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Aκούγεται παντού
...μέσω του

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

05.00-07.00

06.00-08.00

Πρώτη Καλημέρα
07.00-08.00

Πρωινή πτήση
08.00-09.00

Πρωινό τρολάρισμα
08.00-10.00

Σαββατοκύριακο
με Παραπολιτικά
09.00-10.00

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

αλλά και μέσω
στη θέση 17 των
ραδιοφωνικών
σταθμών

KΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ
JEREMY & MIKEIUS

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ

Πνίξτε τον φουνταριστό
10.00-11.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΝΟΣ

Πoλιτικός Καφές
11.00-12.00

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΣ

Οι Αδιάβροχοι
12.00-13.00

FLASH FM
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ TΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

99,4

Success story
13.00-14.00

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ

ΟΚ FM
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ευχαριστούμε για την
ωραία σας εκπομπή
14.00-15.00

94,5

ΛΙΖΑ ΔΟΥΚΑΚΑΡΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΑΚΕΛΗ

Κεντρικό Μαγκαζίνο
15.00-16.00
ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ

Κάνε την κρίση ευκαιρία
16.00-17.00

ΩΜΕΓΑ FM
PARAPOLITIKA FM
ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ
ATTIKH
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

90,0

103,7

ΚΕΛΛΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ

10.00-11.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο
11.00-12.00

ΝΑΝΑ ΔΑΡΕΙΩΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Η ζωή είναι νόστιμη
12.00-14.00
(Σάββατο)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

Buono
(Κυριακή)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ

Ο Χρήστος και ο άχρηστος
14.00-15.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Η έκδοση
του Σαββατοκύριακου
15.00-17.00
ΜΑΙΡΗ και ΓΩΓΩ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

Tης Νανάς
19.00-21.00

Μούφα radio
17.00-19.00

MAX FM
ΡΟΔΟΣ

ΚΕΛΛΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ

17.00-18.00
(Σάββατο) Special
edition Αδιάβροχοι
(Κυριακή) Special
edition Πρωινό
τρολάρισμα
18.00-19.00

ΛΙΛΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

90,1

ΜΑΡΩ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ

Θεωρίες συνωμοσίας
19.00-21.00

Ψυχαγωγική εκπομπή
21.00-22.00

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ
ΤΖΟΥΛΗ ΑΓΟΡΑΚΗ

Βασιλικός πολτός
22.00--01.00

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Χαίρω πολύ
01.00-05.00

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Η νύχτα μέρα

ΝΑΝΑ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΟΥΣΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Secret

21.00-23.00
(Σάββατο)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

Buono [Ε]
(Κυριακή)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ

Ο Χρήστος και ο άχρηστος
[Ε]
23.00-06.00
Η δισκοθήκη
των Παραπολιτικών
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ»
«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
(ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.λπ.)
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.1983
ΕΩΣ 31.12.1992

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟ 1.1.2009 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
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€DITORIAL
Η
εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», σε συνεργασία με το Τμήμα Συνταξιοδοτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων της εταιρείας «Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. – Λογιστική & Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων» (με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με υποκατάστημα
στην Αθήνα), παρουσιάζει σε ένθετο περιοδικό έναν ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΔΗΓΟ για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
που βρίσκονται κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι αναγνώστες της εφημερίδας για την
κυκλοφορία του προηγούμενου ενθέτου «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ», θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να εκδώσουμε
ανάλογα περιοδικά για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, με τα ισχύοντα πλέον νέα αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Στον νέο «ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ»
περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη δυνατότητα θεμελίωσης και
κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, καθώς και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για
όλες τις κατηγορίες σύνταξης λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ.
Θεωρείται πολύ κρίσιμη η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι την 31.12.2012, οπότε και ίσχυαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προέβλεπε ο ν. 3863/2010. Η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης μπορεί να αποδειχθεί «σωτήρια» ώστε
να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις, που οδηγούν σε μακρά επιμήκυνση του χρόνου εργασίας. Από 1.1.2013 με τις διατάξεις του ν.
4093/2012 υπήρξε δυσμενής ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας και
ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων θα δουν την «έξοδο» από την
εργασία ακόμη και μετά από 5 χρόνια (π.χ. μητέρες ανήλικων παιδιών, γυναίκες με ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ και με 4.500 μέρες ασφάλισης κ.λπ.). Το νέο, ασφυκτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί
λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και οι συνεχείς αλλαγές που επέρχονται στην κοινωνική ασφάλιση, χωρίς ήπιες προσαρμογές, αλλά μάλλον με βίαιες ανατροπές, δημιουργούν την ανάγκη
στους ασφαλισμένους να γνωρίζουν πώς θα φθάσουν πιο ανώδυνα
στη συνταξιοδότηση και πώς θα ανταμειφθούν καλύτερα για τους κόπους και τις «θυσίες» του εργασιακού βίου τους.
Η εταιρεία «Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.» με τους εξειδικευμένους και
έμπειρους συνεργάτες της αναλαμβάνει να ενημερώσει υπεύθυνα,
αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχους όλων των
ταμείων.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας, αξιοποιώντας τη
σύγχρονη τεχνολογία και την πολύχρονη εμπειρία και γνώση των στελεχών της, μπορεί να εγγυηθεί την παροχή ολοκληρωμένης μισθολογικής υποστήριξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.
Για τη «Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. - Λογιστική & Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων»,

Ορέστης Αράπογλου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΠΟ 1.1.2013, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4093/2012
Από 1.1.2013 και μετά τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222, τεύχος
Α’), οπότε και επήλθαν ουσιαστικές μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κυρίως, των ασφαλισμένων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με τις διατάξεις αυτές, από 1.1.2013 και εντεύθεν καθορίστηκε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος και ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη.
Επίσης, από 1.1.2013 ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίστηκε η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας για ΠΛΗΡΗ σύνταξη.
Επιπλέον προβλέπεται ότι:
α) Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και μετά
εφαρμόζονται κατά 2 χρόνια νωρίτερα οι προϋποθέσεις του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010, που επρόκειτο να ισχύσουν
από 1.1.2015. Αυτό ισχύει για όσες περιπτώσεις συνταξιοδότησης εθίγησαν με την προαναφερόμενη διάταξη.
β) Από 1.1.2013 όλα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που
ίσχυαν κατά την 31.12.2012 των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και
της Τραπέζης της Ελλάδος, τα οποία προβλέπονται από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν με τις
διατάξεις του ν. 3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη.

Εξαιρέσεις από τα νέα όρια ηλικίας

Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του
χρόνου ασφάλισης:
α) Οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς
και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
β) Οι ασφαλισμένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται -με ή χωρίς
αναγνώριση πλασματικών χρόνων- προκειμένου για συντα-

ξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.
• Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες
από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημέρες ασφάλισης όσο και
η ηλικία. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι
προϋποθέσεις αυτές μπορεί να ασκηθεί το θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί η σύνταξη.
•Πότε θεωρείται το δικαίωμα θεμελιωμένο;
Θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του.
Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να
συνεχίσει εργαζόμενος.
• Τι σημαίνει κατοχύρωση («κλείδωμα») συνταξιοδοτικού δικαιώματος;
Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ο
ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με τις
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο που συμπληρώνει:
- είτε τις απαιτούμενες ημέρες συνταξιοδότησης, οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο όριο ηλικίας και με τις ημέρες εργασίας που έχουν καθοριστεί για το
συγκεκριμένο έτος.
- είτε την ηλικία -στις περιπτώσεις των γυναικών με 4.500
ημέρες εργασίας στη μικτή ασφάλιση για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη-, οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης με το όριο ηλικίας που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο έτος.

Α) «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (μέχρι
31.12.1992)

«Παλαιοί» θεωρούνται οι ασφαλισμένοι που ασφαλίστηκαν
για πρώτη φορά σε οιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31.12.1992.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους.

οδηγος για τις συνταξεις
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ»
α) ΑΝΔΡΕΣ με «απλή» 35ετία (10.500 μέρες για θεμελίωση)

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 10.500 μέρες
ασφάλισης):
- Από 1.1.2013 απαιτείται η πραγματοποίηση συνολικά 12.000 ημερών ασφάλισης.
- Επίσης, από 1.1.2013 θα πρέπει να συντρέχει και η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.
Η αύξηση του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αποτυπώνεται αναλυτικά κατ’ έτος στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
των 10.500 ημερών ασφάλισης
για θεμελίωση δικαιώματος

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για
συνταξιοδότηση

2010
2011
2012
2013

10.500
10.800
11.100
12.000

58
58
59
62

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με «απλή» 35ετία (10.500 μέρες για θεμελίωση)

Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 10.500 μέρες
ασφάλισης):
- Από 1.1.2013 απαιτείται η πραγματοποίηση συνολικά 12.000 ημερών ασφάλισης.
- Επίσης, από 1.1.2013 θα πρέπει να συντρέχει και η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.
Η αύξηση του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αποτυπώνεται αναλυτικά κατ’ έτος στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
των 10.500 ημερών ασφάλισης
για θεμελίωση δικαιώματος

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για
συνταξιοδότηση

2010
2011
2012
2013

10.500
10.800
11.100
12.000

58
58
59
62

οδηγος για τις συνταξεις
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γ) ΑΝΔΡΕΣ με 10.000 μέρες ασφάλισης

Πλήρης σύνταξη

Απαιτείται η πραγματοποίηση 10.000 ημερών ασφάλισης και το όριο ηλικίας για ΠΛΗΡΗ σύνταξη διαμορφώνεται, από
1.1.2013 και μετά, στο 67ο έτος.

Μειωμένη σύνταξη

Ενώ παραμένει σταθερός ο απαιτούμενος αριθμός των 10.000 ημερών ασφάλισης για το έτος 2013 και δεν μεταβλήθηκε
από το έτος 2010 και μετά, προβλέπεται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας για ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη.
Θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών.
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 10.000 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται
για ΠΛΗΡΗ σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για
ΜΕΙΩΜΕΝΗ* σύνταξη

2010
10.000
2011		
2012		
2013		

62
63
63 ετών & 6 μηνών
67

60
60
60
62

*Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.

δ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 10.000 μέρες ασφάλισης (θεμελίωση δικαιώματος)

Πλήρης σύνταξη

Από 1.1.2013 το όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 62ο έτος και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης
αυξάνεται στις 12.000 ημέρες.

Μειωμένη σύνταξη

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης από 1.1.2013 το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 60ό έτος. Από 1.1.2014 και μέχρι και
το έτος 2017 στο όριο ηλικίας για τη λήψη μειωμένης σύνταξης προστίθενται 6 μήνες κατ’ έτος μέχρι τη συμπλήρωση του
62ου έτους και η συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης, όπως διαμορφώθηκαν από 1.1.2013.
Θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται κατά το έτος πραγματοποίησης 10.000 ημερών ασφάλισης (πραγματικής και πλασματικής).
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, καθώς και του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τις ασφαλισμένες αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για
ΜΕΙΩΜΕΝΗ* σύνταξη

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 10.000 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται
για ΠΛΗΡΗ σύνταξη

(κατά το μεταβατικό στάδιο
μέχρι την κατάργηση)

2010
10.000
10.400
2011
2012
10.800
2013
12.000
2014		
2015		
2016		
2017		

57
58
58 ετών & 6 μηνών
62
62
62
62
62

55
56
56 ετών & 6 μηνών
60
60 ετών & 6 μηνών
61
61 ετών & 6 μηνών
-

*Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ε) ΑΝΔΡΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από 1.1.2013, το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης αυξάνεται από το 65ο έτος ηλικίας στο 67ο και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης από το
60ό έτος της ηλικίας στο 62ο. Για τη λήψη, δε, μειωμένης σύνταξης απαιτείται από τις συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης
να έχουν πραγματοποιηθεί και 100 τουλάχιστον ημέρες ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
της αίτησης για
συνταξιοδότηση

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται

2012
4.500
2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
65
67

60
62

στ) ΑΝΔΡΕΣ που πληρούν προϋποθέσεις λήψης ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι μεταβολές που επέρχονται
στις διατάξεις του ν. 1902/1990, όπως ισχύουν με την αντικατάστασή τους με τον ν. 3996/2011, συνίστανται στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Ετσι, δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Η εξέλιξη των ορίων αυτών αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
της αίτησης
συνταξιοδότησης

ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που
απαιτούνται για τη λήψη
δεύτερης σύνταξης,
μειωμένης κατά 50%

2012
6.000
2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
συνταξιοδότησης

65
67

ζ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης

Για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης οι μεταβολές του α.ν. 1846/1951
και του ν. 3863/2010 αφορούν στο όριο ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης, τα οποία από 1.1.2013 αυξάνονται, αντίστοιχα, στο 67ο έτος για ΠΛΗΡΗ σύνταξη και στο 62ο για ΜΕΙΩΜΕΝΗ.
Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται ΠΛΗΡΗ και ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη, ανάλογα με το ημερολογιακό έτος που
συμπληρώνουν το 60ό ή το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
που απαιτούνται για τη
του 60ού έτους της
ηλικίας της
συνταξιοδότηση
2010
4.500
2011		
2012		
2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που
απαιτείται για ΠΛΗΡΗ
σύνταξη
60
61
62
67

οδηγος για τις συνταξεις
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ΣΥΝΤΑΞΗ αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
που απαιτούνται για τη
του 55ου έτους της
συνταξιοδότηση
ηλικίας
2010
4.500
2011		
2012		
2013		
*Οι ασφαλισμένες που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ λόγω γήρατος μέχρι και 31.12.2010 (δηλαδή είχαν συμπληρώσει μέχρι αυτή την ημερομηνία τουλάχιστον το 55ο έτος της
ηλικίας τους και 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες και οι 100
τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία 5ετία) διατηρούν το δικαίωμά τους
για ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ στο 60ό έτος της ηλικίας.
Οι κρίσιμες 5ετίες για τη συμπλήρωση των 500 ημερών
ασφάλισης και από αυτές (τις 500 μέρες) όχι λιγότερες
από 100 κατ’ έτος προκειμένου να δικαιούνται σύνταξη
στο 60ό έτος είναι:
2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 ή 2009 – 2008 – 2007 –
2006 – 2005.
Ως προς τον προσδιορισμό του ποσοστού της μείωσης της σύνταξης για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής προσαύξησης των ορίων ηλικίας,
διακρίνονται δύο κατηγορίες:

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που
απαιτείται για ΜΕΙΩΜΕΝΗ*
σύνταξη
55
56
57
62

α) Για ασφαλισμένες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος,
η διαφορά μεταξύ της ηλικίας τους και του απαιτούμενου για
αυτές ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι ημερολογιακά μέχρι και πέντε έτη, το ποσοστό της μείωσης θα ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που θα μεσολαβεί από το όριο
ηλικίας της ασφαλισμένης κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησής της για μειωμένη σύνταξη και το όριο ηλικίας που θα
απαιτείται για την ίδια, προκειμένου για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.
β) Για ασφαλισμένες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, η
διαφορά μεταξύ της ηλικίας τους και του απαιτούμενου γι’ αυτές
ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι ημερολογιακά μεγαλύτερη των πέντε ετών, θα τίθεται ανώτατο όριο στο προσδιοριζόμενο ποσοστό μείωσης, το οποίο θα αντιστοιχεί στα 60/200.

η) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με προϋποθέσεις λήψης ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ λόγω γήρατος

Για τις ασφαλισμένες που λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι μεταβολές που επέρχονται στις
διατάξεις της παραγράφου 1, περ. 2 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990, όπως ισχύουν με την αντικατάστασή τους με την παρ.
5 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011, συνίστανται στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Ετσι, δεύτερη ΠΛΗΡΗ σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπουν
οι κοινοποιούμενες διατάξεις.
Σε ό,τι αφορά τη λήψη δεύτερης ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ κατά 50% σύνταξης για τις ασφαλισμένες, με τη συμπλήρωση 4.800 ημερών ασφάλισης, για τις οποίες προβλεπόταν με τον ν. 3863/2010 σταδιακή προσαύξηση του 60ού έτους της ηλικίας στο
65ο, σημειώνουμε ότι από 1.1.2013 και εφεξής το απαιτούμενο όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 67ο έτος. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται δεύτερη μειωμένη κατά 50% σύνταξη με τη συμπλήρωση 4.800 ημερών ασφάλισης
και του ορίου ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας.
Η εξέλιξη των ορίων αυτών αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
του 60ού έτους της
ηλικίας

ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
λήψη δεύτερης σύνταξης
μειωμένης κατά 50%

2010
4.800
2011		
2012		
2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται

60
61
62
67
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θ) ΜΗΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών

Για τις μητέρες ανήλικων παιδιών αυξάνονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη και διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 5.500* ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ** σύνταξη

2010
5.500
2011		
2012		
2013		

55
57
60
67

50
52
55
62

*Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης να συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού (μέχρι 18 ετών, με βάση την ημερομηνία γέννησής του).
**Για λήψη ΜΕΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ από τις μητέρες ανηλίκων δεν απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών εργασίας ή ανεργίας κατ’ έτος κατά την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση για σύνταξη.

ι) ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών

Για τους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών αυξάνονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας για ΠΛΗΡΗ και ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη και διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 5.500* ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ** σύνταξη

2010
5.500
2011		
2012		
2013		

55
57
60
67

50
52
55
62

*Για τη συνταξιοδότηση των χήρων πατέρων ανηλίκων θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης να συντρέχει
και η ανηλικότητα του παιδιού (μέχρι 18 ετών, με βάση την ημερομηνία γέννησής του).
**Για λήψη ΜΕΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ από χήρους πατέρες ανηλίκων δεν απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών εργασίας ή ανεργίας κατ’ έτος κατά την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση για σύνταξη.

οδηγος για τις συνταξεις
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
α) ΑΝΔΡΕΣ με 10.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 μέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 7.500 ημέρες
εργασίας στον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ανακαθορίζονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας για ΠΛΗΡΗ και ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη.
Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ.
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας ΠΛΗΡΟΥΣ και ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 10.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης, από τις
οποίες 7.500 στα
βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
10.500
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

55
55 ετών & 9 μηνών
56 ετών & 6 μηνών
60 ετών & 9 μηνών
61 ετών & 6 μηνών
62

53
53 ετών & 9 μηνών
54 ετών & 6 μηνών
58 ετών & 9 μηνών
59 ετών & 6 μηνών
60

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 10.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 μέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ

Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 7.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ανακαθορίζονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας
για ΠΛΗΡΗ και ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη.
Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ.
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας ΠΛΗΡΟΥΣ και ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 10.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης, από τις
οποίες 7.500 στα
βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
10.500
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

55
55 ετών & 9 μηνών
56 ετών & 6 μηνών
60 ετών & 9 μηνών
61 ετών & 6 μηνών
62

53
53 ετών & 9 μηνών
54 ετών & 6 μηνών
58 ετών & 9 μηνών
59 ετών & 6 μηνών
60

14

οδηγος για τις συνταξεις

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

γ) ΑΝΔΡΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 μέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ

Για τους άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον οι 3.600 στα ΒΑΡΕΑ και
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ και από αυτές (δηλ. τις 3.600 μέρες) οι 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13
χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους
από 1.1.2013 διαμορφώνεται στο 62ο έτος, από το 60ό που ίσχυε μέχρι 31.12.2012, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
των 4.500* ημερών
που απαιτούνται για τη
ασφάλισης
συνταξιοδότηση
2010
4.500
2011		
2012		
2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
(ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη)
60
60
60
62

*Από τις οποίες τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτές 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

δ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 μέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ
Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον οι 3.600 στα ΒΑΡΕΑ
και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ και από αυτές (δηλ. τις 3.600 μέρες) οι 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13
χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους από 1.1.2013
εναρμονίζεται με το ισχύον όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ, δηλαδή το 62ο έτος.
Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών ασφάλισης (από τις οποίες τουλάχιστον οι 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από
αυτές τουλάχιστον οι 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).
Το όριο ηλικίας, όπως σταδιακά διαμορφώνεται, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
των 4.500* ημερών
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
ασφάλισης
2010
4.500
2011		
2012		
2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
(ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη)
55
56
57
62

*Από τις οποίες τουλάχιστον οι 3.600 στα ΒΑΕ και από αυτές οι 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

οδηγος για τις συνταξεις
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
α) ΑΝΔΡΕΣ με 4.500 μέρες εργασίας όλες σε οικοδομοτεχνικές εργασίες ή
α΄) ΑΝΔΡΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε οικοδομοτεχνικές εργασίες

Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται:
- με 4.500 ημέρες ασφάλισης, όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, εκ των οποίων οι 500 τα τελευταία 13 έτη από τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ή
- με 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες οι 3.600 σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές
(δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται από 1.01.2013 στο 60ό έτος της ηλικίας και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500 * ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500 *
4.500 *

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
58
60

*Για τις κατηγορίες ασφαλισμένων ανδρών (α) και (α΄).

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.500 μέρες εργασίας, όλες σε οικοδομοτεχνικές εργασίες, ή
β΄) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε οικοδομοτεχνικές εργασίες

Για τις ασφαλισμένες οι οποίες συνταξιοδοτούνται:
- με 4.500 ημέρες ασφάλισης όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, από τις οποίες οι 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ή
- με 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες οι 3.600 σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές
(δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται από 1.01.2013 στο 55ο έτος της ηλικίας και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500 * ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500 *
4.500 *

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
53
55

*Για τις κατηγορίες ασφαλισμένων γυναικών (β) και (β΄).

Παράδειγμα:

• Ασφαλισμένη η οποία συμπληρώνει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης σε οικοδομικές εργασίες το
2013 και εφεξής θα δικαιωθεί σύνταξης όταν θα συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της.
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οδηγος για τις συνταξεις

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ
Α) ΑΝΔΡΕΣ με 4.050 μέρες εργασίας σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται:
α) με 4.050 ημέρες ασφάλισης σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων (αρ. 20 του ν. 997/1979) τα όρια
ηλικίας αυξάνονται από 1.1.2013 από το 55ο στο 57ο έτος της ηλικίας.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.050* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.050
4.050

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
55
57

*Ασφάλιση στον κλάδο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ.
β) με 4.500 ημέρες ασφάλισης αποκλειστικά σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων (αρ. 10 του ν. 1654/1986)
από το 50ό στο 52ο έτος της ηλικίας.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500
4.500

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
50
52

*Ασφάλιση στον κλάδο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ.

Β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.050 μέρες εργασίας σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων

Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται:
α) με 4.050 ημέρες ασφάλισης σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων (αρ. 20 του ν. 997/1979), τα όρια
ηλικίας αυξάνονται από 1.01.2013 από το 55ο στο 57ο έτος της ηλικίας.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.050* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.050
4.050

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
55
57

*Ασφάλιση στον κλάδο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ.
β) με 4.500 ημέρες ασφάλισης αποκλειστικά σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων (αρ. 10 του ν. 1654/1986)
από το 50ό στο 52ο έτος της ηλικίας.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500
4.500

*Ασφάλιση στον κλάδο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
50
52

οδηγος για τις συνταξεις
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ
α) ΑΝΔΡΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης σε εργασίες επιφανείας μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων
Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργαζόμενους στην επιφάνεια μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε εργασίες μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων
(ν.2335/1995), τα όρια ηλικίας από 1.01.2013 αυξάνονται από το 60ό στο 62ο έτος.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

*Οι 3.600 μέρες σε εργασίες επιφανείας μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων.

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης σε εργασίες επιφανείας μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων

Για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργαζόμενες στην επιφάνεια μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε εργασίες μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων (ν.
2335/1995), τα όρια ηλικίας από 1.01.2013 αυξάνονται από το 55ο στο 57ο έτος.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

*Οι 3.600 μέρες σε εργασίες επιφανείας μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
55
57
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οδηγος για τις συνταξεις

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
α) ΑΝΔΡΕΣ που εργάζονται σε υπηρεσίες υγιεινής & καθαριότητας των ΟΤΑ

Για τους ΑΝΔΡΕΣ που απασχολούνται στο προσωπικό καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε ειδικότητες των υπηρεσιών υγιεινής ή καθαριότητας και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι
1.000 την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας αυξάνεται
από 1.01.2013 από το 58ο στο 60ό έτος, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
58
60

*Οι 3.600 μέρες σε ειδικότητες του ν. 1649/87 και από αυτές οι 1.000 την τελευταία 13ετία.

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ που εργάζονται σε υπηρεσίες υγιεινής & καθαριότητας των ΟΤΑ

Για τις γυναίκες που απασχολούνται στο προσωπικό καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε ειδικότητες των υπηρεσιών υγιεινής ή καθαριότητας και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι
1.000 την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας αυξάνεται
από 1.01.2013 από το 58ο στο 60ό έτος, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
58
60

*Οι 3.600 μέρες σε ειδικότητες του ν. 1649/87 και από αυτές οι 1.000 την τελευταία 13ετία.

οδηγος για τις συνταξεις
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΜΑ
α) ΑΝΔΡΕΣ ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου και μουσικοί πνευστών οργάνων

Για τους ασφαλισμένους, ηθοποιούς μελοδραματικού θεάτρου και μουσικούς πνευστών οργάνων του Π.Δ.
212/84, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε μία από τις ανωτέρω
ιδιότητες και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, αυξάνεται το όριο ηλικίας, από 1.1.2013, από το 50ό στο 52ο έτος, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
50
52

*Οι 3.600 μέρες εργασίας στις προαναφερθείσες ειδικότητες.

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου και μουσικοί πνευστών οργάνων

Για τις ασφαλισμένες ηθοποιούς μελοδραματικού θεάτρου και μουσικούς πνευστών οργάνων του Π.Δ. 212/84
που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε μία από τις ανωτέρω ιδιότητες
και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, αυξάνεται το όριο ηλικίας, από 1.1.2013, από το 50ό στο 52ο έτος, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
50
52

*Οι 3.600 μέρες εργασίας στις προαναφερθείσες ειδικότητες.

γ) ΑΝΔΡΕΣ χορευτές (Π.Δ. 2012/84)

Για τους ασφαλισμένους χορευτές (Π.Δ. 212/84) που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις
οποίες οι 3.600 με την ως άνω ιδιότητα και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, αυξάνεται από 1.1.2013 το όριο ηλικίας από το 48ο στο
50ό έτος, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

*Οι 3.600 μέρες εργασίας στις προαναφερθείσες ειδικότητες.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
48
50
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΜΑ
δ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ χορεύτριες (Π.Δ. 2012/84)

Για ασφαλισμένες χορεύτριες (Π.Δ. 212/84) που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 με την ως άνω ιδιότητα και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τουλάχιστον την τελευταία
13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, αυξάνεται από 1.1.2013 το όριο ηλικίας από το 48ο στο 50ό έτος,
ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
48
50

*Οι 3.600 μέρες εργασίας στις προαναφερθείσες ειδικότητες.

ε) ΑΝΔΡΕΣ ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικοί, μουσικοί εγχόρδων & κρουστών οργάνων, υποβολείς, τεχνικοί θεάτρου & κινηματογράφου, προσωπικό σκηνής (Ν. 1210/81)

Για τους άνδρες ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 με τις ιδιότητες του ηθοποιού θεάτρου πρόζας και μουσικού, υποβολέα και μουσικού εγχόρδων και
κρουστών οργάνων, τεχνικού θεάτρου και κινηματογράφου, προσωπικού σκηνής (ν. 1210/1981) και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας,
αυξάνονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας από το 60ό στο 62ο έτος, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

*Οι 3.600 μέρες εργασίας στις προαναφερθείσες ειδικότητες.

στ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικοί, μουσικοί εγχόρδων & κρουστών οργάνων, υποβολείς, τεχνικοί θεάτρου & κινηματογράφου, προσωπικό σκηνής
(Ν. 1210/81)

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 με τις ιδιότητες της ηθοποιού θεάτρου πρόζας και μουσικού, υποβολέα και μουσικού εγχόρδων και
κρουστών οργάνων, τεχνικού θεάτρου και κινηματογράφου, προσωπικού σκηνής (ν. 1210/1981) και από αυτές (δηλαδή τις 3.600 μέρες) οι 1.000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας,
αυξάνονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας από το 55ο στο 57ο έτος, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500*
4.500*

*Οι 3.600 μέρες εργασίας στις προαναφερθείσες ειδικότητες.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
55
57

οδηγος για τις συνταξεις
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (οικιακές βοηθοί κ.ά.)
ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ, σύνταξη λόγω γήρατος

Δικαιούνται σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις του
Ταμείου.

επιδομα απολυτης αναπηριας
Οι συνταξιούχοι λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ (ή λόγω αναπηρίας) που
είναι τυφλοί και στους δύο οφθαλμούς δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξή τους, εφόσον οι συνταξιούχοι που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες αυτές βρίσκονται σε κατάσταση
που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου.
Οι τυφλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ζητούν για πρώτη φορά
σύνταξη λόγω γήρατος (ή αναπηρίας), με τις διατάξεις του ν.
612/1977, οι οποίες καταλαμβάνουν και τους ασφαλισμένους
για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993, θα πρέπει να κρίνονται
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και ως προς το εάν

βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου.
Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και στους τυφλούς ασφαλισμένους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν.
612/1977, αλλά με βάση τον υπολογισμό που προβλέπουν οι
διατάξεις του ν. 2084/1992. Σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η προσαύξηση στη
σύνταξη υπολογίζεται στη σύνταξη με τη μεγαλύτερη παροχή.
Τέλος, δεν χορηγείται προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στη σύνταξη που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου «νέων» ασφαλισμένων.

Υπολογισμός προσαυξησης λογω απόλυτης αναπηρίας
Η προσαύξηση της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας των «νέων» ασφαλισμένων υπολογίζεται με βάση το 25% του εκάστοτε κατ’ έτος ισχύοντος μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο προσαυξάνει το ποσό της βασικής οργανικής σύνταξης.
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Β) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (από 1.1.1993 και μετά)
«ΝΕΟΙ» θεωρούνται οι ασφαλισμένοι που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
από 1.1.1993 και μετά.

Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 ανακαθορίζεται για τους «νέους» ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το προβλεπόμενο από
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 όριο ηλικίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΙΚΑ - ΜΙΚΤΑ»
α) ΑΝΔΡΕΣ με 40ετία

Οι «ΝΕΟΙ» ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής, από 1.1.2013, συνταξιοδοτούνται με την πραγματοποίηση 12.000 ημερών
ασφάλισης (πραγματικής και πλασματικής) και τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 12.000 ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
12.000
12.000

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 40ετία

Οι «ΝΕΕΣ» ασφαλισμένες της κατηγορίας αυτής, από 1.1.2013, συνταξιοδοτούνται με την πραγματοποίηση 12.000 ημερών
ασφάλισης (πραγματικής και πλασματικής) και τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 12.000 ημερών
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
12.000
12.000

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

γ) ΜΗΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών

Για τις «ΝΕΕΣ» ασφαλισμένες ΜΗΤΕΡΕΣ ανηλίκων παιδιών αυξάνονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας λήψης ΠΛΗΡΟΥΣ
και ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ σύνταξης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 6.000 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
6.000
2011
2012
2013		

55

50

67

62
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δ) ΑΝΔΡΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης

Για τους «ΝΕΟΥΣ» ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 από το 65ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67ο και από το 60ό έτος της ηλικίας
για τη λήψη μειωμένης σύνταξης στο 62ο.

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ* σύνταξη

2010
4.500
2011
2012
2013		

65

60

67

62

*Στην περίπτωση λήψης ΜΕΩΜΕΝΗΣ σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση των 750 ημερών ασφάλισης
τουλάχιστον την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

ε) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης

Για τις «ΝΕΕΣ» ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 από το 65ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67ο και από το 60ό έτος της ηλικίας για
τη λήψη μειωμένης σύνταξης στο 62ο.

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ* σύνταξη

2010
4.500
2011
2012
2013		

65

60

67

62

*Στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση των 750 ημερών ασφάλισης τουλάχιστον την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων εφαρμόζεται από 1.7.2011 για όλους τους εργαζομένους.
Οσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα των ΒΑΕ, εφόσον συμπληρώνουν τις
ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως 31.12.2015, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς συνταξιοδότησης
των ΒΑΕ. Οι λοιποί εργαζόμενοι που εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ λαμβάνουν την προσαύξηση που προβλέπεται από
τον ν. 1902/1990 για τις ημέρες ασφάλισής τους στα ΒΑΕ.

α) ΑΝΔΡΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 μέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ

Για τους «ΝΕΟΥΣ» ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 σε βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ν. 2084/1992 και νέες ειδικότητες από 1.7.2011), το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013
από το 60ό στο 62ο έτος.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
2012
4.500
2013		

*Οι 3.375 στον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

24

οδηγος για τις συνταξεις

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 4.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 μέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ

Για τις «ΝΕΕΣ» ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 σε βαριά και
ανθυγιεινά επαγγέλματα (ν. 2084/1992 και νέες ειδικότητες από 1.7.2011), το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 από
το 60ό στο 62ο έτος.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
2012
4.500
2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

*Οι 3.375 στον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ.

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
(με εξαίρεση τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν)
α) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ

• ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικού θεάτρου, θεάτρου πρόζας • προσωπικό σκηνής • υποβολείς • χορευτές •
τεχνικοί θεάτρου • τεχνικοί κινηματογράφου • μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων • προσωπικό υγιεινής & καθαριότητας ΟΤΑ • οικοδόμοι • προσωπικό αεροπορικών εταιρειών • πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες
Για τους «ΝΕΟυς/ΕΣ» ασφαλισμένους/ες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανωτέρω ειδικοτήτων που συνταξιοδοτούνται με
4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 στην ασφάλιση των αντίστοιχων ειδικοτήτων, το όριο ηλικίας αυξάνεται
από 1.1.2013 από το 60ό στο 62ο έτος.

ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 4.500* ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
2012
4.500
2013		
*Οι 3.375 μέρες στις ειδικότητες που αναφέρονται πιο πάνω.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

οδηγος για τις συνταξεις
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & OLYMPIC CATERING
Για τους ασφαλισμένους/ες που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των β.δ. 7/65, β.δ. 649/68 και του άρθρου 19 του ν.
2703/99 ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχίζοντας από 1.1.2013, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές όριο ηλικίας για
λήψη ΠΛΗΡΟΥΣ και ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ σύνταξης του ιπτάμενου προσωπικού, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering.
Συγκεκριμένα, από 1.1.2013, για το ως άνω προσωπικό ορίζεται το 61ο έτος της ηλικίας για χορήγηση ΠΛΗΡΟΥΣ σύνταξης και το 56ο για ΜΕΙΩΜΕΝΗ, αυξάνεται, δε, το 2014 και μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου και του 57ου έτους αντίστοιχα.
Οπου 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 1.1.2013 καθορίζεται το 61ο έτος της ηλικίας και το 2014 το 62ο έτος.
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες:

α) ΑΝΔΡΕΣ ιπτάμενο προσωπικό (Β.Δ. 7/65, όπως τροποποιήθηκε με το 15Β
του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

53
55
56
61
62

48
50
51
56
57

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ιπτάμενο προσωπικό (Β.Δ. 7/65, όπως τροποποιήθηκε με το 15Β
του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

48
55
56
61
62

43
50
51
56
57

οδηγος για τις συνταξεις
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & OLYMPIC CATERING
γ) ΑΝΔΡΕΣ κάτοχοι πτυχίου επιμελητού πτήσης (Β.Δ. 7/65, όπως τροποποιήθηκε
με το 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

58
55
56
61
62

53
50
51
56
57

δ) Γυναίκες κάτοχοι πτυχίου επιμελητού πτήσης (Β.Δ. 7/65 όπως τροποποιήθηκε με το
15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

53
55
56
61
62

48
50
51
56
57

ε) ΑΝΔΡΕΣ ιπτάμενο προσωπικό με συνταξιοδότηση Χ.Ο.Η. το 2010 (Β.Δ. 7/65, όπως
τροποποιήθηκε με το 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 7.500 ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

2010
7.500
2011		
2012		
2013		
2014		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
55
56
61
62

οδηγος για τις συνταξεις
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στ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ιπτάμενο προσωπικό με συνταξιοδότηση Χ.Ο.Η. το 2010 (Β.Δ. 7/65, όπως
τροποποιήθηκε με το 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 7.500 ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

2010
7.500
2011		
2012		
2013		
2014		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
55
56
61
62

ζ) ΑΝΔΡΕΣ τεχνικό προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή της ΥΠΑ. (Β.Δ. 7/65, όπως
τροποποιήθηκε με το 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

58
55
56
61
62

53
50
51
56
57

η) ΓΥΝΑΙΚΕΣ τεχνικό προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή της ΥΠΑ (Β.Δ. 7/65,
όπως τροποποιήθηκε με το 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

53
55
56
61
62

48
50
51
56
57

οδηγος για τις συνταξεις
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & OLYMPIC CATERING
θ) ΑΝΔΡΕΣ τεχνικό προσωπικό με συνταξιοδότηση Χ.Ο.Η. το 2010 (Β.Δ. 7/65, όπως
τροποποιήθηκε με το 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 9.000 ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

2010
9.000
2011		
2012		
2013		
2014		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
55
56
61
62

ι) ΓΥΝΑΙΚΕΣ τεχνικό προσωπικό με συνταξιοδότηση Χ.Ο.Η. το 2010 (Β.Δ. 7/65, όπως
τροποποιήθηκε με το 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 7.500 ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

2010
7.500
2011		
2012		
2013		
2014		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
55
56
61
62

ια) ΑΝΔΡΕΣ προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων (Β.Δ. 649/1968, όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

60
55
56
61
62

55
50
51
56
57

οδηγος για τις συνταξεις
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ιβ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων (Β.Δ. 649/1968, όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
των 4.500 ημερών
συνταξιοδότηση
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη

2010
4.500
2011		
2012		
2013		
2014		

55
55
56
61
62

50
50
51
56
57

ιγ) ΑΝΔΡΕΣ προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων με συνταξιοδότηση Χ.Ο.Η.
το 2010 (Β.Δ. 649/1968, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 9.000 ημερών

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
συνταξιοδότηση

2010
9.000
2011		
2012		
2013		
2014		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
55
56
61
62

ιδ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων με συνταξιοδότηση Χ.Ο.Η.
το 2010 (Β.Δ. 649/1968, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010)
ΕΤΟΣ συμπληρωσης
των 7.500 ημερών
ασφάλισης

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

2010
7.500
2011		
2012		
2013		
2014		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
55
56
61
62

30

οδηγος για τις συνταξεις

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ
κ.λπ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4093/2012
Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Α΄)

από 1.1.2013 καθορίστηκε ως γενικό όριο ηλικίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 67ο έτος και ως
ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη των ασφαλισμένων
στα πρώην Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ και ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΠΔΕΗ, τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΤΕ,
τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ, τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ).
Επίσης, για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (πραγματικής και πλασματικής)
και του 62ου έτους της ηλικίας.
Ακόμη, με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι:
α) Για τους ασφαλισμένους που τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είχαν θιγεί με τον ν. 3863/2010, από 1.1.2013 προστέθηκαν 2 έτη.
β) Από 1.1.2013, όλα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
που ίσχυαν την 31.12.2012 και δεν είχαν θιγεί με τον ν.
3863/2010 αυξήθηκαν κατά 2 έτη.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του
χρόνου ασφάλισης:
α) Οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία.
β) Οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
γ) Οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.

Θεμελιωμένο & κατοχυρωμένο δικαίωμα
συνταξιοδότησης

Διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα έως 31.12.2012 και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί -με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων- προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ίσχυαν έως 31.12.2012.

Θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το
όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δι-

καίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος
έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να εργάζεται.
Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα του
ασφαλισμένου να συνταξιοδοτηθεί (δηλαδή να «κλειδώσει»)
με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

Α) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΜΕΧΡΙ 31.12.1982

α) ΜΗΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών ασφαλισμένες

στα πρώην Ειδικά Ταμεία (πλην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων παιδιών –
ασφαλισμένων στα τ. Ειδικά Ταμεία (πλην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), το
απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη
είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου ασφάλισης.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου
χρόνου ασφάλισης, στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
για λήψη πλήρους σύνταξης).

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει
συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έχοντας
ανήλικο παιδί και ότι έχει συμπληρώσει και το όριο ηλικίας
όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωση.

- Η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι

31.12.2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει
συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έχοντας
ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία
(άρα έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του
κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας).
Για τις περιπτώσεις όπου ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος
ασφάλισης συμπληρώνεται από 1.1.2013 και μετά, το όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης αναπροσαρμόζεται όπως φαίνεται
στους επόμενους πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΙΛΤ
Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1982

Ειδικά Ταμεία

Μητέρες
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
ανήλικων
ΤΣΠ-ΤΕ
παιδιών
ΑΠ-ΔΕΗ	
		
		
		
ΤΑΠ-ΙΛΤ
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
ΤΣΠ-ΤΕ
ΤΑΠ-ΔΕΗ
ΤΑΠ-ΙΛΤ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ετος συμπλήρω- Ετη
ασφάλισης
σης των απαιτούμενων ετών
ασφάλισης
έως 31.12.1992
20
1993		
1994		
1995		
1996		
1997		
έως 31.12.1997
20
από 1.1.1998
έως 31.12.2002
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 και μετά

20 έτη & 6 μήνες
21
21 έτη & 6 μήνες
22
22 έτη & 6 μήνες
23
23 έτη & 6 μήνες
24
24 έτη & 6 μήνες
25
25

Οριο ηλικίας
συνταξιοδότησης

42
42 ετών & 6 μηνών
43
43 ετών & 6 μηνών
44
44 ετών & 6 μηνών
45
50

52
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.λπ.)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4093/2012
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ
Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1982

Ειδικά Ταμεία

Μητέρες
ΤΣΠ - ΕΤΕ
ανήλικων
ΤΣΠ - ΑΤΕ
παιδιών
ΤΑΠ - ΟΤΕ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ετος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών
ασφάλισης

Ετη
ασφάλισης

Οριο ηλικίας
συνταξιοδότησης

έως 31.12.1992

15

42

1993
1994
1995
1996
1997
από 1.1.1998
έως 31.12.2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 και μετά

15 έτη & 6 μήνες
16
16 έτη & 6 μήνες
17
17 έτη & 6 μήνες

42 ετών & 6 μηνών
43
43 ετών & 6 μηνών
44
44 ετών & 6 μηνών

17 έτη & 6 μήνες
18
18 έτη & 6 μήνες
19
19 έτη & 6 μήνες
20
20 έτη & 6 μήνες
21
21 έτη & 6 μήνες
22
22 έτη & 6 μήνες
23
23 έτη & 6 μήνες
24
24 έτη & 6 μήνες
25

50

52
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β) ΜΗΤΕΡΕΣ τριών τουλάχιστον παιδιών

Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων τριών τουλάχιστον παιδιών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μέχρι 31.12.1982,
το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών.

Για τα έτη μέχρι και το 2012

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012

η ασφαλισμένη μητέρα τριών τουλάχιστον παιδιών έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι
έχει συμπληρώσει και το όριο ηλικίας όπου απαιτείται.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 η ασφαλισμένη μητέρα τριών τουλάχιστον παιδιών έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20
έτη) χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (άρα έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται).
Για τις περιπτώσεις όπου ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1.1.2013 και εφεξής, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες.

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992
Μητέρες τριών
τουλάχιστον παιδιών

Ετος

Ετη
ασφάλισης

2010
20
2011		
2012		
2013 και μετά		

Οριο ηλικίας
συνταξιοδότησης
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
52
55
67

γ) ΠΑΤΕΡΕΣ τριών τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την
επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση

Για τους πατέρες της προαναφερθείσας κατηγορίας, που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μέχρι 31.12.1982, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών.

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012

η ασφαλισμένη μητέρα τριών τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας τριών τουλάχιστον παιδιών, σύμφωνα με τα προηγούμενα) έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο
ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των διαζευγμένων πατέρων τριών τουλάχιστον
παιδιών, απαιτείται η συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Προκειμένου για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θεμελιώνονται από 1.1.2013, απαιτείται και η συμπλήρωση του 50ού
έτους της ηλικίας.
Για τις περιπτώσεις όπου ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1.1.2013 και εφεξής, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα.

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1982
Πατέρες τριών τουλάχιστον παιδιών που είναι
χήροι ή διαζευγμένοι και
έχουν την επιμέλεια των
ανήλικων ή ανίκανων
παιδιών με δικαστική
απόφαση

Ετος

Ετη
ασφάλισης

2010
20
2011		
2012		
2013 και μετά		

Οριο ηλικίας
συνταξιοδότησης
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
52
55
67
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.λπ.)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4093/2012
δ) ΑΝΔΡΕΣ με 25ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μέχρι 31.12.1982 και για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012

ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας όπου αυτό απαιτείται.
- Η κατοχύρωση δικαιώματος συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία.
Σημειώνεται ότι για τους άνδρες ασφαλισμένους πριν από το 1983, για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός
από τα 15 έτη ασφάλισης, απαιτείται και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται από 1.1.2013 και μετά, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα.

Ασφαλισμένοι
μέχρι 31.12.1982

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Ανδρες

Μέχρι
25
31.12.2012
Από
1.1.2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
65

60

67

62

ε) ΑΝΔΡΕΣ με 15ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μέχρι 31.12.1982 και για τα έτη μέχρι και το 2012:
- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012
ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Η κατοχύρωση δικαιώματος συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης, χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία.
Σημειώνεται ότι για τους άνδρες ασφαλισμένους πριν το 1983, για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός από
τα 15 έτη ασφάλισης, απαιτείται και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται από 1.1.2013 και μετά, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα.

Ετη
ασφάλισης

Ασφαλισμένοι
μέχρι 31.12.1982

Ετος

Ανδρες

Μέχρι
15
31.12.2012
Από
1.1.2013		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
65
67

στ) ΑΝΔΡΕΣ ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1982, με 35ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Οι πριν από το 1983 ασφαλισμένοι άνδρες στα τ. Ειδικά Ταμεία θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με
τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και μετά το έτος 2012.

Ασφαλισμένοι
μέχρι 31.12.1982
Ανδρες

Ετη
ασφάλισης
35

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
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ζ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 25ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012

η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο
ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία, χωρίς να έχει και τον απαιτούμενο
χρόνο ασφάλισης (άρα έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης). Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που
αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 55 (για μειωμένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη σύνταξη) ετών.
Ειδικά για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που μέχρι 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 60ού
έτους της ηλικίας. Ειδικότερα:

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Γυναίκες

2010
25
2011		
2012		
2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
60
61
62

55
56
57

67

62

η) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 15ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1983 που έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15
ετών, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών (για πλήρη
σύνταξη).

Ετη
ασφάλισης

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992

Ετος

Γυναίκες

2010
25
2011		
2012		
2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
61
62
67

θ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 35ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Οι πριν από το 1983 ασφαλισμένες στα τ. Ειδικά Ταμεία θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης Χωρίς Οριο Ηλικίας και μετά το έτος 2012.

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1982
Γυναίκες

Ετη
ασφάλισης
35

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Β) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.1983 ΕΩΣ 31.12.1992
α) ΜΗΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών ασφαλισμένες σε πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1983 έως 31.12.1992,
απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης και το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου
ασφάλισης 25 ετών.

Συνταξιοδότηση με αναστολή

Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης).

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012

η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο
παιδί και επίσης έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για την περίπτωσή της.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί, χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (και επομένως έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας).
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες.

Ετος
Ασφαλισμένες
από 1.1.1983 έως
31.12.1992
Μητέρες
ανήλικων
παιδιών

Ετη
ασφάλισης

2010
25
2011		
2012		
2013		
και μετά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
50
52
55
67

–
50
53
62

Για τις μητέρες ανήλικων παιδιών ασφαλισμένες στα τ. Ειδικά Ταμεία, οι καταστατικές διατάξεις των οποίων
προέβλεπαν τη συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά (δεν αφορά το τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, επειδή στο καταστατικό του δεν
υπήρχαν διατάξεις για μητέρες), εφαρμόζεται και η διάταξη της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνταξιοδότηση μητέρων
ανήλικων παιδιών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο η ασφαλισμένη συμπληρώνει τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης των 18
ετών και 3 μηνών (5.500 ημερών), όπως φαίνεται στον πίνακα:
Ετος
Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992
(πλην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
Μητέρες
ανήλικων
παιδιών

Ετη
ασφάλισης

2010
18 έτη &
2011
3 μήνες
2012		
2013		
και μετά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
55
57
60
67

50
52
55
62

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή.

οδηγος για τις συνταξεις

37

β) ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών

Για τη συνταξιοδότηση των χήρων πατέρων ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1983 έως
31.12.1992, απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 25 ετών.

Συνταξιοδότηση με αναστολή

Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή (δηλαδή η έκδοση
συνταξιοδοτικής απόφασης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης).

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012

ο ασφαλισμένος χήρος πατέρας ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας
ανήλικο παιδί και επίσης έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται για την περίπτωσή του.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 ο ασφαλισμένος χήρος πατέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25
έτη) έχοντας ανήλικο παιδί, χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (και επομένως έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για την περίπτωσή του).
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες.

Ασφαλισμένοι
από 1.1.1983 έως
31.12.1992 (πλην
ΤΣΠ – ΗΣΑΠ)
Χήροι
πατέρες
ανήλικων
παιδιών

Ετος

Ετη
ασφάλισης

2010
25
2011		
2012		
2013		
και μετά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
50
52
55
67

–
50
53
62

Επισημαίνεται ότι για τους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών, ασφαλισμένους στα τ. Ειδικά Ταμεία, οι καταστατικές διατάξεις των οποίων προέβλεπαν τη συνταξιοδότησή τους (δεν αφορά το τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, επειδή στο καταστατικό του δεν υπήρχαν διατάξεις για χήρους πατέρες), εφαρμόζεται και η διάταξη της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνταξιοδότηση χήρων
πατέρων ανήλικων παιδιών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης των 18 ετών και 3 μηνών (5.500 ημερών), όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Ετος
Ασφαλισμένοι
μέχρι 31.12.1992
(πλην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
Χήροι
πατέρες
ανήλικων
παιδιών

Ετη
ασφάλισης

2010
18 έτη &
2011
3 μήνες
2012		
2013		
και μετά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
55
57
60
67

50
52
55
62

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή.
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Β) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.1983 ΕΩΣ 31.12.1992
γ) ΜΗΤΕΡΕΣ τριών τουλάχιστον παιδιών ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων τριών τουλάχιστον παιδιών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά το χρονικό
διάστημα 1.1.1983 έως 31.12.1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών.

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012

η ασφαλισμένη μητέρα τριών τουλάχιστον παιδιών έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και έχει
συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 η ασφαλισμένη μητέρα τριών τουλάχιστον παιδιών έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20
έτη), χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (επομένως έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται).
Για την κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Μητέρες
τριών
τουλάχιστον
παιδιών

2010
20
2011		
2012		
2013		
και μετά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
Xωρις οριο ηλικιας
52
55
67

δ) ΠΑΤΕΡΕΣ τριών τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την
επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση

Για τη συνταξιοδότηση των πατέρων τριών τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα 1.1.1983
έως 31.12.1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών.

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012
ο ασφαλισμένος πατέρας τριών τουλάχιστον παιδιών (σύμφωνα με τα προηγούμενα) έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο
χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 ο πατέρας τριών τουλάχιστον παιδιών (σύμφωνα με τα προηγούμενα) έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη), χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (επομένως έχει δικαίωμα πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται για την περίπτωσή του).
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ασφαλισμένoι
μέχρι 31.12.1992
Πατέρες τριών τουλάχιστον
παιδιών που είναι χήροι ή
διαζευγμένοι και έχουν την
επιμέλεια των ανήλικων ή
ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση

Ετος

Ετη
ασφάλισης

2010
20
2011		
2012		
2013 και μετά		

Οριο ηλικίας
συνταξιοδότησης
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
52
55
67
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ε) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 25ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τα έτη μέχρι και το 2012:

- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012 η
ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι

31.12.2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία, χωρίς να έχει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (επομένως έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για την περίπτωσή της).
Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί
στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 55 (για μειωμένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη σύνταξη) ετών.
Ειδικά για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που μέχρι 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 60ού έτους της
ηλικίας. Ειδικότερα:

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Γυναίκες

2010
25
2011		
2012		
2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
60
61
62

55
56
57

67

62

στ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 15ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993, που έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών,
το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών (για πλήρη σύνταξη).

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Γυναίκες

2010
15
2011		
2012		
2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
61
62
67
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Β) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.1983 ΕΩΣ 31.12.1992
ζ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 35ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Οι ασφαλισμένες κατά την περίοδο 1983-1992 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο έτος
συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα:

Ασφαλισμένες
από 1.1.1983
μέχρι 31.12.1992

Ετος

Γυναίκες

2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
και μετά			

που δεν
έχουν 37 έτη
ασφάλισης
πριν το 2011

Ετη
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

η) ΑΝΔΡΕΣ με 25ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992
και για τα έτη μέχρι και το 2012:
- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012
ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τόσο τον χρόνο ασφάλισης όσο και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι
31.12.2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών, χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, στην οποία ορίζεται
ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης).
Για τη συνταξιοδότηση της κατηγορίας αυτής των ασφαλισμένων, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καθορίζονται στον
επόμενο πίνακα:

Ετος
Ετη
Ασφαλισμένοι
ασφάλισης
από 1.1.1983 έως
31.12.1992
Ανδρες
Μέχρι
25
31.12.2012
Από		
1.1.2013

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
65

60

67

62

θ) ΑΝΔΡΕΣ με 15ετία στα πρώην Ειδικά Ταμεία

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992
και για τα έτη μέχρι και το 2012:
- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012
ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τόσο τον χρόνο ασφάλισης όσο και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31.12.2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών, χωρίς να έχει και την
κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης
με αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη
πλήρους σύνταξης).
Σημειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης ανδρών ασφαλισμένων κατά την περίοδο 1.1.1983-31.12.1992 με
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15 έτη ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε χρονική στιγμή για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας).
Για τη συνταξιοδότηση της κατηγορίας, οι προϋποθέσεις παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Ετος
Ετη
Ασφαλισμένοι
ασφάλισης
από 1.1.1983 έως
31.12.1992
Ανδρες
Μέχρι
15
31.12.2012
Από		
1.1.2013

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
65
67

ι) ΑΝΔΡΕΣ με 35ετία

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών ασφαλισμένων κατά την περίοδο 1983-1992, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα:

Ετος
Ασφαλισμένοι
από 1.1.1983 έως
31.12.1992
Ανδρες
2010
2011
2012
2013
και μετά

Ετη
ασφάλισης

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη

35
36
37

58
58
59

40

62
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Γ) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ - «ΝΕΟΥΣ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Για τη συνταξιοδότηση των «νέων» ασφαλισμένων, μετά την 1.1.1993, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες για
τους μισθωτούς ασφαλισμένους όλων των φορέων ασφάλισης.

α) ΜΗΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών ασφαλισμένες μετά την 1.1.1993

Για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και μετά μητέρων ανήλικων παιδιών απαιτείται η συμπλήρωση
χρόνου ασφάλισης 20 ετών και η ύπαρξη ανήλικου παιδιού, καθώς και η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και του 50ού έτους της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη μέχρι 31.12.2012.
Από 1.1.2013 και μετά, απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους για πλήρη και του 62ου έτους της ηλικίας για μειωμένη:

Ασφαλισμένες από
1.1.1993 και μετά

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Μητέρες
ανήλικων
παιδιών

2010
20
2011
2012
2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
55

50

67

62

β) ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993

Για τους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης 20 ετών και η ύπαρξη ανήλικου παιδιού, καθώς και η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και του 50ού για μειωμένη μέχρι
31.12.2012.
Από 1.1.2013 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους για πλήρη και του 62ου έτους της ηλικίας για μειωμένη:

Ασφαλισμένοι από
1.1.1993 και μετά

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Χήροι πατέρες
ανήλικων
παιδιών

2010
20
2011
2012
2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
55

50

67

62
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γ) ΑΝΔΡΕΣ με 15ετία, ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993

Για τη συνταξιοδότηση των μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες για τους μισθωτούς ασφαλισμένους όλων των φορέων ασφάλισης και ίδιες για άνδρες και γυναίκες.
Για τη συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η συμπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης και του
αντίστοιχου έτους της ηλικίας, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Ασφαλισμένοι από
1.1.1993 και μετά

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Ανδρες

Μέχρι
31.12.2012
15
από 1.1.2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
65

60

67

62

δ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 15ετία, ασφαλισμένες μετά την 1.1.1993

Για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες για τους μισθωτούς ασφαλισμένους όλων των φορέων ασφάλισης και ίδιες για άνδρες και γυναίκες.
Για τη συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η συμπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης και του
αντίστοιχου έτους της ηλικίας, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

Ασφαλισμένοι από
1.1.1993 και μετά

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Γυναίκες

Μέχρι
31.12.2012
15
Από 1.1.2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη
65

60

67

62

ε) ΑΝΔΡΕΣ με 40 έτη ασφάλισης
Ασφαλισμένοι
από 1.1.1993
και μετά
Ανδρες

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Μέχρι
31.12.2012
40
Από 1.1.2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

στ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 40 έτη ασφάλισης
Ασφαλισμένες
από 1.1.1993
και μετά
Γυναίκες

Ετος

Ετη
ασφάλισης

Μέχρι
31.12.2012
40
Από 1.1.2013
και μετά		

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
α) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ Παραπληγικοί-Τετραπληγικοί ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οσοι/ες πάσχουν από παραπληγία, τετραπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, ανεξάρτητα από τον χρόνο που επήλθε η αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπλήρωσαν 4.050 ημέρες ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,
λαμβάνουν σύνταξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η αναπηρία, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη*
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 ημέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να λαμβάνουν και το επίδομα παραπληγίας (βλέπε σχετική παράγραφο «ΕΠΙΔΟΜΑ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ»)

β) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ Τυφλοί/ές ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οι τυφλοί/ές και από τα δύο μάτια (πριν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ) δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας, εφόσον συμπλήρωσαν 4.050 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε.
Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

100%

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη*
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Από 12.2.2004 χορηγείται το επίδομα απολύτου αναπηρίας στους/ις τυφλούς/ές ασφαλισμένους/ες που συνταξιοδοτούνται με τις
διατάξεις του Ν. 612/77, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξής τους, δηλαδή με ή χωρίς τον προνομιακό
υπολογισμό των 10.500 ημερομισθίων. Για τη χορήγηση του επιδόματος δεν απαιτείται η παραπομπή των ασφαλισμένων στις Υγειονομικές Επιτροπές. Το ύψος του ποσού του επιδόματος προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/81
(για τους παλαιούς ασφαλισμένους), όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006, από 21.12.2006.
Δεν πρέπει να λαμβάνουν σύνταξη από κανέναν οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

οδηγος για τις συνταξεις

45

γ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992
Οσοι/ες πάσχουν από β’ ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα από τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας, εφόσον συμπλήρωσαν 4.050 ημέρες ασφάλισης, λαμβάνουν σύνταξη για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η αναπηρία, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

δ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ Νεφροπαθείς ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οσοι/ες πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο εμφανίστηκε η
πάθηση, και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.050 ημέρες ασφάλισης.
-Η συνταξιοδότηση με αυτή τη διάταξη οριστικοποιείται ύστερα από συνεχή συνταξιοδότηση έξι ετών και τουλάχιστον δύο εξετάσεις από το ΚΕΠΑ, εκτός εάν η συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπόθεσης των 4.050 ημερών είχε γίνει
κατά το χρονικό διάστημα που ο/η ασφαλισμένος/η βρισκόταν στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, οπότε η
σύνταξη οριστικοποιείται εξ αρχής.
-Στην περίπτωση που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (4.050 Η.Ε.) έχει διανυθεί κατά τον χρόνο που ο/η ασφαλισμένος/η βρίσκεται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, υποβαλλόμενος/η σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, η συνταξιοδότηση καθίσταται οριστική από
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
-Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ* σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, αν υπολογιστεί προνομιακά, με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά
μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης (Ν. 612/77, Εγκ. 24/03).
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ε) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

Οι ασφαλισμένοι/ες που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση 67% και άνω, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης,
εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.
-Η διάρκεια της συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια
του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση.
-Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης και προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ* σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, αν υπολογιστεί προνομιακά, με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά
μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης (Ν. 612/77, Εγκ. 24/03).
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στ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οι ασφαλισμένοι/ες που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος)
και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση 67% και άνω,
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.
-Η διάρκεια της συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια
του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση.
-Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης και προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ* σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά
μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης. Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από
τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.

ζ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οι ασφαλισμένοι/ες που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση 67% και άνω, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.
-Η διάρκεια της συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια
του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση.
-Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης και προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ* σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, αν υπολογιστεί προνομιακά, με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά
μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης. Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από
τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.
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«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

η) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία, ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οι ασφαλισμένοι/ες που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση 67% και άνω, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.
-Η διάρκεια της συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια
του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση.
-Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης και προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ* σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, αν υπολογιστεί προνομιακά, με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά
μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης. Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από
τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.

θ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ ακρωτηριασμένοι στα δύο πάνω και κάτω άκρα ή στο ένα πάνω
και στο ένα κάτω άκρο, ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οι ασφαλισμένοι/ες που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση 67% και άνω, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.
-Η διάρκεια της συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια
του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη πάθηση.
-Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης και προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ* σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες
και για όσο
χρόνο διαρκεί η
αναπηρία

*Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, αν υπολογιστεί προνομιακά, με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά
μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης. Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από
τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.
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ι) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ που πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, ασφαλισμένοι/ες μέχρι 31.12.1992

Οι ασφαλισμένοι/ες που πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις παθήσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.050 ημέρες ασφάλισης.
Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι/ες
μέχρι 31.12.1992

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανδρες & Γυναίκες

67% και άνω

4.050

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
με το ποσό που
αντιστοιχεί στις
10.500 μέρες και
για όσο χρόνο
διαρκεί η αναπηρία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Αφορά την προσαύξηση στο ποσό της βασικής καταβολής σύνταξης κατά 50%. *

Δικαιούχοι:

• Συνταξιούχοι γήρατος (μόνο οι τυφλοί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τυφλοί συνταξιούχοι γήρατος που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 612/77** δεν δικαιούνται το
επίδομα απόλυτης αναπηρίας).
• Συνταξιούχοι αναπηρίας
• Συνταξιούχοι θανάτου

Προϋπόθεση:

Απόλυτη αναπηρία σε ποσοστό από ΚΕΠΑ
100%

Διαδικασία:

• Υποβολή έντυπης αίτησης από τον συνταξιούχο
• Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή (ΚΕΠΑ)

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση (έντυπη)
• Απόφαση συνταξιοδότησης
• Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή γιατρό του ΕΟΠΥΥ
* Στην περίπτωση που καταβάλλονται

δύο συντάξεις ΙΚΑ στον ίδιο συνταξιούχο, το επίδομα απόλυτης αναπηρίας υπολογίζεται με βάση τη μεγαλύτερη σύνταξη
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20πλάσιο του κατώτερου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
** Οι τυφλοί (Ν. 612/77) δικαιούνται
πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ,
ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον δικαιωθούν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει 4.050 ημέρες ασφάλισης.

Το ποσό της σύνταξης που απονέμεται με αυτές τις προϋποθέσεις αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή
10.500 ημερών εργασίας.
Σημείωση: Για τη συμπλήρωση των
4.050 Η.Ε. λαμβάνονται υπόψη:
• o χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο
ΕΤΕΑΜ • ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας
άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια) • o χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
• ο χρόνος επιδότησης ασθένειας (μέχρι
200 ημέρες την τελευταία 10ετία) • ο χρόνος επιδότησης ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία) • ο χρόνος κυοφορίας-λοχείας.
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(από γήρατος σε αναπηρίας ή αντιθέτως)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4476/65, δεν είναι
μεν δυνατή η καταβολή δύο συντάξεων στους ασφαλισμένους
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από δική τους εργασία, όμως, στην περίπτωση που υπάρχει συρροή δικαιωμάτων, είναι δυνατή η χορήγηση της πιο συμφέρουσας παροχής, κατόπιν επιλογής του
ασφαλισμένου. Η μετατροπή της σύνταξης γήρατος σε αναπηρίας επιτρέπεται στον/η συνταξιούχο, εφόσον η αναπηρία
του προϋπήρχε του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω γήρατος,
διήρκεσε κατά το χρονικό διάστημα συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος και έδινε δικαίωμα σε παροχές σύνταξης και κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης για τη μετατροπή. Επίσης, είναι
δυνατή η μετατροπή της σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον ο/η συνταξιούχος έχει συμπληρώσει την ηλικία και τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται από
τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, με τον συνυπολογισμό και
του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Κατ’ εξαίρεση, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος:
• των τυφλών,
• των παραπληγικών και των τετραπληγικών,
• των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία,
• των πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας,
• των νεφροπαθών,
• αιμορροφιλικών,
• των υποβληθέντων σε μεταμόσχευση μυελού των οστών,
• των ακρωτηριασμένων κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή
κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ μέχρι 31.12.1992
α) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Σύνταξη λόγω αναπηρίας από Κοινή Νόσο

Στην περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η κριθεί από το ΚΕ.Π.Α. ανάπηρος/η με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον πληροί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Με 4.500 μέρες συνολικά (από 1.1.2006 και μετά)

Μέρες ασφάλισης που απαιτούνται συνολικά για σύνταξη από Κ.Ν.

4.500*

*Δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

• Με 1.500 μέρες ασφάλισης και με πρόσθετες προϋποθέσεις: .
Μέρες ασφάλισης
που απαιτούνται

Πρόσθετες
προϋποθέσεις

1.500*

Από τις 1.500 μέρες, τουλάχιστον οι 600 τα
5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο
επήλθε η αναπηρία

*Δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
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• Με 300 μέρες ασφάλισης, που προσαυξάνονται ανάλογα με την ηλικία:

Απαιτούνται οι ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες οι 300
να έχουν πραγματοποιηθεί τα πέντε τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ*
Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε. 	
Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε. 	
Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε. 	
Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε. 	
Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε. 	
Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε. 	
Μέχρι το 27ο έτος: 1.020 Η.Ε. 	
Μέχρι το 28ο έτος: 1.140 Η.Ε. 	
Μέχρι το 29ο έτος: 1.260 Η.Ε. 	
Μέχρι το 30ό έτος: 1.380 Η.Ε. 	
Μέχρι το 31ο έτος: 1.500 Η.Ε. 	
Μέχρι το 32ο έτος: 1.620 Η.Ε. 	

Μέχρι το 33ο έτος: 1.740 Η.Ε.
Μέχρι το 34ο έτος: 1.860 Η.Ε. 	
Μέχρι το 35ο έτος: 1.980 Η.Ε.
Μέχρι το 36ο έτος: 2.100 Η.Ε.
Μέχρι το 37ο έτος: 2.220 Η.Ε.
Μέχρι το 38ο έτος: 2.340 Η.Ε. 	
Μέχρι το 39ο έτος: 2.460 Η.Ε.
Μέχρι το 40ό έτος: 2.580 Η.Ε.
Μέχρι το 41ο έτος: 2.700 Η.Ε. 	
Μέχρι το 42ο έτος: 2.820 Η.Ε.
Μέχρι το 43ο έτος: 2.940 Η.Ε.
Μέχρι το 44ο έτος: 3.060 Η.Ε.

Μέχρι το 45ο έτος: 3.180 Η.Ε.
Μέχρι το 46ο έτος: 3.300 Η.Ε.
Μέχρι το 47ο έτος: 3.420 Η.Ε.
Μέχρι το 48ο έτος: 3.540 Η.Ε.
Μέχρι το 49ο έτος: 3.660 Η.Ε.
Μέχρι το 50ό έτος: 3.780 Η.Ε.
Μέχρι το 51ο έτος: 3.900 Η.Ε.
Μέχρι το 52ο έτος: 4.020 Η.Ε.
Μέχρι το 53ο έτος: 4.140 Η.Ε.
Μέχρι το 54ο έτος: 4.200 Η.Ε.
Μετά το 54ο έτος: 4.200 Η.Ε.

*Δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

• Ο ασφαλισμένος των προαναφερθεισών κατηγοριών που κρίνεται από το ΚΕ.Π.Α. βαριά ανάπηρος, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούται ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.
• Ο ασφαλισμένος που κρίνεται από το ΚΕ.Π.Α. ανάπηρος, με ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι 79,9%, δικαιούται ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ σε ποσοστό 75% σε σχέση με την πλήρη. Εάν, όμως, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 6.000 μέρες
ασφάλισης ή η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, δικαιούται ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.
• Ο ασφαλισμένος που κρίνεται από το ΚΕ.Π.Α. μερικά ανάπηρος, με ποσοστό από 50% μέχρι 66,9%, δικαιούται ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ σε ποσοστό 50% σε σχέση με την πλήρη. Εάν, όμως, η αναπηρία του οφείλεται σε ψυχική πάθηση, δικαιούται το 75% της πλήρους σύνταξης.

β) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Σύνταξη λόγω αναπηρίας από Εξωεργατικό Ατύχημα

Στην περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η κριθεί από το ΚΕ.Π.Α. ανάπηρος/η με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον έχει πραγματοποιήσει
στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις μισές από τις μέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας
λόγω κοινής νόσου, όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΩΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

• Το ΑΤΥΧΗΜΑ θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ότι συνέβη ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ο χαρακτηρι-

σμός γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη σχετική ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ που υποβάλλεται). Η έννοια
«εκτός εργασίας» σημαίνει ότι το βίαιο γεγονός συνέβη σε χρόνο εκτός του ωραρίου εργασίας. Στον χρόνο εργασίας συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής του/της ασφαλισμένου/ης από τον τόπο μόνιμης διαμονής στον χώρο
εργασίας, από τη «συνήθη» διαδρομή.

• Με 2.250 μέρες συνολικά (από 1.1.2006 και μετά)

Μέρες ασφάλισης που απαιτούνται συνολικά για σύνταξη από Κ.Ν.

2.250*

*Δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

• Με 750 μέρες ασφάλισης και με πρόσθετες προϋποθέσεις:
Μέρες ασφάλισης
που απαιτούνται

Πρόσθετες
προϋποθέσεις

750*

Από τις 750 μέρες, τουλάχιστον οι 300 τα
τελευταία πέντε έτη πριν από εκείνο στο
οποίο επήλθε η αναπηρία

*Δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
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• Με 300 μέρες ασφάλισης, που προσαυξάνονται ανάλογα με την ηλικία:

Απαιτούνται οι ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες οι 300
να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ*
Μέχρι το 21ο έτος: 150 Η.Ε. 	
Μέχρι το 22ο έτος: 210 Η.Ε.
Μέχρι το 23ο έτος: 270 Η.Ε.
Μέχρι το 24ο έτος: 330 Η.Ε.
Μέχρι το 25ο έτος: 390 Η.Ε
Μέχρι το 26ο έτος: 450 Η.Ε.
Μέχρι το 27ο έτος: 510 Η.Ε.
Μέχρι το 28ο έτος: 570 Η.Ε.
Μέχρι το 29ο έτος: 630 Η.Ε.
Μέχρι το 30ό έτος: 690 Η.Ε.
Μέχρι το 31ο έτος: 750 Η.Ε. 	
Μέχρι το 32ο έτος: 810 Η.Ε.

Μέχρι το 33ο έτος: 870 Η.Ε.
Μέχρι το 45ο έτος: 1.590 Η.Ε.
Μέχρι το 34ο έτος: 930 Η.Ε.
Μέχρι το 46ο έτος: 1.650 Η.Ε.
Μέχρι το 35ο έτος: 990 Η.Ε.
Μέχρι το 47ο έτος: 1.710 Η.Ε.
Μέχρι το 36ο έτος: 1.050 Η.Ε.
Μέχρι το 48ο έτος: 1.770 Η.Ε.
Μέχρι το 37ο έτος: 1.110 Η.Ε.
Μέχρι το 49ο έτος: 1.830 Η.Ε.
Μέχρι το 38ο έτος: 1.170 Η.Ε. 	
Μέχρι το 50ό έτος: 1.890 Η.Ε.
Μέχρι το 39ο έτος: 1.230 Η.Ε. 	
Μέχρι το 51ο έτος: 1.950 Η.Ε.
Μέχρι το 40ό έτος: 1.290 Η.Ε.
Μέχρι το 52ο έτος: 2.010 Η.Ε.
Μέχρι το 41ο έτος: 1.350 Η.Ε. 	
Μέχρι το 53ο έτος: 2.070 Η.Ε.
Μέχρι το 42ο έτος: 1.410 Η.Ε. 	
Μέχρι το 54ο έτος: 2.100 Η.Ε.
Μέχρι το 43ο έτος: 1.470 Η.Ε.
Μετά το 54ο έτος: 2.100 Η.Ε.
Μέχρι το 44ο έτος: 1.530 Η.Ε.			 

*Δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

γ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Σύνταξη λόγω αναπηρίας από Εργατικό Ατύχημα

Στην περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η κριθεί από το ΚΕ.Π.Α. ανάπηρος/η με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον:

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:
- Το ΑΤΥΧΗΜΑ έχει χαρακτηριστεί ΕΡΓΑΤΙΚΟ (ο χα-

ρακτηρισμός γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στη σχετική ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ που υποβάλλεται).
Ο χαρακτηρισμός του ατυχήματος ως εργατικού σημαίνει
ότι το βίαιο γεγονός συνέβη εντός του ωραρίου της εργασίας, ακόμη και αν ο/η ασφαλισμένος/η βρισκόταν εκτός του
εργασιακού χώρου (π.χ. τροχαίο ατύχημα), αλλά εκτελούσε
εργασία που του ανατέθηκε από τον εργοδότη του. Επίσης,
στην έννοια του εργατικού ατυχήματος συμπεριλαμβάνεται
το ατύχημα που συμβαίνει κατά τη μετάβαση ή την επιστροφή του εργαζομένου προς και από την εργασία του στον τόπο
μόνιμης διαμονής του, εφόσον έχει ακολουθήσει τη «συνήθη» διαδρομή.
- Ο/Η ασφαλισμένος/η δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
Ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος
χαρακτηρίζεται ως «προνομιακός», με την έννοια ότι προσαυξάνεται.

δ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Σύνταξη λόγω
αναπηρίας από Επαγγελματική Νόσο
Στην περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η κριθεί από το
ΚΕ.Π.Α. ανάπηρος/η με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (από
50% και άνω) από πάθηση που οφείλεται σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον:
- Εχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον ελάχιστο χρόνο ο οποίος, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, ορίζεται στον Κανονισμό Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 40).
- Η προσβολή του ασφαλισμένου από την επαγγελματική νόσο έχει διαπιστωθεί ιατρικά κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
- Στην περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του/
της ασφαλισμένου/ης, η ιατρική διαπίστωση της επαγγελματικής ασθένειας θα πρέπει να έχει γίνει, ανάλογα με την
επαγγελματική ασθένεια, μέσα στον αντίστοιχα οριζόμενο
από το άρθρο 40 του Κ.Α. μέγιστο χρόνο από τη διακοπή
της απασχόλησης.
Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης λόγω Επαγγελματικής Νόσου χαρακτηρίζεται ως «προνομιακός» με την έννοια
ότι προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

α) ΑΝΔΡΕΣ – Μονιμοποίηση σύνταξης λόγω αναπηρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, οι συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας
μονιμοποιούνται, δηλαδή δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τα ΚΕ.Π.Α., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ασφαλισμένοι
μέχρι 31.12.1992

Απαιτούμενο
όριο ηλικίας

Ανδρες

60
55
ΧΩΡΙΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
		
		

Διάρκεια συνεχούς
συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας

Ελάχιστος αριθμός
εξετάσεων από ΚΕ.Π.Α.

5 έτη
7 έτη
20 έτη
(και διακεκομμένα),
τα τελευταία τρία
έτη συνεχής*

2
3
-

*Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν πήρε σύνταξη, αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος, επειδή ήταν πιο συμφέρουσα.
Επίσης, στις περιπτώσεις που συντρέχει η αρχή του ενιαίου της ασφαλιστικής περίπτωσης και χορηγείται νέα σύνταξη αναπηρίας με αυτή την αρχή, η συνταξιοδότηση αυτή λογίζεται συνεχής.

β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Μονιμοποίηση σύνταξης λόγω αναπηρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, οι συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας
μονιμοποιούνται, δηλαδή δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τα ΚΕ.Π.Α., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ασφαλισμένες
μέχρι 31.12.1992
Γυναίκες

Απαιτούμενο
όριο ηλικίας

60
55
ΧΩΡΙΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
		
		

Διάρκεια συνεχούς
συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας

Ελάχιστος αριθμός
εξετάσεων από ΚΕ.Π.Α.

5 έτη
7 έτη
20 έτη
(και διακεκομμένα),
τα τελευταία τρία
έτη συνεχής*

2
3
-

*Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία η συνταξιούχος δεν πήρε σύνταξη, αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος, επειδή ήταν πιο συμφέρουσα.
Επίσης, στις περιπτώσεις που συντρέχει η αρχή του ενιαίου της ασφαλιστικής περίπτωσης και χορηγείται νέα σύνταξη αναπηρίας με αυτή την αρχή, η συνταξιοδότηση αυτή λογίζεται συνεχής.
Τέλος, δεν χορηγείται προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στη σύνταξη που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου νέων ασφαλισμένων.
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

- Οι ασφαλισμένοι/ες που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, εφόσον έχουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες εργασίας, από τις οποίες οι 600 την τελευταία πενταετία πριν από
την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης εξαρτάται από το ποσοστό της αναπηρίας.
- Οι ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό
κύριας ασφάλισης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε
(χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει 600 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της
αναπηρίας) ή 1.500, από τις οποίες τουλάχιστον οι 600 την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της
αναπηρίας, δικαιούνται ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, το ποσό της οποίας είναι μειωμένο κατά 50% του ποσού της
σύνταξης που χορηγείται ανάλογα με τη βαθμίδα αναπηρίας.

• Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης αναπηρίας από ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ σε όσους έχουν ήδη λάβει σύνταξη από δική τους απασχόληση, δεν απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1.1.1993 και μετά
α) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Σύνταξη λόγω Αναπηρίας από Κοινή Νόσο

Οι ασφαλισμένοι/ες που κρίνονται από τα ΚΕ.Π.Α. ανάπηροι/ες λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται ΣΥΝΤΑΞΗ λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Με 4.500 μέρες συνολικά

Μέρες ασφάλισης που απαιτούνται συνολικά για σύνταξη από Κ.Ν.

• Με 1.500 μέρες ασφάλισης και με πρόσθετες προϋποθέσεις:

4.500

Μέρες ασφάλισης
που απαιτούνται

Πρόσθετες
προϋποθέσεις

1.500

Από τις 1.500 μέρες, τουλάχιστον οι 600 τα
τελευταία πέντε έτη πριν από εκείνο στο οποίο
επήλθε η αναπηρία.
Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η
πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της
τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή
συνταξιοδότησης.
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• Με 300 μέρες ασφάλισης, που προσαυξάνονται ανάλογα με την ηλικία:
Απαιτούνται οι ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Μέχρι το 21ο έτος
Μέχρι το 22ο έτος
Μέχρι το 23ο έτος
Μέχρι το 24ο έτος
Μέχρι το 25ο έτος
Μέχρι το 26ο έτος
Μέχρι το 27ο έτος
Μέχρι το 28ο έτος
Μέχρι το 29ο έτος
Μέχρι το 30ό έτος
Μέχρι το 31ο έτος

300 Η.Ε.
420 Η.Ε.
540 Η.Ε.
660 Η.Ε.
780 Η.Ε.
900 Η.Ε.
1.020 Η.Ε.
1.140 Η.Ε.
1.260 Η.Ε.
1.380 Η.Ε.
1.500 Η.Ε.

β) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Σύνταξη λόγω Αναπηρίας από Εργατικό Ατύχημα

Οι ασφαλισμένοι/ες που κρίνονται από τα ΚΕ.Π.Α.ανάπηροι/ες λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ από ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, εφόσον έχουν
πραγματοποιήσει έστω και 1 μέρα ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Σύνταξη λόγω Αναπηρίας από Εξωεργατικό Ατύχημα

Οι ασφαλισμένοι/ες που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι/ες λόγω βλάβης, πάθησης ή
εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται ΣΥΝΤΑΞΗ λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ασφαλισμένοι
από 1.1.1993 και μετά

Μέρες που απαιτούνται
για τη συνταξιοδότηση

Ανδρες & Γυναίκες

Είτε 2.250 μέρες είτε 750 μέρες, από τις οποίες οι
300 μέσα στα πέντε έτη που προηγούνται εκείνου
στο οποίο επήλθε η αναπηρία.
Αν δεν υπάρχουν οι 300 ημέρες εργασίας, η
πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της
τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή
συνταξιοδότησης.
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δ) ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Σύνταξη λόγω Αναπηρίας από Επαγγελματική Ασθένεια

Οι ασφαλισμένοι/ες που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι/ες λόγω βλάβης, πάθησης
ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται ΣΥΝΤΑΞΗ λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ
ΕΠΑΓΓΕΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ασφαλισμένοι
από 1.1.1993 και μετά

Μέρες που απαιτούνται
για τη συνταξιοδότηση

Ανδρες & Γυναίκες

Ο ελάχιστος χρόνος που προβλέπεται κατά
περίπτωση από το άρθρο 40 του Κανονισμού
Ασθενείας ΙΚΑ*
Η αναπηρία πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη
εργασία που θεωρείται, σύμφωνα με τον
Κανονισμό, ότι ευθύνεται για επαγγελματική νόσο.

*Οι επαγγελματικές ασθένειες καθορίζονται με βάση το άρθρο
40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ. Με βάση τον κανονισμό αυτό, για να χαρακτηριστεί μια ασθένεια ως επαγγελματική, απαιτείται η προσβολή του εργαζομένου από οξεία ή χρόνια δηλητηρίαση ή νόσο που περιλαμβάνεται στους πίνακες του
άρθρου 40 και επιπλέον:
• να απασχολείται στην εργασία που ενοχοποιείται για την
επαγγελματική ασθένεια κατά το ελάχιστο οριζόμενο από τον
Νόμο χρονικό διάστημα.
• να διαπιστωθεί η νόσηση μέσα στο ελάχιστο αυτό οριζόμενο
διάστημα απασχόλησης ή, εάν διακοπεί η εργασία, εντός του
οριζόμενου από τον Νόμο για κάθε επαγγελματική ασθένεια μέγιστο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή.
Με βάση το άρθρο 40 διακρίνονται οι εξής μεγάλες ομάδες επαγγελματικών ασθενειών:
• Δηλητηριάσεις και αλλεργικές εκδηλώσεις: δηλητηριάσεις από
διάφορα μέταλλα (π.χ. μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, βηρύλλιο, φθόριο) και τοξικά αέρια και αλλεργικές εκδηλώσεις από
το δέρμα (αλλεργική δερματίτιδα, αλλεργικο-ερεθιστικό έκζεμα,
έκζεμα εξ επαφής).
• Λοιμώδη ή παρασιτικά νοσήματα: άνθρακας, ίκτερος, τέτανος,
ιογενής ηπατίτιδα, αγκυλοστομίαση, φυματίωση βοείου και ορνίθειου τύπου, μελιταίος πυρετός.
• Νοσήματα οφειλόμενα σε φυσικά αίτια: από μεταβολή της
ατμοσφαιρικής πίεσης (π.χ. νόσος των δυτών), οφειλόμενα σε
πίεση και τριβή (π.χ. υποδόριος κυτταρίτιδα), σε ήχο και θόρυβο (π.χ. μείωση ακουστικής οξύτητας-επαγγελματική βαρηκοΐα),
σε ιονίζουσες ακτινοβολίες και ραδιενεργά σωματίδια (λευχαιμία, ακτινοδερματίτιδα).
• Συστηματικές δερματοπάθειες: πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς.

Συστηματικές παθήσεις πνευμόνων: πνευμονοκονιάσεις πνευμονοκοκιάσεις, βρογχοπνευμονικές παθήσεις, άσθμα.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Αφορά την προσαύξηση στο ποσό της βασικής καταβολής
σύνταξης κατά 50%*.

Δικαιούχοι:

- Συνταξιούχοι λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ (μόνο οι τυφλοί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τυφλοί συνταξιούχοι λόγω γήρατος που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 612/77 δεν δικαιούνται το
επίδομα απόλυτης αναπηρίας)
- Συνταξιούχοι λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
- Συνταξιούχοι λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ (δικαιοδόχα μέλη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν χορηγείται προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας
στη σύνταξη που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου
νέων ασφαλισμένων)

Προϋπόθεση:

Απόλυτη αναπηρία σε ποσοστό από ΚΕ.Π.Α. 100%

Διαδικασία:

- Υποβολή έντυπης αίτησης από τον συνταξιούχο
- Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή (ΚΕ.Π.Α.)

Δικαιολογητικά:

- Αίτηση (έντυπη)
- Απόφαση συνταξιοδότησης
- Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή γιατρό του
ΕΟΠΥΥ
*Στην περίπτωση που καταβάλλονται δύο συντάξεις ΙΚΑ στον ίδιο
συνταξιούχο, το επίδομα απόλυτης αναπηρίας υπολογίζεται με βάση
τη μεγαλύτερη σύνταξη και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20πλάσιο
του κατώτερου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.).
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ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ

Το ποσό της βασικής σύνταξης προσαυξάνεται υπό προϋποθέσεις, για τέκνα ή λόγω απόλυτης αναπηρίας (καθώς και για συνταξιούχους λόγω γήρατος).
Δεν προβλέπεται δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης
για σύζυγο.

Προσαύξηση της σύνταξης για παιδιά ανήλικα, σπουδάζοντα και ανίκανα.

Ειδικότερα, το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος προσαυξάνεται για τέκνα άγαμα και ανήλικα που δεν εργάζονται, ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση του ασφαλισμένου, τον αριθμό
των ημερών ασφάλισης που πραγματοποίησε και τον αριθμό

των άγαμων ανήλικων παιδιών (έως 18 ετών ημερολογιακά)
ή παιδιών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ της Ελλάδας ή
του εξωτερικού έως 24 ετών ή ανίκανων παιδιών (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας, που θεωρούνται σε όλες τις περιπτώσεις προστατευόμενα μέλη του/
της συνταξιούχου).
Η σύναψη γάμου εκ μέρους των ανίκανων τέκνων δεν επηρεάζει το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης.
Εξάλλου, εάν και ο έτερος των γονέων του τέκνου είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ ή άλλου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή του
Δημοσίου, η εν λόγω προσαύξηση χορηγείται στον έναν γονέα, εκείνον που θα δηλώσει ότι επιλέγει να λαμβάνει την παροχή. Αν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση, η παροχή χορηγείται
και στους δύο συζύγους κατά το ήμισυ.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

α) ΘΑΝΑΤΟΣ που επήλθε από Κοινή Νόσο

(άρθρο 27 Ν. 1902/9, άρθ. 29 Ν. 3518/06 εγκ. 10/07)
Σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης σε αφάνεια του ασφαλισμένου, απαιτούνται:
• ή 4.500 ημέρες ασφάλισης
• ή 1.500 ημέρες, από τις οποίες οι 300 τα τελευταία πέντε έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε ο θάνατος (στην ασφαλιστική πρακτική, οι ημέρες αναζητούνται και κατά το έτος θανάτου)
• ή τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες οι 300 την τελευταία πενταετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε. 	
Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε. 	
Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε. 	
Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε. 	
Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε. 	
Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε. 	
Μέχρι το 27ο έτος: 1.020 Η.Ε.
Μέχρι το 28ο έτος: 1.140 Η.Ε. 	
Μέχρι το 29ο έτος: 1.260 Η.Ε.
Μέχρι το 30ό έτος: 1.380 Η.Ε. 	
Μέχρι το 31ο έτος: 1.500 Η.Ε. 	
Μέχρι το 32ο έτος: 1.620 Η.Ε. 	

Μέχρι το 33ο έτος: 1.740 Η.Ε.
Μέχρι το 34ο έτος: 1.860 Η.Ε. 	
Μέχρι το 35ο έτος: 1.980 Η.Ε.
Μέχρι το 36ο έτος: 2.100 Η.Ε. 	
Μέχρι το 37ο έτος: 2.220 Η.Ε. 	
Μέχρι το 38ο έτος: 2.340 Η.Ε. 	
Μέχρι το 39ο έτος: 2.460 Η.Ε. 	
Μέχρι το 40ό έτος: 2.580 Η.Ε. 	
Μέχρι το 41ο έτος: 2.700 Η.Ε. 	
Μέχρι το 42ο έτος: 2.820 Η.Ε. 	
Μέχρι το 43ο έτος: 2.940 Η.Ε.
Μέχρι το 44ο έτος: 3.060 Η.Ε

Μέχρι το 45ο έτος: 3.180 Η.Ε.
Μέχρι το 46ο έτος: 3.300 Η.Ε.
Μέχρι το 47ο έτος: 3.420 Η.Ε.
Μέχρι το 48ο έτος: 3.540 Η.Ε.
Μέχρι το 49ο έτος: 3.660 Η.Ε.
Μέχρι το 50ό έτος: 3.780 Η.Ε.
Μέχρι το 51ο έτος: 3.900 Η.Ε.
Μέχρι το 52ο έτος: 4.020 Η.Ε.
Μέχρι το 53ο έτος: 4.140 Η.Ε.
Μέχρι το 54ο έτος: 4.200 Η.Ε.
Μετά το 54ο έτος: 4.200 Η.Ε.
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β) ΘΑΝΑΤΟΣ που επήλθε από Εξωεργατικό Ατύχημα

(άρθρα 26 παρ. 2 και 34 Ν. 1846/51)
Σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης σε αφάνεια από ατύχημα εκτός εργασίας:
• Απαιτούνται οι μισές ημέρες ασφάλισης (κατά περίπτωση) που αναζητούνται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου
από κοινή νόσο, όπως ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

Μέχρι το 21ο έτος: 150 Η.Ε. 	
Μέχρι το 22ο έτος: 210 Η.Ε. 	
Μέχρι το 23ο έτος: 270 Η.Ε. 	
Μέχρι το 24ο έτος: 330 Η.Ε. 	
Μέχρι το 25ο έτος: 390 Η.Ε. 	
Μέχρι το 26ο έτος: 450 Η.Ε. 	
Μέχρι το 27ο έτος: 510 Η.Ε. 	
Μέχρι το 28ο έτος: 570 Η.Ε. 	
Μέχρι το 29ο έτος: 630 Η.Ε. 	
Μέχρι το 30ό έτος: 690 Η.Ε 	
Μέχρι το 31ο έτος: 750 Η.Ε. 	
Μέχρι το 32ο έτος: 810 Η.Ε. 	

Μέχρι το 33ο έτος: 870 Η.Ε. 	
Μέχρι το 34ο έτος: 930 Η.Ε. 	
Μέχρι το 35ο έτος: 990 Η.Ε. 	
Μέχρι το 36ο έτος: 1.050 Η.Ε. 	
Μέχρι το 37ο έτος: 1.110 Η.Ε. 	
Μέχρι το 38ο έτος: 1.170 Η.Ε. 	
Μέχρι το 39ο έτος: 1.230 Η.Ε. 	
Μέχρι το 40ό έτος: 1.290 Η.Ε. 	
Μέχρι το 41ο έτος: 1.350 Η.Ε. 	
Μέχρι το 42ο έτος: 1.410 Η.Ε. 	
Μέχρι το 43ο έτος: 1.470 Η.Ε. 	
Μέχρι το 44ο έτος: 1.530 Η.Ε.

γ) ΘΑΝΑΤΟΣ που επήλθε από Εργατικό Ατύχημα

(άρθρο 26, παρ. 1, Ν. 2084/92 και 34 ΑΝ. 1846/51)
Σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης σε αφάνεια ασφαλισμένου
λόγω εργατικού ατυχήματος:
• Αρκεί και η μία ημέρα ασφάλισης κατά την οποία συνέβη το
ατύχημα.

δ) ΘΑΝΑΤΟΣ που επήλθε από Επαγγελματική Ασθένεια

(άρθρο 26, Ν. 2084/92, 34 ΑΝ. 1846/51 και 40 Κανονισμού
Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης σε αφάνεια ασφαλισμένου
λόγω επαγγελματικής ασθένειας:
• Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετή μία ημέρα ασφάλισης. Ο Κανονισμός Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης του ασφαλισμένου στην
εργασία που προκάλεσε την επαγγελματική ασθένεια.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ
α) Σύζυγος

(άρθρο 28, παρ. 6, εδ. α΄ΑΝ. 1846/51, άρθρο 62, Ν. 2676/99,
εγκ. 39/99, άρθρο 4, Ν. 3385/2005, εγκ. 82/2005,άρθρ 12,
Ν. 3863/10, εγκ.71/10)
Η/Ο σύζυγος ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του ΙΚΑΕΤΑΜ που απεβίωσε δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον:
• Ο/Η θανών/ούσα (ασφαλισμένος/η) είχε συ-

Μέχρι το 45ο έτος: 1.590 Η.Ε.
Μέχρι το 46ο έτος: 1.650 Η.Ε.
Μέχρι το 47ο έτος: 1.710 Η.Ε.
Μέχρι το 48ο έτος: 1.770 Η.Ε.
Μέχρι το 49ο έτος: 1.830 Η.Ε.
Μέχρι το 50ό έτος: 1.890 Η.Ε.
Μέχρι το 51ο έτος: 1.950 Η.Ε.
Μέχρι το 52ο έτος: 2.010 Η.Ε.
Μέχρι το 53ο έτος: 2.070 Η.Ε.
Μέχρι το 54ο έτος: 2.100 Η.Ε.
Μετά το 54ο έτος: 2.100 Η.Ε.

μπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης κατά περίπτωση (4.500 ή 1.500 από τις
οποίες οι 300 την τελευταία πενταετία πριν από τον θάνατο).
- Ο γάμος τους (θρησκευτικός ή πολιτικός) είναι έγκυρος και
δεν είχε ακυρωθεί ή λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
μέχρι την ημερομηνία θανάτου.
- Εχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου
μέχρι την ημερομηνία θανάτου (αν ο θάνατος συνέβη από
15.7.2010 και μετά) 3ετία (για ασφαλισμένο/η) ή 5ετία (για
συνταξιούχο), εκτός αν:
- Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα ή ήταν αιφνίδιος.
- Γεννήθηκε από τον γάμο παιδί ή με τον γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί.
- Η χήρα ήταν έγκυος κατά τον χρόνο του θανάτου (εφόσον διαπιστωθεί και η πατρότητα του κυοφορούμενου παιδιού, σύμφωνα με τον Α.Κ. και γεννήθηκε ζωντανό).
Διευκρινίζεται ότι, εάν ο θάνατος συνέβη πριν από την
15.7.2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ν.
3863/2010), η διάρκεια του γάμου πρέπει να είναι 6 μήνες
(για ασφαλισμένο) και 2 έτη (για συνταξιούχο).

β) Διαζευγμένος/η

(άρθρο 4 Ν. 3232/2004)
Με τη διάταξη του ν. 3232/2004 από 12.2.2004 εισήχθη
στην κοινωνική ασφάλιση ο θεσμός της συνταξιοδότησης των
διαζευγμένων λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου (εγκ.
64/2004).
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ θανατου

Ετσι, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου
της/του πρώην συζύγου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Εχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας του/της επιζώντος/
ώσης διαζευγμένου/ης.
Δυνατότητα συνταξιοδότησης σε μικρότερο όριο ηλικίας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα ήταν ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% κατά τον χρόνο επέλευσης του
θανάτου της/του πρώην συζύγου.
• Ο/Η πρώην σύζυγος κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου ήταν υπόχρεος σε καταβολή διατροφής στην/στον αιτούσα/ούντα διαζευγμένη/ο σύζυγο, αδιάφορο αν το ποσό αυτής
είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση μεταξύ
των πρώην συζύγων.
• Εχουν συμπληρωθεί 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του
γάμου, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή μέχρι την εκπνοή
των δικονομικών προθεσμιών για την άσκηση τακτικών και
έκτακτων ένδικων μέσων.
• Το διαζύγιο πρέπει να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της
έγγαμης συμβίωσης, με υπαιτιότητα του προσώπου που ζητά
τη σύνταξη.
• Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της
αιτούντος/σας τη σύνταξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό
των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον ΟΓΑ ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
• Δεν πρέπει να έχει τελεστεί άλλος γάμος, γεγονός που πρέπει
να πιστοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
στο οποίο επίσης πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο/η αιτών/ούσα
εξακολουθεί να είναι διαζευγμένος/η.

γ) Τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα, υιοθετημένα, αμφοτεροπλεύρως
ορφανά, συντηρούμενα από εγκαταλειφθέντα γονέα)

(άρθρο 28, παρ. 6, εδ. β΄ ΑΝ. 1846/51, άρθρο 5, παρ. 5, Ν.
3232/2004)
• Τα νόμιμα, νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα τέκνα θανόντος/ούσας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη. Το δικαίωμα αυτό παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση
του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙΤΕΙ-ΙΕΚ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν δεν εργάζονται, δεν
ασκούν κάποιο επάγγελμα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από
δική τους εργασία.
Το δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου
έτους ισχύει, ανεξάρτητα από τη φοίτηση σε σχολή, και για τα
αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα, καθώς και για τα τέκνα των
οποίων η συντήρηση βάρυνε αποκλειστικά τον/την θανόντα/

ούσα γονέα, ο/η οποίος/α είχε εγκαταλειφθεί από τον άλλο
γονέα.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για παιδιά ανίκανα για
κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους εμφανίστηκε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
τους (εγκ. 13/1997).
Ειδικά για παιδιά, εγγονούς, προγονούς που πάσχουν από νευρο/ψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που
οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν
από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο
61, Ν. 3518/2006, εγκ.17/2007).
• Τα υιοθετημένα τέκνα δικαιούνται σύνταξη με τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται και τα νόμιμα τέκνα. Επιπλέον, η
υιοθεσία πρέπει να έχει γίνει έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του ασφαλισμένου ή έναν χρόνο πριν από την ημερομηνία
έναρξης της συνταξιοδότησης του συνταξιούχου. Τα υιοθετημένα τέκνα διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του φυσικού γονέα τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα τη σύνταξη λόγω θανάτου του θετού γονέα.
• Τα τέκνα δικαιούνται δύο συντάξεις λόγω θανάτου, εφόσον
οι ασφαλισμένοι θανόντες γονείς τους συμπλήρωσαν ξεχωριστά τις νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

δ) Αμφοτερoπλεύρως ορφανοί εγγονοί ή
προγονοί

(άρθρο 28, παρ. 6, εδ. γ΄ ΑΝ. 1846/51)
Προγονοί είναι τα παιδιά του ενός από τους συζύγους από άλλο
γάμο, καθώς και τα νόθα παιδιά της συζύγου και τα υιοθετημένα παιδιά από τον έναν σύζυγο.
Δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα, εφόσον αυτός
τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο, είναι άγαμοι, ανήλικοι ή μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον
σπουδάζουν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ε) Γονείς ασφαλισμένου/ης που απεβίωσε

(άρθρο 28, παρ. 6, ΑΝ 1846/51)
Για να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου οι γονείς ασφαλισμένου/ης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απεβίωσε, θα πρέπει ο/η θανών/ούσα να είχε πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης κατά περίπτωση και κατά κύριο λόγο να
συντηρούσε τους γονείς.
Οι θετοί γονείς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω θανάτου
του θετού τέκνου τους, εφόσον το είχαν υιοθετήσει τουλάχιστον
τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία θανάτου, το υιοθετημένο
τέκνο τούς συντηρούσε κατά κύριο λόγο και είχε συμπληρώσει
τις ελάχιστες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Δεν χορηγείται προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στη
σύνταξη που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου νέων
ασφαλισμένων.
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ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ 2014
Με τις διατάξεις του ν. 4237/2014 καθορίζο-

νται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, καθώς και τα
ποσά για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - ΕΚΑΣ έτους 2014.
Το ποσό του ΕΚΑΣ για το 2014 υπολογίζεται με βάση το
ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ,
χωρίς προσαυξήσεις.
Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του ΕΚΑΣ, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.
Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι προβλέπεται ότι ο έλεγχος
περί της πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ για κάθε έτος διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30ή Απριλίου του αντίστοιχου έτους και
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
χορηγηθούν ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του
ιδίου έτους και εφεξής.
Επίσης, τα μηνιαία κατώτατα
όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του ΙΚΑΕΤΑΜ έχουν παραμείνει αμετάβλητα.
Tο έτος 2014, τα εισοδηματικά κριτήρια δεν αναπροσαρμόζονται.
Επομένως, για την καταβολή των
αντίστοιχων επιδομάτων για το έτος
2014 εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος
2013.
Για το τρέχον έτος, τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν
αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στα
ίδια επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για
το έτος 2013.
Με τις αλλαγές που έγιναν στα κριτήρια για το ΕΚΑΣ ορίζεται ότι από
1.1.2014 το βοήθημα καταβάλλεται στους δικαιούχους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου με τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας.
Από την ηλικιακή αυτή προϋπόθεση εξαιρούνται τα παιδιά,
που λαμβάνουν σύνταξη λόγω
θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα, καθώς και οι

ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
Ειδικά ως προς την κατηγορία των συνταξιούχων αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, διευκρινίζουμε
ότι από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του
65ου έτους της ηλικίας εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80%
και άνω από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένου να δικαιωθούν για
πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν και ορισμένο χρόνο ασφάλισης. Οταν πρόκειται για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη απαιτείται και ασφαλιστικός δεσμός τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά
έτος τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από το έτος
συνταξιοδότησης.
Χρόνοι ασφάλισης, εκτός από τους πραγματικούς, υπάρχουν και πλασματικοί, οι οποίοι
διακρίνονται σε:
- Χρόνους με εξαγορά ή χωρίς εξαγορά και
χρόνους με διαφορετικό κόστος.
- Χρόνους με ή χωρίς προσαύξηση στα
ποσά της σύνταξης για μετά την 1.1.2011.
Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για χρήση
πλασματικών χρόνων είναι η υπαγωγή στην
ασφάλιση και η πραγματοποίηση τουλάχιστον
3.600 ημερών ή 12 χρόνων υποχρεωτικής ή
προαιρετικής ασφάλισης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τεκμήριο είναι
ο αντίστοιχος χρόνος εργασίας και διαρκεί όσο υπάρχει
και η εργασιακή σχέση.
Μονάδα μέτρησης του χρόνου ασφάλισης είναι η
ημερολογιακή ημέρα και αυτό ανεξάρτητα από το
εάν υπάρχουν υπερβάσεις ωραρίων ή διπλάσιος μισθός ή απασχόληση και σε δεύτερο εργοδότη.
• Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό
αναγνωρίζονται 25 ημέρες για κάθε ημερολογιακό μήνα, έστω και αν ο μήνας έχει περισσότερες ή λιγότερες ημέρες εργασίας,
όταν όμως υπάρχει επιπλέον απασχόληση
κατά τις εορτές, Κυριακές, αργίες γενικότερα,
χωρίς να δίνεται το αντίστοιχο ρεπό, αναγνωρίζονται και πέραν των 25 ημερών.
• Για τους αμειβόμενους με ημερήσιο μισθό ανα-
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γνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας, δηλαδή και οι 26 ή
27 ημέρες.
Προϋπόθεση καταμέτρησης του χρόνου ασφάλισης είναι
η καταβολή από τον εργοδότη των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Το δικαίωμα έγκυρης καταγγελίας ασκείται από τον μισθωτό οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εργασίας του και μέσα σε
1 χρόνο μετά τη διακοπή, ωστόσο το ΙΚΑ έχει τη δυνατότητα να καταλογίσει εισφορές, δηλαδή να ασφαλίσει τον
καταγγέλλοντα μισθωτό για μία 10ετία πίσω.
Οι ημέρες αποχής από την εργασία για δικαιωματικούς λόγους, όπως η κανονική άδεια, η επίσχεση εργασίας κ.λπ.,
υπάγονται στην πραγματική ασφάλιση.
Αλλά και για λόγους ανεξαρτήτως θέλησης ή αδυναμίας
παροχής εργασίας, όπως η στράτευση, η ασθένεια, ο τοκετός, υπό προϋποθέσεις όπως:
α) Επίδομα μητρότητας: Ο χρόνος επιδότησης λόγω κύησης και λοχείας από τον ΟΑΕΔ (από 3.08.1984) θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης, Ν. 1469/84.
β) Επίδομα στράτευσης: Ο χρόνος επιδότησης λόγω εφεδρείας στρατού από τον ΟΑΕΔ επίσης θεωρείται πραγματικής ασφάλισης. Συνυπολογίζεται, όμως, στον συνολικό
πλασματικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.
γ) Αδεια ασθένειας: Ο χρόνος του επιδόματος ασθένειας, για τον οποίον ο εργοδότης καταβάλλει το υπόλοιπο
του μισθού, είτε από υποχρέωση εκ του Νόμου έως 25
ημέρες τον χρόνο είτε οικειοθελώς συνεχίζει να καταβάλλει το υπόλοιπο του μισθού, θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν την
εργασία τους έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την ασφάλιση,
καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές (εργοδότη-ασφαλισμένου), οι οποίες για τον κλάδο σύνταξης υπολογίζονται στο
20% των αποδοχών κατά τη διακοπή της εργασίας.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε 1 χρόνο από τη διακοπή
της εργασίας ή οποτεδήποτε όταν υπάρχουν 3.000 ημέρες
στην ασφάλιση και ο αιτών δεν έχει άνω του 67% αναπηρία.
Ο χρόνος αυτός, έως το 2010, δεν ισχύει για τη θεμελίωση
δικαιώματος με τις διατάξεις της 35ετίας και της 37ετίας (η
διάταξη της 37ετίας έχει λήξει).

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος ασφάλισης που μπορεί να εξαγοραστεί από τον ασφαλισμένο, είτε
για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης πιο γρήγορα είτε για να αυξήσει το ποσό της σύνταξής του.
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Τα πλασματικά έτη αναγνωρίζονται στα ταμεία κύριας και
επικουρικής ασφάλισης.

Ποιοι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται:

• Χρόνος στρατιωτικής θητείας
Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θεωρείται συντάξιμος
χρόνος, οπότε και χρησιμοποιούνται όλες οι ημέρες της
στρατιωτικής θητείας, από τις οποίες εξαγοράζονται όσες
ημέρες είναι απαραίτητες. Εν προκειμένω, για εξαγορά
ενός (1) έτους υπολογίζονται και οι 360 ημέρες.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται ως εξής:

• Οταν πρόκειται για συντάξεις λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ, εκτός
από τα 12 έτη ασφάλισης, απαιτείται και η ηλικία των 58
ετών, με εξαίρεση την 35ετία στα ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
(δηλ. 10.500 μέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 7.500
στα ΒΑΕ).
• Για συντάξεις λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ απαιτούνται ποσοστά
αναπηρίας άνω του 67% και 900 ημέρες ασφάλισης.
• Για συντάξεις λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ απαιτείται ο θανών να
είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης
και η χήρα να είναι άνω των 60 ετών.
Οταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου του ασφαλισμένου,
η αίτηση μπορεί να υποβληθεί τόσο από τον/την επιζώντα/
ούσα σύζυγο όσο και από τα ανήλικα (έως 18 ετών ημερολογιακά) ή σπουδάζοντα παιδιά (έως 24 ετών).
Οταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της
σύνταξης λόγω θανάτου, δεν απαιτούνται οι πρόσθετες
προϋποθέσεις.
Εάν η θεμελίωση γίνεται μετά την 1.1.2011, τότε τα ποσά
καταβάλλονται μειωμένα κατά 30%. Εάν η θεμελίωση γίνεται μετά την 1.1.2015, τότε μειώνονται κατά 50%. Ομως,
οι μειώσεις αυτές δεν μπορεί να υπολείπονται του 20% του
Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη, δηλαδή όχι κάτω από
5,60 ευρώ ανά ημέρα (Η.Α.Ε. 33,04 ευρώ x 25 : 30 x 20%
= 5,50 ευρώ).
Η καταβολή των ποσών γίνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση
15% είτε σε δόσεις είτε με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης.
Ο χρόνος αυτός ισχύει τόσο για τη θεμελίωση όσο και για
την προσαύξηση της σύνταξης.
• Χρόνος επιδότησης από το ΙΚΑ λόγω ασθένειας ή
ατυχήματος
Το επίδομα λόγω ασθένειας, το οποίο καταβάλλεται μόνο
από το ΙΚΑ, χωρίς την καταβολή του υπόλοιπου μισθού
από τον εργοδότη, θεωρείται πλασματικός χρόνος.
Σε όσους/ες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως
το 2010 αναγνωρίζονται 200 ημέρες, εφόσον η επιδότηση
έγινε κατά την τελευταία 10ετία πριν από την ημερομηνία
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υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και προσμετρούνται μόνο για θεμελίωση των βασικών διατάξεων, εκτός
της 35ετίας και της 37ετίας.
Από την 1.1.2011 και εφεξής, οι ημέρες που αναγνωρίζονται φτάνουν τις 300, χωρίς περιοριστικούς όρους για
όλο τον εργάσιμο βίο και ισχύουν για όλες τις διατάξεις.
Ο χρόνος αυτός είναι χωρίς εξαγορά, προσμετράται μόνο
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν συνυπολογίζεται για την προσαύξηση της σύνταξης.
• Χρόνος τακτικής επιδότησης ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας
Στον χρόνο αυτό κατατάσσεται ο αντίστοιχος χρόνος του
επιδόματος ανεργίας, το οποίο λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τον ΟΑΕΔ. Ισχύει ό,τι και με τον χρόνο ασθένειας, δηλαδή έως το 2010 αναγνωρίζονται 200 ημέρες και
από την 1.1.2011 αναγνωρίζονται 300.
Ομως, ο χρόνος τακτικής επιδότησης ανεργίας μπορεί να
εξαγοραστεί και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
• Χρόνος κυοφορίας και λοχείας
Σύμφωνα με τον ν. 1469/84, ο χρόνος επιδότησης από
τον ΟΑΕΔ λόγω κυοφορίας και λοχείας μετά την 3.8.1984
αναγνωρίζεται και ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ετσι, από 1.1.2011 και εφεξής, ο χρόνος επιδότησης από
τον ΟΑΕΔ λόγω μητρότητας από 3.8.1984 θα προσμετράται τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση
της σύνταξης, αλλά θα λαμβάνεται επιπλέον και σαν πλασματικός μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που η ασφαλισμένη δεν
επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ μετά την 3.8.1984, πλην όμως
απουσίασε από την εργασία της λόγω κύησης και λοχείας,
ο χρόνος αυτός θα ληφθεί υπόψη σαν πλασματικός, μόνο
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ (εγκύκλιος ΙΚΑ 4/ 17-1-2012).
Ο χρόνος αυτός, ο οποίος είναι χωρίς εξαγορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά
από την ΕΓΣΣΕ και, σύμφωνα με αυτή, είναι 119 ημέρες
(56 μέρες κυοφορίας και 63 μέρες λοχείας).
• Χρόνος γονικής άδειας
Οι γονείς, εφόσον έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο μισθωτής
εργασίας, δικαιούνται έως 3,5 μήνες γονική άδεια. Η άδεια
αυτή είναι άνευ αποδοχών και χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 3,5 ετών των παιδιών.
Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με τον νόμο
1483/84. Εξαγοράζεται οποτεδήποτε και το κόστος ανέρχεται στο 20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη που
ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δηλα-
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δή για αιτήσεις μετά την 1.7.2011 το ποσό ανέρχεται στα
6,60 ευρώ ανά ημέρα (Η.Α.Ε. 33,04 ευρώ x 20% = 6,60).
Ο χρόνος αυτός προσμετράται τόσο για τη θεμελίωση όσο
και για την προσαύξηση της σύνταξης (εγκύκλιος ΙΚΑ 46/
29.05.2012).
• Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας
Θεωρείται ο χρόνος απουσίας από την εργασία για εκπαιδευτική άδεια, που γίνεται σε συμφωνία εργοδότη και μισθωτού και είναι άνευ αποδοχών.
Ο χρόνος αυτός (άρθρο 40 του ν. 2084/92), ο οποίος μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη, υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Το κόστος (άρθρο 5 του ν. 2335/95) ανέρχεται στο 20%
των αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης.
Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που
υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο χορήγησης
της εκπαιδευτικής άδειας και συνοδεύεται από βεβαίωση
του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο, από την
οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια
της άδειας.
• Χρόνος απεργίας
Από την 1.1.2011 ο χρόνος απεργίας θεωρείται συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης (εγκύκλιος ΙΚΑ 78/ 13.10.2011).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο
απεργίας που συμμετείχαν κατά το παρελθόν ύστερα από
βεβαίωση του εργοδότη αλλά και της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της ΓΣΕΕ.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται οποτεδήποτε ή κατά τη διάρκεια
της συνταξιοδότησης.
Η αίτηση για αναγνώριση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό
Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης που υπαγόταν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Εφόσον είναι το ΙΚΑ, αυτή υποβάλλεται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας.
Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά και υπολογίζεται στο
20% των αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Η εξαγορά του χρόνου απεργίας θεωρείται από τις ακριβές εξαγορές.
• Χρόνος ανεργίας (κενά διαστήματα ασφάλισης)
Από την 1.1.2011 ο κενός (ανασφάλιστος) χρόνος μετά
την έναρξη ασφαλιστικού βίου αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος και υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο
και για την προσαύξηση της σύνταξης (εγκύκλιος ΙΚΑ
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65/ 5.9.2011). Ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί
για κάθε κενό διάστημα δεν μπορεί να είναι λιγότερος
από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες ασφάλισης), δηλαδή δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος για
ημερολογιακό μήνα για τον οποίο υπάρχει έστω και μία
μέρα ασφάλισης.
Η αναγνώριση πραγματοποιείται με την καταβολή για κάθε
μήνα (25 ημέρες) ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε. (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Χρόνος σπουδών
Από την 1.1.2011 ο χρόνος σπουδών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ Μέσων Σχολών με κρατικό πτυχίο, μετά την ηλικία των 17
ετών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης ( Γενικό Εγγραφο ΙΚΑ 31/273/28 / 14.10.2011).
Ως χρόνος φοίτησης θεωρείται το χρονικό διάστημα από
την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο ή στη βεβαίωση της σχολής, ο οποίος δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών
της οικείας σχολής.
Προκειμένου για αναγνώριση σε ΤΕΙ, αναγνωρίζεται και η
6μηνη πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών, καθώς είναι
προαπαιτούμενη για την περάτωση των σπουδών και απόκτηση του πτυχίου.
Σε περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός
πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) δικαιούται
μόνο από τη μία σχολή, την οποία επιλέγει ο ίδιος.
Τυχόν ασφάλιση κατά τη διάρκεια φοίτησης, σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, το χρονικό διάστημα αυτό αφαιρείται από τον
αναγνωριστέο χρόνο σπουδών.
Το κόστος υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε.
• Πλασματικοί χρόνοι παιδιών
Ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζονται 300 ημέρες για το α΄ παιδί, 600 ημέρες για το β΄ και 600 ημέρες
για το γ’, συνολικά έως 1.500 ημέρες (εγκύκλιος ΙΚΑ 77/
10.10.2011).
Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετά την 1.1.2011, ο χρόνος
αυτός ισχύει συγχρόνως και για τους δύο γονείς και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών.
Λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Δεν ισχύει για τη συμπλήρωση με τις διατάξεις ανηλίκων
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τέκνων (με 5.500 Ημέρες Ασφάλισης), γονέων αναπήρων
(7.500 Η.Α.), των ελαχίστων ημερών στα ΒΑΡΕΑ (4.500,
από τις οποίες οι 3.600 στον ΚΒΑΕ), καθώς και για συντάξεις λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου.
Ο χρόνος αυτός είναι με εξαγορά και υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε. όπως ισχύει κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Χρόνος μαθητείας
Από 1.1.2011 ο χρόνος μαθητείας θεωρείται συντάξιμος,
και υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Χρόνος μαθητείας μέχρι 2 έτη θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα «απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
(stage)» και στο πλαίσιo αυτό υπάγεται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων.
Επιπλέον, ως μαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων Προστρατιωτικής Ηλικίας
(ΕΝΠΗ) οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ, δηλαδή οι πρώτοι 6 μήνες και το ήμισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας
των ΕΝΠΗ, δεδομένου ότι το υπόλοιπο μισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά και το κόστος ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε. (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Χρόνος αναπηρίας
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη
λόγω αναπηρίας μπορεί να συνυπολογιστεί, χωρίς εξαγορά, μόνο για τη συμπλήρωση του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης.
Δεδομένου ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών
ασφάλισης στο ΙΚΑ ανέρχεται σε 4.500, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας λαμβάνεται υπόψη μόνο για
τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης (εγκύκλιος
ΙΚΑ 4/ 17.01.2012).
• Χρόνος ανυπακοής – ανυποταξίας
Από 1.1.2011 προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως
χρόνου ασφάλισης του χρόνου προσωρινής κράτησης ή
φυλάκισης που εξέτισαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
2510/1997, οι στρατεύσιμοι οι οποίοι ως αντιρρησίες συνείδησης αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους
υποχρέωσης (εγκύκλιος υπ. Εργασίας 11/08/2011).
Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση του χρόνου
αυτού αποτελεί το αποφυλακιστήριο που εκδίδεται από το
οικείο σωφρονιστικό κατάστημα και στο οποίο βεβαιώνεται
ο χρόνος έκτισης της ποινής ή της προσωρινής κράτησης.
Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά, υπολογίζεται τόσο για τη
θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. Για
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τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς ισχύει ό,τι για τη στρατιωτική υπηρεσία, με εξαίρεση την πρόβλεψη για μειώσεις
των ποσών κατά 30% ή 50%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Αναγνώριση χρόνων που ισχύουν μετά
την 1.1.2011:

Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνων που ισχύουν μετά την
1.1.2011 έχουν μόνο όσοι θεμελιώνουν/κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με αυξημένες χρονικές- ηλικιακές
προϋποθέσεις που ισχύουν από 1.1.2011 και μετά, με βάση
τον ν. 3863/2010.
Συνεπώς, εξαιρούνται του δικαιώματος:
α) Οι άνδρες με 4.500 Η.Α., με 4.500 Η.Α. σε οικοδομοτεχνικές εργασίες, με 4.500 Η.Α. σε υπηρεσίες καθαριότητας
& υγιεινής των ΟΤΑ, άνδρες με 4.500 Η.Α. στα ΒΑΡΕΑ, με
7.500 Η.Α., σύζυγοι αναπήρων, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο ό,τι ισχύει έως το 2010 (ν. 2084/1992).
β) Οι «νέοι» ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993, εκτός των γυναικών με ανήλικα τέκνα.
Ως προϋπόθεση για αναγνώριση γενικά πλασματικών χρόνων είναι η πραγματοποίηση 3.600 ημερών πραγματικής ή
προαιρετικής ασφάλισης.

2) Αίτηση αναγνώρισης:

Η αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή κατά τη διάρκεια της αίτησης για συνταξιοδότηση. Καλό θα είναι πριν από οποιαδήποτε εξαγορά να
προηγείται καταμέτρηση, ώστε η εξαγορά να είναι συγκεκριμένη και στοχευμένη.

3) Τρόπος πληρωμής:

Η καταβολή των ποσών γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης, με έκπτωση 15%, είτε σε
μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αναγνώρισης ή με
παρακράτηση του 1/3 της μηνιαίας σύνταξης (για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας) και του 1/4 στην περίπτωση εξαγοράς λοιπών πλασματικών χρόνων (Γενικό Εγγραφο ΙΚΑ 87 / 16.11.2012). Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση
που δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των χρόνων
δεν επιστρέφονται.

4) Συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί ως πλασματικός

Ο συνολικός χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώ-

οδηγος για τις συνταξεις

69

ματος ή για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης είναι:
• Για το έτος 2011 αναγνωρίζονται έως 1.200 ημέρες – 4
έτη (48 μήνες).
• Για το έτος 2012 αναγνωρίζονται έως 1.500 ημέρες – 5
έτη (60 μήνες).
• Για το έτος 2013 αναγνωρίζονται έως 1.800 ημέρες – 6
έτη (72 μήνες).
• Για το έτος 2014 αναγνωρίζονται έως 2.100 ημέρες – 7
έτη (84 μήνες).
Υπέρβαση των ορίων αυτών μπορεί να γίνει μόνο με την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς σε
αυτόν υπολογίζονται 360 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή για 2
χρόνια, 120 ημέρες επιπλέον.
ΠΡΟΣΟΧΗ απαιτείται στις περιπτώσεις όπου χρόνοι
πραγματικής ασφάλισης συνυπολογίζονται στον συνολικό
πλασματικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ενδιαφερόμενος (π.χ. μέρες εφεδρικού επιδόματος).
Επίσης, προσοχή σε χρόνους για τους οποίους υπάρχει υπαγωγή των εργαζομένων επιχειρήσεων ή οργανισμών σε ειδικά
προγράμματα επιδοτούμενης ανεργίας (π.χ. απολυμένοι πρώην επιχείρησης «Μεταλλεία Κασσάνδρας»), για τους οποίους
ο χρόνος ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ συνυπολογίζεται στον συνολικό πλασματικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΣΤΟ ΙΚΑ
«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (μέχρι 31.12.1992)

Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που σταματά την εργασία του
έχει δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, για να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για ΣΥΝΤΑΞΗ κύρια
ή επικουρική (ή και τις δύο) ή για να έχει παροχές ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) ή και τους τρεις κλάδους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

- Να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.
- Να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα
στην αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από τη διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οπότε η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης, ή 3.000 ημέρες ασφάλισης,
οπότε η αίτηση μπορεί να έχει υποβληθεί οποτεδήποτε.
Η προθεσμία των δώδεκα μηνών εντός της οποίας πρέπει να
υποβληθεί η αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης
διακόπτεται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εφ’
όσον αυτή υποβληθεί εντός 12 μηνών, και αρχίζει εκ νέου από
της κοινοποιήσεως της απόφασης, που εκδίδεται επί του αι-
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τήματος συνταξιοδότησης. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω
ημερών ασφάλισης μπορεί να ληφθεί υπόψη και άλλος χρόνος ασφάλισης, όπως:
• ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα
• ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, αφού αναγνωρισθεί
• ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αφού αναγνωρισθεί
• χρόνοι από διάφορες αναγνωρίσεις.
- Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 66,66%.

Πότε αρχίζει η προαιρετική ασφάλιση

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και ποτέ αναδρομικά.

Πότε λήγει η προαιρετική ασφάλιση

• Με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου
• Οταν περάσουν 24 μήνες από τότε που καταβλήθηκε τελευταία φορά εισφορά κάποιου μήνα
• Λόγω συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου
• Λόγω θανάτου του ασφαλισμένου

Πότε αναστέλλεται η προαιρετική ασφάλιση
• Οταν ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου εργασία, ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.
• Οταν ο ασφαλισμένος επιδοτείται για ασθένεια (δυνητική
αναστολή) ή παίρνει σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου (μερική ή πλήρη).

Τι μπορεί να γίνει με την προαιρετική
ασφάλιση
• Ταυτόχρονη επιδότηση λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και
προαιρετική ασφάλιση στο ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης κύριας ή επικουρικής ή και των δύο.
• Οταν ο ασφαλισμένος ασφαλίζεται για να συμπληρώσει τις
προϋποθέσεις της κρίσιμης τελευταίας 5ετίας πριν από το
έτος ή την ημερομηνία συνταξιοδότησης για ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ (δηλαδή 500 ημέρες εργασίας
ή προαιρετικής ασφάλισης και όχι λιγότερες από 100 κατ’
έτος): Η αυτασφάλιση για το πρώτο έτος της κρίσιμης 5ετίας μπορεί να περιορίζεται σε 100 μέρες, π.χ. από 1/9 έως
31/12. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος η αυτασφάλιση θα
είναι υποχρεωτική για 300 μέρες για καθένα από τα έτη αυτά
και το πέμπτο έτος για 100 μέρες, π.χ. από 1/1 έως 30/4.
• Επίσης, στην κρίσιμη τελευταία 5ετία για ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ μπορεί να μεσολαβήσει και εργασία (όχι όμως
ταυτόχρονα με την αυτασφάλιση). Στην περίπτωση αυτή ο
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εξετάσει και το ενδεχόμενο,
εφόσον συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται,
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να λαμβάνει επιδότηση λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και
να συνεχίσει την αυτασφάλισή του.

Τι δεν μπορεί να γίνει με την προαιρετική
ασφάλιση

• Προαιρετική ασφάλιση στα ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.
• Οσοι/ες ασφαλισμένοι/ες υπαχθούν στο πρόγραμμα
ΛΑΕΚ μπορούν να λάβουν μόνο ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ και
όχι μειωμένη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων των 4.500 ημερών ασφάλισης. Ο/Η
ασφαλισμένος/η θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 μέρες εργασίας και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ θα επιδοτηθεί για επιπλέον μέχρι 1.500, προκειμένου να συμπληρωθούν οι 4.500 για ΠΛΗΡΗ σύνταξη.
• Υποχρεωτική.

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (από 1.1.1993 και μετά)

Ο υποχρεωτικά ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να
συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του, εάν πληροί τις
εξής προϋποθέσεις:
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
• Δεν υπάγεται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα
(μισθωτών ή αυτοαπασχολουμένων).
• Υποβάλλει αίτηση εντός ενός έτους από τη διακοπή της
υποχρεωτικής του ασφάλισης.
• Εχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση
1.500 ημέρες τουλάχιστον, από τις οποίες οι 300 εντός
της τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της αίτησης
(για τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών λαμβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς).

Κλάδοι ασφάλισης:

Μεμονωμένα στον κλάδο σύνταξης ή στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ ή σε όσους εξ αυτών κλάδους επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

Ποσοστά ασφαλίστρων:

- Κύρια σύνταξη ΙΚΑ = 20%
- Επικουρική σύνταξη τέως ΤΕΑΜ = 6%
- Ασθένεια = 6,45%

Υπολογισμός εισφορών:

Η υπαγωγή γίνεται με βάση τον μέσο όρο του μισθού του
τελευταίου έτους πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής
ασφάλισης (αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό
αυξήσεως των συντάξεων).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ
ΓΙΑ «ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ» ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 δόθηκε η δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους-ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνεχίσουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης
γήρατος.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι:
α) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι
είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και κατέχουν
κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
• Εχουν συμπληρώσει το 62ο έτος και γυναίκες μετά την ισχύ
του ν. 4093/2012.
• Ειδικά για τους/τις ασφαλισμένους/ες στα ΒΑΡΕΑ (τουλάχιστον
3.600 μέρες ασφάλισης στα ΒΑΡΕΑ και από αυτές οι 1.000 κατά
την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας),
ως όριο ηλικίας για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ ορίζεται
το 57ο για τους άνδρες και για τις γυναίκες από 1.1.2013 και μετά.
Υπενθυμίζεται ότι για τον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης, από 1.1.2013, ορίζεται το 62ο (ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη).
• Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν είναι ασφαλιστικά ανάπηροι σε ποσοστό 67%
και άνω.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου
αριθμού ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού
δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ημέρες).

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση του/της ανέργου/ης στο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του
τόπου κατοικίας του/της.
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και άλλων φορέων
και, σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης σε αυτούς.
• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο/η αιτών/ούσα δεν
έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων που υπέβαλε στο ΙΚΑΕΤΑΜ.
• Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο/η αιτών/ούσα είναι εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν από την
υποβολή της αίτησής του/της, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας που

ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΟΑΕΔ και ότι πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 10 του
ν. 2874/2000.

Καταβολή
των εισφορών

Οι εισφορές καταβάλλονται όχι από
τους ασφαλισμένους, αλλά εξ ολοκλήρου από τον «Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Εφαρμογή των Ασφαλιστικών Κανονισμών της Ε.Ε. 1408/71 και 574/72
για τους διακινούμενους εργαζομένους

Σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
έχει πραγματοποιήσει επίσης χρόνο ασφάλισης σε κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου - ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν) και στην Ελβετία έχει τη δυνατότητα να συνυπολογίσει τους χρόνους αυτούς για τη θεμελίωση δικαιώματος
για σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων) καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο άλλο κράτος όπου εργάστηκε.
Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης πραγματοποιείται και για άλλους λόγους, όπως για προαιρετική ασφάλιση καθώς και για θεμελίωση
δικαιώματος για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα.

Συνυπολογισμός του χρόνου ασφάλισης σε χώρες
με τις οποίες η Ελλάδα
έχει διμερή σύμβαση

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει
πραγματοποιηθεί σε χώρες με τις
οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλιση (Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Καναδάς και Κεμπέκ, ΗΠΑ, Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη, Ελβετία, Κύπρο πριν από
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση) κατοχυρώνει το δικαίωμα για χορήγηση αυτοτελούς ή αυτοτελών συντάξεων, σε
περιπτώσεις που οι δικαιούχοι συμπληρώνουν
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αυτοτελώς τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ένα ή και από
τα δύο συμβαλλόμενα κράτη.
Στην περίπτωση που δεν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα -εφόσον ο ενδιαφερόμενος
έχει συμπληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης (300 ημέρες) και
το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης-, συνυπολογίζονται τα χρόνια ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στο άλλο κράτος,
εάν αυτά δεν συμπίπτουν με τον ελληνικό χρόνο, και χορηγείται τμηματική σύνταξη από το ένα ή
και τα δύο κράτη ανάλογη προς τον αριθμό ημερών
ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτά. Ο υπολογισμός του ποσού της ελληνικής τμηματικής σύνταξης γίνεται ως εξής:
Η αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς προαιρετικής
ασφάλισης ομογενών υποβάλλεται στο υποκατάστημα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου μόνιμης διαμονής.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το άρθρο 42 του ν. 3996/2011 διευκρινίζει διατάξεις του
ν. 3863/2010, που αφορά ζητήματα συνταξιούχων που
συνεχίζουν να εργάζονται.

Περιορισμοί

Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που
αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία υπόκεινται
στους εξής περιορισμούς:
α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο
έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου
έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος
των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Για κάθε
τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε
ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη
συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται
κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.
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Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό
της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη
ή τις επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις. Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην
επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.
Ειδικότερες ρυθμίσεις ισχύουν για συνταξιούχους λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται και συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων
κύριας ασφάλισης λόγω αναπηρίας που αυτοαπασχολούνται
και τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ.
Σύμφωνα με τον ν. 3863/2010 ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης γίνεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις, και όχι μόνο στην περίπτωση αναστολής της σύνταξης.
Στην περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στον φορέα από τον οποίο ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης
γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι
οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ 2014

Για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη 5ετία σε αποδοχές από την τελευταία 10ετία εργασίας
πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.
Την κρίσιμη τελευταία 10ετία αναζητούνται τουλάχιστον
1.000 μέρες εργασίας.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του 2014 δεν θα έχουν καμία επίπτωση στον
υπολογισμό της σύνταξής τους, παρά μόνο από την 1-1-2015
και μετά.
Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών των 5 επιλεγέντων ετών που προηγούνται εκείνου
κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, σε
περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης μέσα στο έτος
2014, οι συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρ-
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μοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω 10 ετών έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

* Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά τον λόγο: 51,11/43,25 = 1,1817
* Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά τον λόγο: 51,11/44,98 = 1,1362
* Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά τον λόγο: 51,11/46,78 = 1,0925
* Οι αποδοχές του έτους 2007 κατά τον λόγο: 51,11/48,65 = 1,0505
* Οι αποδοχές του έτους 2008 κατά τον λόγο: 51,11/51,11 = 1
* Οι αποδοχές του έτους 2009 κατά τον λόγο: 51,11/51,11 = 1
* Οι αποδοχές του έτους 2010 κατά τον λόγο: 51,11/51,11 = 1
* Οι αποδοχές του έτους 2011 κατά τον λόγο: 51,11/51,11 = 1
* Οι αποδοχές του έτους 2012 κατά τον λόγο: 51,11/51,11 = 1
* Οι αποδοχές του έτους 2013 κατά τον λόγο: 51,11/51,11 = 1

Στη συνέχεια το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών που αναπροσαρμόστηκαν κατά τα 5 συμφερότερα έτη θα διαιρεθεί με
το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος μέσα σε αυτά τα 5 έτη, οι οποίες δεν μπορεί να είναι
λιγότερες από 1.000.
Με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, βάσει των πινάκων που ισχύουν
έως 31.12.2013.
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται 1.000 ημέρες εργασίας μέσα στα 5 έτη που επελέγησαν ως συμφερότερα εντός της
τελευταίας 10ετίας, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του αμέσως προηγούμενου του έτους από εκείνο κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, αν και δεν έχει επιλεγεί.
Επειδή, όμως, οι αποδοχές αυτού του τελευταίου έτους μπορεί
να είναι χαμηλότερες από αυτές των υπόλοιπων ετών και επειδή οι υπολογισμοί με βάση άλλες πενταετίες είναι πάρα πολλοί,

καλείται ο ασφαλισμένος να επιλέξει κάποια άλλη 5ετία, στην
οποία συμπληρώνονται 1.000 ημέρες εργασίας και στη συνέχεια γίνεται διπλός υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης.
Εφόσον με την επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο 5ετία προκύπτει μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση, η σύνταξη θα χορηγείται
βάσει αυτής, δεδομένου ότι η βούληση του νομοθέτη επιδιώκει το συμφέρον του ασφαλισμένου. Για τον προσδιορισμό των
συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης
ασφαλιστικής κλάσης (που είναι η 28η) για την οποία καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των
δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας. Στις περιπτώσεις
που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν από την 31.12.1990 ή την 31.12.1991, η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η
κλάση αντίστοιχα, δηλαδή τις ανώτερες ασφαλιστικές κλάσεις
που ίσχυαν τότε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΕΚΜΑΡΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
(ισχύουν από 1.1.2009 μέχρι σήμερα)

Ασφαλιστικές κλάσεις

Το ΙΚΑ έχει διαιρέσει όλες τις αποδοχές -έως το πλαφόν
ανώτατου ορίου ασφάλισης- σε 28 κατηγορίες και κάθε μία
από αυτές, από το ένα (1) έως το 28, είναι και μία ασφαλιστική κλάση.

Τεκμαρτός μισθός

Είναι ο μέσος όρος της κάθε ασφαλιστικής κλάσης (από τη
10η μέχρι την 28η που συνήθως κυμαίνονται για τον υπολογισμό της σύνταξης) σε ημερομίσθιο ή σε μισθό, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟς ΠΙΝΑΚαΣ ΑΠΟ 1.1.2009 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Ασφαλιστική
Κλάση

Συντάξιμο
ημερομίσθιο
από-έως

Τεκμαρτό
ημερομίσθιο

Συντάξιμος μισθός
από-έως

25πλάσιο
Τ.Η.

10η
11η
12η
13η
14η
15η
16η
17η
18η
19η
20ή
21η
22η
23η
24η
25η
26η
27η
28η

33,22-35,63
35,64-39,16
39,17-42,44
42,45-46,18
46,19-49,77
49,78-53,16
53,17-56,55
56,56-59,74
59,75-63,03
63,04-66,44
66,45-69,48
69,49-72,44
72,45-75,68
75,69-79,25
79,26-82,92
82,93-86,52
86,53-90,11
90,12-93,56
93,57-97,29

34,69
37,13
40,45
44,06
47,82
51,11
54,60
57,83
61,10
64,42
67,53
70,65
73,60
77,07
80,74
84,34
87,93
91,53
94,94

830,26-890,75
890,76-979,00
979,01-1.061,00
1.061,01-1.154,50
1.154,51–1.244,25
1.244,26–1.329,00
1.329,01–1.413,75
1.413,76–1.493,50
1.493,51–1.575,75
1.575,76–1.661,00
1.661,01–1.737,00
1.737,01-1.811,00
1.811,01–1.892,00
1.892,00-1.971,25
1.981,26-2.073,00
2.073,01-2.163,00
2.163,01-2.252,75
2.252,76–2.339,00
2.339,01 – 2.432,25

867,25
928,25
1.011,25
1.101,50
1.195,50
1.277,75
1.365,00
1.445,75
1.527,50
1.610,50
1.688,25
1.766,25
1.840,00
1.926,75
2.018,50
2.108,50
2.198,25
2.288,25
2.373,50
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Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών ταμείων ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
μπορούν να επιλέξουν το συμφερότερο γι’ αυτούς συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε δηλαδή με τις διατάξεις του Δημοσίου ν. 3163/1955 είτε με τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
α.ν. 1846/1951. Η ασφαλιστική κλάση, η οποία αποτελεί τη
βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, προσδιορίζεται
από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών με ΚΠΚ 501, όπως
έχουν καταχωριστεί στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού
Ασφαλισμένου (που μπορεί να χορηγηθεί είτε από οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ είτε ο ασφαλισμένος να πιστοποιηθεί ως χρήστης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
ermis.gr και να λαμβάνει τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης από τον υπολογιστή του).

Κατώτατα όρια ποσών συντάξεων για το
έτος 2014
- Λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ: 486,84 ευρώ/μήνα
- Λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 486,84 ευρώ/μήνα
- Λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ: 438,16 ευρώ/μήνα

Προσαύξηση κατωτάτου ορίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3029/2002, στους ασφαλισμένους οι οποίοι καθίστανται συνταξιούχοι λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ, έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 4.500 ημερών ασφάλισης και δικαιούνται το κατώτατο όριο σύνταξης χορηγείται
προσαύξηση 1% για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης επιπλέον
των 4.500, η οποία υπολογίζεται επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.

Παράδειγμα προσαύξησης κατωτάτου ορίου
Σύνολο ημερών ασφάλισης = 5.820
Μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές = 780,50 €
Βασικό ποσό σύνταξης = 302,83 €
Κατώτατο όριο από 1.10.08 = 495,74 €
5.820 – 4.500 / 300 = 4
780,50 x 4% = 31,22 €
Καταβαλλόμενο ποσό: 495,74 + 31,22 = 526,96 €

Προσαύξηση σύνταξης λόγω ασφάλισης
στον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2084/1992, οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασφαλίστηκαν στον κλάδο των ΒΑΕ ή απασχολήθηκαν σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων ή σε
υποθαλάσσιες εργασίες ή σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής
και δίκτυα ΔΕΗ δικαιούνται προσαύξηση στο ποσό της βασι-
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κής σύνταξης που αναλογεί στις ημέρες αυτές για τις οποίες
καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές, κατά ποσοστό 20%.
Ο προσδιορισμός του καταβαλλόμενου ποσού της πριμοδότησης των ΒΑΡΕΩΝ γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:
Συντάξιμες αποδοχές x 2% x 20% x μέρες ασφάλισης
ΒΑΡΕΩΝ / 300 = πηλίκο (χωρίς στρογγυλοποίηση)

Παράδειγμα υπολογισμού ΒΑΡΕΩΝ

Συνολικές αποδοχές πενταετίας = 105.225 €
Ημέρες ασφάλισης ΒΑΡΕΩΝ = 3.400
Συντάξιμες αποδοχές = 105.225 : 1.500 (Η.Ε. πενταετίας) =
70,15 x 25 = 1.753,75 €
1.753,75 x 2% x 20% x 3.400 : 300 = 79,50 €

Προσαυξήσεις συντάξεων λόγω οικογενειακών βαρών

Στα ποσά της σύνταξης θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον
ποσά, λόγω οικογενειακών βαρών, τα οποία είναι το επίδομα συζύγου όταν δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται και το
επίδομα τέκνων για παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών ή έως
24 ετών εφόσον σπουδάζουν.

Το επίδομα συζύγου

είναι ίσο με το 1,5 Η.Α.Ε. (33,57 ευρώ) και ανέρχεται στα
50,35 ευρώ.

Το επίδομα παιδιών

- 20% της σύνταξης για το πρώτο παιδί
- 15% για το δεύτερο παιδί
- 10% για το τρίτο παιδί
Ανώτατο όριο σύνταξης -όσο επί του τεκμαρτού μισθού της
10ης ασφαλιστικής κλάσης- 867,25 ευρώ.
Ετσι, το πλαφόν για το πρώτο παιδί είναι 173,45 ευρώ, για το
δεύτερο παιδί είναι 130,08 ευρώ και για το τρίτο 86,72 ευρώ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

• 4% εισφορά για υγειονομική περίθαλψη: Η κράτηση για
υγειονομική περίθαλψη διενεργείται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύνταξης.
• Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία. Από 1.1.2014 η φορολόγηση ξεκινά από το 1 ευρώ.
•Από 1.8.2010 οι συντάξεις μειώθηκαν:
- Από 1.400,1 έως 1.700 ευρώ σε ποσοστό 3%
- Από 1.700,01 έως 2.300 ευρώ σε ποσοστό 5%
- Από 2.300,01 έως 2.900 ευρώ σε ποσοστό 7%
- Από 2.900,01 ευρώ και άνω σε ποσοστό 9%
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• Από την 1.8.2011 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Μέχρι 1.400 ευρώ δεν επιβάλλεται εισφορά
- Από 1.400,01 μέχρι 1.700 ευρώ σε ποσοστό 3%
- Από 1.700,01 μέχρι 2.000 ευρώ σε ποσοστό 6%
- Από 2.000,01 μέχρι 2.300 ευρώ σε ποσοστό 7%
- Από 2.300,01 μέχρι 2.600 ευρώ σε ποσοστό 9%
- Από 2.600,01 μέχρι 2.900 ευρώ σε ποσοστό 10%
- Από 2.900,01 μέχρι 3.200 ευρώ σε ποσοστό 12%
- Από 3.200,01 μέχρι 3.500 ευρώ σε ποσοστό 13%
- Από 3.500,01 και άνω σε ποσοστό 14%.
• Από 1.8.2011 για συντάξεις που μετά την πρώτη μείωση
υπερβαίνουν τα 1.700 ευρώ, εφόσον τη λαμβάνουν συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών, το ποσοστό της παρακράτησης κυμαίνεται από 6% έως 10%, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.
• Από 1.11.2011 τα ποσά των συντάξεων που απομένουν,
μετά τις μειώσεις που προαναφέρθηκαν, αφορούν το τμήμα
των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ συνταξιούχων κάτω των
55 ετών. Το ποσό της σύνταξης άνω των 1.000 ευρώ μειώνεται κατά 40%. Η μείωση αυτή (40%) διακόπτεται αυτόματα με
τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, η μείωση περιορίζεται σε
20% στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ν. 4093/2012:

1)Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των 1.000 ευρώ που καταβάλλονται
από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνεται
ως ακολούθως:
α) Από 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
β) Από 1.500,01 ευρώ και έως 2.000,00 μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
γ) Από 2.000,01 ευρώ και άνω μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
2) Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται
υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στις
31.12.2012, μετά την τυχόν παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και την επιπλέον εισφορά του ν.
4051/2012.
3) Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσό της μείωσης
επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί
έσοδό του.
4) Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του

Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80%
και άνω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΙΚΑ Λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ

• Εντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (υποβάλλεται εις διπλούν, σύμφωνα με το νέο έντυπο)
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
του/της ασφαλισμένου/ης και του/της συζύγου (από ΚΕΠ)
• Ολα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν
άλλων ασφαλιστικών ταμείων
• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας (χωρίς θεώρηση)
• Φωτοτυπίες (αθεώρητες) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας όπου φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με πρώτο όνομα του/της υποψήφιου/ας συνταξιούχου
• Βεβαίωση εργοδότη του τελευταίου μήνα απασχόλησης,
επειδή δεν εμφανίζεται ακόμη στο μηχανογραφικό λογαριασμό του/της ασφαλισμένου/ης.
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου (από
ΚΕΠ)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από ΚΕΠ)
• Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18
ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι και 24 ετών απαιτείται
επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε
ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ (από σχολή φοίτησης).
• Εάν υπάρχει επιδότηση λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,
απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του ΟΑΕΔ
• Εάν πρόκειται για μητέρα που έχει επιδοτηθεί από τον
ΟΑΕΔ λόγω μητρότητας, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής
βεβαίωσης του ΟΑΕΔ
• Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου
στρατιωτικής θητείας, απαιτείται Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (από ΚΕΠ ή Στρατολογία)
• ΑΜΚΑ από ΚΕΠ (ατομικός, συζύγου και παιδιών, εφόσον
είναι ανήλικα ή σπουδάζουν)
• Αν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται ή παίρνει βοήθημα από
οιονδήποτε φορέα, απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο
της απόφασης (από ΚΕΠ) και Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
• Αν ο ασφαλισμένος/η ήταν επαγγελματίας οδηγός ή εκπαιδευτής/τρια οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του
επαγγελματικού διπλώματος
• Εάν η αίτηση για συνταξιοδότηση υποβληθεί μέσω εκπροσώπου, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο

οδηγος για τις συνταξεις

της υπογραφής και ταυτότητα του/ης εξουσιοδοτούμενου/ης
• Οι αιτήσεις πλέον μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: www.ika.gr

Λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

• Ολα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά για τη σύνταξη
λόγω γήρατος και επιπλέον:
• Ολα τα ιατρικά στοιχεία που πιστοποιούν την κατάσταση
υγείας του/ης ασφαλισμένου/ης και υποστηρίζουν την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

Λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ

• Εντυπη αίτηση του/ης/ων δικαιούχου/ων (υποβάλλεται
εις διπλούν σύμφωνα με το νέο έντυπο).
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
του/της ασφαλισμένου/ης και του/της συζύγου (από ΚΕΠ)
• Ολα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν
άλλων ασφαλιστικών ταμείων, εφόσον ο/η θανών/ούσα
ήταν ασφαλισμένος/η.
• Αν ο θανών ήταν συνταξιούχος, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων
• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας (χωρίς θεώρηση)
• Φωτοτυπίες (αθεώρητες) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας όπου φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με πρώτο όνομα του/της υποψήφιου/ας συνταξιούχου
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/ης θανόντος/ούσης (από ΚΕΠ) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν είχε λυθεί ο γάμος με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου
• Ληξιαρχική πράξη γάμου (από ΚΕΠ) ή πιστοποιητικό γάμου (από τη Μητρόπολη στην οποία τελέστηκε ο γάμος)
Στην περίπτωση συνταξιοδότησης διαζευγμένου/ης, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αυτή τη διάταξη.
• Αν οι δικαιούχοι είναι παιδιά που δεν έχουν αστυνομική
ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Για ενήλικα τέκνα μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον
πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ-ΤΕΙΙΕΚ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
• ΑΜΚΑ από ΚΕΠ μελών που δικαιούνται σύνταξη
• Αν ο/η θανών/ούσα ήταν ασφαλισμένος/η με την ειδικότητα του/ης επαγγελματία οδηγού ή εκπαιδευτή/ριας οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος.
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Οδηγός

συντάξεων

ΠΗΓΕΣ

Για να ολοκληρωθεί το ένθετο
της εφημερίδας μας με τίτλο
«ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ»,
χρειάστηκε το πολύτιμο υλικό της
ΓΓΚΑ και του ΙΚΑ, τις Διοικήσεις
των οποίων και τους συνεργάτες
τους ευχαριστούμε θερμά.

Aκούγεται παντού
...μέσω του

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

05.00-07.00

06.00-08.00

Πρώτη Καλημέρα
07.00-08.00

Πρωινή πτήση
08.00-09.00

Πρωινό τρολάρισμα
08.00-10.00

Σαββατοκύριακο
με Παραπολιτικά
09.00-10.00

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

αλλά και μέσω
στη θέση 17 των
ραδιοφωνικών
σταθμών

KΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ
JEREMY & MIKEIUS

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ

Πνίξτε τον φουνταριστό
10.00-11.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΝΟΣ

Πoλιτικός Καφές
11.00-12.00

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΣ

Οι Αδιάβροχοι
12.00-13.00

FLASH FM
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ TΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

99,4

Success story
13.00-14.00

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ

ΟΚ FM
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ευχαριστούμε για την
ωραία σας εκπομπή
14.00-15.00

94,5

ΛΙΖΑ ΔΟΥΚΑΚΑΡΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΑΚΕΛΗ

Κεντρικό Μαγκαζίνο
15.00-16.00
ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ

Κάνε την κρίση ευκαιρία
16.00-17.00

ΩΜΕΓΑ FM
PARAPOLITIKA FM
ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ
ATTIKH
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

90,0

103,7

ΚΕΛΛΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ

10.00-11.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο
11.00-12.00

ΝΑΝΑ ΔΑΡΕΙΩΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Η ζωή είναι νόστιμη
12.00-14.00
(Σάββατο)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

Buono
(Κυριακή)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ

Ο Χρήστος και ο άχρηστος
14.00-15.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Η έκδοση
του Σαββατοκύριακου
15.00-17.00
ΜΑΙΡΗ και ΓΩΓΩ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

Tης Νανάς
19.00-21.00

Μούφα radio
17.00-19.00

MAX FM
ΡΟΔΟΣ

ΚΕΛΛΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ

17.00-18.00
(Σάββατο) Special
edition Αδιάβροχοι
(Κυριακή) Special
edition Πρωινό
τρολάρισμα
18.00-19.00

ΛΙΛΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

90,1

ΜΑΡΩ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ

Θεωρίες συνωμοσίας
19.00-21.00

Ψυχαγωγική εκπομπή
21.00-22.00

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ
ΤΖΟΥΛΗ ΑΓΟΡΑΚΗ

Βασιλικός πολτός
22.00--01.00

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Χαίρω πολύ
01.00-05.00

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Η νύχτα μέρα

ΝΑΝΑ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΟΥΣΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Secret

21.00-23.00
(Σάββατο)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

Buono [Ε]
(Κυριακή)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ

Ο Χρήστος και ο άχρηστος
[Ε]
23.00-06.00
Η δισκοθήκη
των Παραπολιτικών

Οδηγός

συντάξεων

ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ)
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Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων
| Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες | Αναλυτικοί πίνακες
| Οι αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων | Τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ 2014
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