταξιοδοτική απόφαση, όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, εξακολουθεί να είναι αρκετά µακρύς.
Eνδεικτικά αναφέρεται ότι όταν απονέµων φορέας είναι το IKA ή ο OAEE ο χρόνος αυτός προσεγγίζει
κατά µέσο όρο το ένα έτος, όταν ο αντίστοιχος µέσος χρόνος έκδοσης απόφασης χωρίς διαδοχική
ασφάλιση είναι 3 έως 4 µήνες για το IKA και 6,5 µήνες για τον OAEE. H σχετική εγκύκλιος µαζί µε
ερωτήσεις-απαντήσεις εκδόθηκε από το υπ. Eργασίας.
Mε το νέο σύστηµα το κλειδί για τη βελτίωση του ύψους των νέων συντάξεων (όπως προβλέπεται
από το νόµο Λοβέρδου-ν. 3863/2010), είναι οι συντελεστές «ωρίµασης» των συντάξιµων αποδοχών
(θα πολλαπλασιάζονται µε τις αποδοχές των παρελθόντων ετών). Mε το νέο τρόπο κερδισµένοι θα
είναι κυρίως οι παλιοί ασφαλισµένοι που για πρώτη φορά ασφαλίστηκαν σε ταµεία µισθωτών (δεν
κερδίζουν τίποτα όσοι είχαν πρωτοασφαλιστεί σε ταµεία αυτοαπασχολουµένων). Eπίσης κερδίζουν
όσοι δεν συνταξιοδοτούνται πρόωρα, αφού η ποινή της περικοπής της σύνταξης του συµµετέχοντα
φορέα - και στην περίπτωση της διαδοχικής - θα είναι 6% από 1/1/2001, από 3% φέτος.
Mε το νέο σύστηµα οι εργαζόµενοι, οι οποίοι ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν
ασφαλιστικούς οργανισµούς δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισµό στον οποίο ήταν
ασφαλισµένοι κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησής τους, εφόσον
πραγµατοποίησαν στην ασφάλισή του:
-Πέντε ολόκληρα έτη ή 1.500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες την
τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος.
-Σαράντα µήνες ή 1.000 ηµέρες, εκ των οποίων όµως 12 µήνες ή 300 ηµέρες αντίστοιχα κατά την
τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση
του δικαιώµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
-Ως νοµοθεσία του οργανισµού για την εφαρµογή της ρύθµισης νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον
απαιτούµενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπηρία και τον θάνατο. -Aν ο
ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισµού τον αριθµό ηµερών
εργασίας ή των ετών ασφάλισης που ορίζονται από τη ρύθµιση, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει
πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενο από τη νοµοθεσία του τελευταίου οργανισµού χρόνο ασφάλισης
για τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των µελών τής οικογένειάς του λόγω
θανάτου ή δεν πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισµού τον αριθµό ηµερών
εργασίας ή ετών ασφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούµενης διάταξης, δικαιούνται
σύνταξη αυτός ή τα µέλη της οικογένειάς του από τον οργανισµό στην ασφάλιση του οποίου
πραγµατοποίησε τις περισσότερες ηµέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης.
-Aν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η
νοµοθεσία του οργανισµού στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίησε τις περισσότερες ηµέρες

εργασίας ή έτη ασφάλισης, τότε το δικαίωµα του ασφαλισµένου κρίνεται από τους άλλους
οργανισµούς στους οποίους ασφαλίστηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθµού ηµερών εργασίας, εκτός
από τον τελευταίο.
-Oλόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον αρµόδιο για την απονοµή της
σύνταξης οργανισµό, ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του τόσο για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για τον καθορισµό της σύνταξης, και δεν είναι δυνατή η
προσµέτρηση µόνο µέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισµού.
Για να γίνει κατανοητή η αλλαγή που επέρχεται από την 1.1.2011 στο καθεστώς της διαδοχικής
ασφάλισης το υπουργείο Eργασίας παραθέτει τον παρακάτω µίνι οδηγό:
Eρώτηση: Ποιους αφορούν οι νέες ρυθµίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση;
Aπάντηση: Oι νέες ρυθµίσεις εφαρµόζονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από
1/1/2011 και µετά, και εφόσον φυσικά έχουν ασφαλισθεί διαδοχικά σε δύο ή περισσότερα Tαµεία.
Eρώτηση: Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται σε σχέση µε το φορέα που απονέµει τη σύνταξη;
Aπάντηση: Kαµία αλλαγή δεν υπάρχει για τις περιπτώσεις σύνταξης γήρατος. Προβλέπονται όµως
ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας και συντάξεις λόγω θανάτου. Για να
απονεµηθεί σύνταξη από τον τελευταίο φορέα αρκούν 1.000 ηµέρες ασφάλισης από τις οποίες 300
την τελευταία πενταετία (από 1.500 και 500 αντίστοιχα που απαιτούντο µε το σηµερινό καθεστώς
στην πρώτη εξέταση του αιτήµατος). Eιδικά όµως για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου και
εφόσον έχει απορριφθεί το αίτηµα από όλους τους φορείς, ο τελευταίος φορέας απονέµει σύνταξη
εφόσον πληρούνται βέβαια οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, αλλά αρκούν 300 ηµέρες ασφάλισης
στον φορέα αυτό.
Eρώτηση: Tι αλλάζει στον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων µε διαδοχική ασφάλιση και ποιοι
ωφελούνται;
Aπάντηση: Στην πραγµατικότητα πρόκειται για θεραπεία µίας αδικίας πολλών ετών. Oι χαµένοι των
µέχρι τώρα διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ήταν κυρίως όσοι ασφαλίστηκαν σε Tαµεία
µισθωτών αρχικά, IKA NAT κ.λπ.) και συνέχισαν την ασφάλισή τους σε Tαµεία ελευθέρων
επαγγελµατιών, το ∆ηµόσιο ή ειδικά Tαµεία. Mε τις ρυθµίσεις που ισχύουν µέχρι 31/12/2010, οι
αποδοχές των εργαζοµένων επικαιροποιούνται µόνο µε τις µεταβολές του ∆είκτη Tιµών Kαταναλωτή.
Mε το νέο νόµο οι αποδοχές επικαιροποιούνται και µε το συντελεστή ωρίµανσης που φθάνει µέχρι
και υπερδιπλασιασµό των συντάξιµων αποδοχών. Eποµένως, οι ασφαλισµένοι που θα έχουν
βελτίωση στο ποσό της σύνταξής τους είναι κυρίως όσοι έχουν την παραπάνω πορεία, δηλαδή
ξεκίνησαν την ασφάλιση τους σε Tαµεία µισθωτών και συνταξιοδοτούνται από τον OAEE, το
∆ηµόσιο, πρώην Tαµεία ∆EKO και Tραπεζών που είναι ενταγµένα στο IKA, ETAA και ETAΠ-MME.
Eάν έχει προηγηθεί ασφάλιση σε Tαµείο αυτοαπασχολουµένων και στη συνέχεια σε Tαµείο
µισθωτών δεν προκύπτει διαφορά.
Eρώτηση: Tι προβλέπεται στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορετικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
στα ταµεία στα οποία έχει ασφαλισθεί ο εργαζόµενος;
Aπάντηση: Όταν ο εργαζόµενος έχει ασφαλισθεί σε ταµεία για τα οποία το όριο ηλικίας είναι
διαφορετικό και έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µε διαδοχική ασφάλιση, έχει
δύο επιλογές:
α. Nα πάρει ταυτόχρονα τη σύνταξη που αντιστοιχεί σε όλα τα Tαµεία (η σύνταξη χορηγείται πάντοτε

από τον απονέµοντα φορέα). Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταµείο
στο οποίο δεν έχει συµπληρωθεί το όριο ηλικίας, είναι µειωµένο κατά 6% για κάθε χρόνο που
υπολείπεται του 55ου έτους για γυναίκα ασφαλισµένη και του 60ού έτους για άνδρα ασφαλισµένο.
Για ασφαλισµένους από 1/1/1993 και µετά, η µείωση γίνεται ενιαία για άνδρα και γυναίκα για το
χρόνο που υπολείπεται του 60ού έτους.
β. Nα πάρει το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταµείο ή στα Tαµεία που έχει συµπληρωθεί το
προβλεπόµενο όριο ηλικίας και να περιµένει τη συµπλήρωση των ορίων που αναφέρονται στην
περίπτωση (α) για να πάρει σύνταξη χωρίς καµία σηµείωση.
Παράδειγµα 1ο: Aσφαλισµένος στο TEBE (OAEE) έχει συµπληρώσει 10.025 ηµέρες ασφάλισης. Πριν
το TEBE(OAEE) είχε ασφαλιστεί στο IKA όπου είχε συµπληρώσει 2.900 ηµέρες ασφάλισης. Ποιο θα
είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών που συνταξιοδοτείται; Mε το σηµερινό
καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.361 ευρώ. Mε το καθεστώς που θα ισχύσει από 1/1/2011
και µετά το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.436 ευρώ(+5,5,%).
Παράδειγµα 2ο: Aσφαλισµένος του TEBE (OAEE) έχει συµπληρώσει στην ασφάλισή του 2.350
ηµέρες. Πριν το TEBE (OAEE) είχε ασφαλιστεί στο IKA, όπου είχε συµπληρώσει 5.545 ηµέρες
ασφάλισης. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 65 ετών; Mε το καθεστώς
που ισχύει σήµερα το ποσό της σύνταξης θα είναι 869 ευρώ. Mε τις νέες ρυθµίσεις το ποσό της
σύνταξης θα είναι 968 ευρώ (+11,4%)
Παράδειγµα 3ο: Aσφαλισµένος του TEBE (OAEE) έχει συµπληρώσει στην ασφάλισή του 8.650
ηµέρες. Πριν το TEBE (OAEE) είχε ασφαλισθεί στο IKA και έχει συµπληρώσει 4.180 ηµέρες. Ποιο
είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών; Mε το σηµερινό καθεστώς το ποσό της
σύνταξης θα είναι 1.443 ευρώ. Mε τις νέες ρυθµίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.705 ευρώ
(+18,1%).
Παράδειγµα 4ο: Eργαζόµενος στο ∆ηµόσιο έχει συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης σε αυτό και έχει στο
IKA 10 έτη ασφάλισης πριν το ∆ηµόσιο. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία
58 ετών που συνταξιοδοτείται; Mε το σηµερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.021 ευρώ.
Mε τις νέες ρυθµίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.129 ευρώ (+10,7%).
Παράδειγµα 5ο: Aσφαλισµένη στον πρώην OAΠ-∆EH [DEHr.AT] (έχει συγχωνευθεί στο IKA), έχει
συµπληρώσει 28 έτη ασφάλισης και πριν από αυτόν 7 χρόνια στο IKA. Mπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει; Mε το σηµερινό
καθεστώς το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 1.512 ευρώ. Mε τις νέες ρυθµίσεις το ποσό
της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 1.589 ευρώ (+5%).
Παράδειγµα 6ο: Eργαζόµενη στο ∆ηµόσιο µητέρα ανήλικου παιδιού έχει συµπληρώσει 15 έτη στο
∆ηµόσιο και 10 έτη στο IKA όπου ήταν ασφαλισµένη πριν το ∆ηµόσιο. Πόση σύνταξη θα πάρει σε
ηλικία 50 ετών που δικαιούται σύνταξης; Mε το σηµερινό καθεστώς η εργαζόµενη µπορεί να επιλέγει:
α. Nα πάρει σύνταξη σε ηλικία 50 ετών για όλο το χρόνο ασφάλισης (∆ηµόσιο + IKA) οπότε το ποσό
για συνταξιοδότηση το 2010 θα είναι 564 ευρώ.
β. Nα πάρει σύνταξη µόνο για το χρόνο του ∆ηµοσίου που είναι 446 ευρώ και σε ηλικία 55 ετών να
πάρει επιπλέον 139 ευρώ που ισχύει µε το χρόνο ασφάλισης στο IKA (χωρίς τη µείωση του 3% που
ισχύει µέχρι το τέλος του 2010). Mε τις νέες διατάξεις και εφόσον συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2011 και
µετά µε τον ίδιο χρόνο ασφάλισης (για να υπάρχει σύγκριση των στοιχείων) µπορεί να επιλέξει:

α. Nα πάρει σύνταξη για όλο το χρόνο ασφάλισης οπότε το ποσό θα είναι 576 ευρώ (+2,27%). Στην
πραγµατικότητα βέβαια το ποσό θα είναι µεγαλύτερο (και µόνο εκ του λόγου ότι θα είναι µεγαλύτερη
των 50 ετών).
β. Nα πάρει σύνταξη µόνο για τα χρόνια του ∆ηµοσίου 446 ευρώ και στην ηλικία των 55 ετών να
πάρει και το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο IKA και µε το νέο καθεστώς διαµορφώνεται στα 186
ευρώ (σύνολο 632 ευρώ).
Παράδειγµα 7ο: Aσφαλισµένος στο πρώην TΣA (OAEE) έχει συµπληρώσει 5.300 ηµέρες ασφάλισης.
Πριν από το TΣA (OAEE) είχε ασφαλιστεί στο IKA, όπου είχε συµπληρώσει 5.200 ηµέρες.
Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών που συνταξιοδοτείται; Mε το
σηµερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 695 ευρώ. Mε το νέο καθεστώς το
ποσό της σύνταξης θα είναι 793 ευρώ (+24,9%).
2. OI AΛΛAΓEΣ ΣTIΣ ΣYNTAΞEIΣ XHPEIAΣ:
Oι νέες ρυθµίσεις εφαρµόζονται για συντάξεις χηρείας, όταν ο θάνατος επήλθε ή επέλθει από 15
Iουλίου 2010 και µετά (ηµέρα δηµοσίευσης του νέου νόµου). Kαµία µεταβολή δεν επέρχεται στις
συντάξεις χηρείας όταν ο θάνατος επήλθε πριν τις 15 Iουλίου 2010. Mε το νέο νόµο επεκτείνεται και
στο ∆ηµόσιο το καθεστώς συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύει στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ από
τις 15 Iουλίου και µετά, προβλέπεται αύξηση των ετών έγγαµης συµβίωσης προκειµένου ο επιζών
των συζύγων να δικαιωθεί σύνταξης.
Oι βασικές προϋποθέσεις είναι αθροιστικά οι ακόλουθες:
- Nα έχει συµπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις
κάθε Tαµείου ή από τις γενικές διατάξεις
- Nα έχουν συµπληρωθεί 3 έτη έγγαµης συµβίωσης µέχρι την ηµεροµηνία θανάτου όταν ο θανών
ήταν εργαζόµενος κατά την ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου (ο χρόνος αυτός ήταν από 6 µήνες µέχρι
2 χρόνια µε το προηγούµενο καθεστώς) εκτός εάν:
α. Έχει γεννηθεί παιδί κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης
β. H γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυµοσύνης σε περίπτωση θανάτου του συζύγου
γ. O θάνατος οφείλεται σε βίαιο συµβάν
- Nα έχουν συµπληρωθεί 5 χρόνια έγγαµης συµβίωσης (από 1 µέχρι 2 έτη που προέβλεπε το
προηγούµενο καθεστώς), όταν ο θανών ήταν συνταξιούχος, εκτός εάν ισχύει µία από τις περιπτώσεις
α, β, γ, που αναφέρονται παραπάνω οπότε δεν ισχύει η προϋπόθεση των 5 ετών.
Nα σηµειωθεί πως, οι προϋποθέσεις είναι πλέον ίδιες για τους άνδρες και για τις γυναίκες, χωρίς
εξαιρέσεις σε όλα τα Tαµεία.
Aναλυτικότερα, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους, ορίζεται πως σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου, θα
πρέπει να έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την τέλεση του γάµου, προκειµένου ο επιζών σύζυγος να
δικαιούται σύνταξη (από όλα τα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και το ∆ηµόσιο) λόγω
θανάτου.
H πάροδος τριετίας δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισµένου οφείλεται σε

ατύχηµα, εργατικό ή µη, ή κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε, νοµιµοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή
υιοθετήθηκε τέκνο, ή η χήρα κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισµένου τελούσε σε κατάσταση
εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας, θα πρέπει να έχουν παρέλθει
πέντε έτη από την τέλεση του γάµου, προκειµένου ο επιζών σύζυγος να δικαιούται σύνταξη λόγω
θανάτου από ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο, εκτός και
εάν κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε, νοµιµοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, ή η
χήρα κατά το χρόνο θανάτου τού ασφαλισµένου τελούσε σε κατάσταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν
διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
H διάταξη έχει εφαρµογή τόσο στους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους (παλαιοί ασφαλισµένοι), όσο
και στους από 1/1/1993 ασφαλισµένους (νέοι ασφαλισµένοι), σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης ή το
∆ηµόσιο. Kάθε άλλη διάταξη, γενική ή καταστατική, έχει καταργηθεί.
Eιδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων
Προβλέπεται πλέον ρητά η χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα για µία τριετία, χωρίς
περιορισµούς, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου ασφαλιστικού οργανισµού
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, από την πρώτη του εποµένου τού θανάτου µήνα, εφόσον ο επιζών
σύζυγος δικαιούται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου, σύµφωνα µε τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις
του κάθε ασφαλιστικού οργανισµού.
Mετά από την πάροδο της τριετίας, ο επιζών σύζυγος, εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή
λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη θανάτου περιορίζεται στο 50% της
δικαιούµενης σύνταξης θανάτου, έως τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, και µετά τη
συµπλήρωση του ορίου αυτού λαµβάνει το 70% της σύνταξης αυτής. Tα ανωτέρω δεν έχουν
εφαρµογή, στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος, κατά την ηµεροµηνία θανάτου, είναι ανάπηρος
σωµατικά ή πνευµατικά σε ποσοστό 67% και άνω, οπότε λαµβάνει ολόκληρη τη δικαιούµενη
σύνταξη, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναπηρία, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαµβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωµα ή περισσότερες της
µίας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο ανωτέρω περιορισµός της σύνταξης, γίνεται σε
µία από τις κύριες καθώς και σε µία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής του.
Tα ανωτέρω εφαρµόζονται και στους συνταξιούχους ή βοηθηµατούχους τύπου σύνταξης του IKA,
που λαµβάνουν κατώτατα όρια σύνταξης από τον φορέα.
Σε περίπτωση που η σύνταξη θανάτου καταβάλλεται µειωµένη και ο θανών ασφαλισµένος ή
συνταξιούχος καταλείπει τέκνα που δικαιούνται σύνταξη θανάτου, σύµφωνα µε τις γενικές ή
καταστατικές διατάξεις των φορέων που χορηγούν τη σύνταξη θανάτου, το υπόλοιπο της σύνταξης
του επιζώντα επιµερίζεται στα τέκνα σε ίσα µέρη. O περιορισµός αυτός ισχύει και στην περίπτωση
που η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας του
Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης.
O επιζών σύζυγος που λαµβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωµα ή σύνταξη λόγω θανάτου από φορέα
αρµοδιότητας του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης ή το NAT, και σύνταξη λόγω
θανάτου από τους ανωτέρω φορείς ή το ∆ηµόσιο, από υπηρεσία που παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο ή
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, υπόκειται σε περιορισµό της σύνταξης, µε αντίστοιχο επιµερισµό του

υπολοίπου της σύνταξης στα δικαιοδόχα τέκνα, εφόσον υπάρχουν.
Για παράδειγµα, συνταξιούχος γήρατος του OAEE λαµβάνει σύνταξη θανάτου από τον Tοµέα
Σύνταξης Mηχανικών και Eργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (TΣME∆E) του ETAA, από εργασία του
θανόντος στο ∆ηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται χωρίς
περιορισµό για µία τριετία από την πρώτη του εποµένου του θανάτου µήνα. Mετά την πάροδο της
τριετίας, εφόσον ο συνταξιούχος δεν έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, η σύνταξη
περιορίζεται κατά 50%, και ο επιζών σύζυγος επιλέγει εάν ο περιορισµός της σύνταξης θα γίνει στη
σύνταξη γήρατος που λαµβάνει από τον OAEE ή στη σύνταξη θανάτου που λαµβάνει από το
TΣME∆E.
Mετά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, ο επιζών σύζυγος λαµβάνει το 70% της σύνταξης
που έχει επιλέξει να περιοριστεί. Eφόσον υπάρχουν τέκνα, τα οποία δικαιούνται σύνταξη λόγω
θανάτου σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του OAEE ή του TΣME∆E, το ποσό της σύνταξης
που περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο επιµερίζεται στα τέκνα.
Eπισηµαίνεται ότι δικαίωµα επιλογής σε ό,τι αφορά στον περιορισµό της σύνταξης του ∆ηµοσίου
έχουν µόνο όσοι λαµβάνουν από αυτό σύνταξη λόγω θανάτου και όχι σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος.
Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαµβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωµα και σύνταξη λόγω
θανάτου από το ∆ηµόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς όµοιο µε αυτό του ∆ηµοσίου,
τότε ισχύουν οι διατάξεις του νόµου του 1998. Για παράδειγµα, συνταξιούχος ιατρός του EΣY
λαµβάνει σύνταξη ως επιζών σύζυγος από τον Tοµέα Σύνταξης και Aσφάλισης Yγειονοµικών (TΣAY)
του ETAA, λόγω θανάτου του συζύγου, µόνιµου ιατρού του IKA, ασφαλισµένου στο Eιδικό
Συνταξιοδοτικό Kαθεστώς του IKA (ν. 3163/1955). Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 259 2/1998, οπότε η σύνταξη λόγω θανάτου από το TΣAY
καταβάλλεται εξ αρχής µειωµένη κατά 70%, εκτός και εάν ζητήσει την αναστολή της σύνταξής του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1379/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 του
ν. 1489/1984.
Aντίθετα, στην περίπτωση συνταξιούχου ιατρού του EΣY που λαµβάνει σύνταξη ως επιζών σύζυγος
από τον Tοµέα TΣAY του ETAA, λόγω θανάτου του συζύγου, ο οποίος ασκούσε ελεύθερο
επάγγελµα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.
EPΩTHΣEIΣ - AΠANTHΣEIΣ ΓIA TIΣ AΛΛAΓEΣ ΣTIΣ ΣYNTAΞEIΣ XHPEIAΣ
Eρώτηση: Ποιες αλλαγές επέρχονται στις συντάξεις λόγω χηρείας µε το νέο ασφαλιστικό νόµο
(3863/2010);
Aπάντηση: ∆εν υπάρχουν µεγάλες αλλαγές µε τις νέες διατάξεις. Oυσιαστικά διατηρείται το υπάρχον
καθεστώς που ισχύει στον ιδιωτικό τοµέα, επεκτείνεται όµως και σε όσους λαµβάνουν σύνταξη λόγω
θανάτου και από το ∆ηµόσιο. Παράλληλα προβλέπεται αύξηση των ετών έγγαµης συµβίωσης
προκειµένου ο επιζών των συζύγων να δικαιωθεί σύνταξης.
Eρώτηση: Aπό πότε εφαρµόζεται το νέο καθεστώς;
Aπάντηση: Oι νέες ρυθµίσεις εφαρµόζονται για συντάξεις χηρείας, όταν ο θάνατος επήλθε ή επέλθει
από 15 Iουλίου 2010 και µετά (ηµέρα δηµοσίευσης του νέου νόµου). Kαµία µεταβολή δεν επέρχεται
στις συντάξεις χηρείας όταν ο θάνατος επήλθε πριν τις 15 Iουλίου 2010.
Eρώτηση: Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον

επιζώντα σύζυγο;
Aπάντηση: Oι βασικές προϋποθέσεις είναι αθροιστικά οι ακόλουθες:
Nα έχει συµπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις
κάθε ταµείου ή από τις γενικές διατάξεις
Nα έχουν συµπληρωθεί 3 έτη έγγαµης συµβίωσης µέχρι την ηµεροµηνία θανάτου όταν ο θανών ήταν
εργαζόµενος κατά την ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου (ο χρόνος αυτός ήταν από 6 µήνες µέχρι 2
χρόνια µε το προηγούµενο καθεστώς) εκτός εάν:
α. Έχει γεννηθεί παιδί κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης
β. H γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυµοσύνης σε περίπτωση θανάτου του συζύγου
γ. O θάνατος οφείλεται σε βίαιο συµβάν
Nα έχουν συµπληρωθεί 5 χρόνια έγγαµης συµβίωσης (από 1 µέχρι 2 έτη που προέβλεπε το
προηγούµενο καθεστώς), όταν ο θανών ήταν συνταξιούχος, εκτός εάν ισχύει µία από τις περιπτώσεις
α, β, γ, που αναφέρονται παραπάνω οπότε δεν ισχύει η προϋπόθεση των 5 ετών.
Eρώτηση: Yπάρχει περίπτωση µείωσης η κατάργησης σύνταξης από αυτές που καταβάλλονται ήδη
σε επιζώντες συζύγους;
Aπάντηση: Όχι, καµία αλλαγή δεν γίνεται για συντάξεις που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν σε
επιζώντες συζύγους, όταν ο θάνατος του ασφαλισµένου ή του συνταξιούχου επήλθε πριν τις 15
Iουλίου του 2010.
Eρώτηση: Yπάρχει όριο ηλικίας το οποίο θα πρέπει να έχει συµπληρώσει ο επιζών των συζύγων για
να πάρει σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου;
Aπάντηση: Όχι δεν προβλέπεται κανένα ηλικιακό όριο. Στην περίπτωση όµως που ο επιζών
εργάζεται ή λαµβάνει σύνταξη χηρείας καταβάλλεται πλήρης η σύνταξη για 3 χρόνια και µειώνεται
στη συνέχεια κατά 50% µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Mετά τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας η µείωση είναι 30%.
Eπισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ο επιζών λαµβάνει σύνταξη και από δικό του δικαίωµα η
µείωση γίνεται τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική, σε µία από τις κύριες και σε µία από τις
επικουρικές που θα επιλέξει ο ίδιος. Oι περιορισµοί δεν ισχύουν όταν ο επιζών των συζύγων είναι
ανάπηρος 67% και άνω.
Eρώτηση: Oι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου είναι ίδιες ή διαφορετικές για άνδρες και
γυναίκες;
Aπάντηση: Oι προϋποθέσεις είναι πλέον ίδιες για τους άνδρες και για τις γυναίκες, χωρίς εξαιρέσεις
σε όλα τα Tαµεία
Eρώτηση: Tι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν;
Aπάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις που ο θανών αφήνει παιδιά ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν,
ισχύουν όλες οι διατάξεις που προβλέπονται για τη συνταξιοδότησή τους σε κάθε Tαµείο χωρίς καµία
αλλαγή. Mάλιστα στις περιπτώσεις που η σύνταξη µειώνεται για τον επιζώντα σύζυγο ή σύνταξη που
χάνεται για το χήρο ή τη χήρα επιµερίζεται στα παιδιά.

