ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα;
Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα
απαιτούµενα έτη ασφάλισης που προβλέπονται από το ταµείο µου ή και το όριο
ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
Εφόσον θεµελιώσω δικαίωµα, µπορώ να συνταξιοδοτηθώ µε το όριο ηλικίας και τα
έτη ασφάλισης που ισχύουν κατά το χρόνο θεµελίωσης.

Με ποιες προϋποθέσεις θεµελιώνω συνταξιοδοτικό
δικαίωµα στο ΙΚΑ;
Στο ΙΚΑ έχουµε πολλές κατηγορίες ασφαλισµένων στις οποίες πρέπει να
αναφερθούµε αναλυτικά:
1. Άνδρες ασφαλισµένοι πριν το 1993
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
4.500
4.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Οποτεδήποτε
Οποτεδήποτε
Μέχρι 31/12/2010
2011
2012
2013
2014
Μετά την 1/1/2015
Μέχρι 31/12/2010
2011
2012
2013
2014
Μετά την 1/1/2015

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
4.500
4.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.500
10.800
11.100
11.400
11.700
12.000

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ
65
60 (µειωµένη)
62
63
63,5
64
64,5
65
58
58
59
60
60
60

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

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Μέχρι 31/12/2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
60
61
62
63
64
65

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το
έτος που η εργαζόµενη συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της. ∆ηλαδή η
εργαζόµενη που συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το 2011 για να πάρει
πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συµπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας της.

3. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν το 1993
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Μέχρι 31/12/2010
2011
2012
2013
2014
Μετά την 1/1/2015

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
55 (µειωµένη)
56 (µειωµένη)
57 (µειωµένη
58 (µειωµένη)
59 (µειωµένη)
60 (µειωµένη)

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

4. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν το 1993
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
57 πλήρης
Μέχρι 31/12/2010
10.000
55 µειωµένη
58 πλήρης
2011
10.400
56 µειωµένη
58 + 6 µήνες πλήρη
2012
10.800
56 + 6 µήνες µειωµένη
59 πλήρης
2013
11.200
57 µειωµένη
59 + 6 µήνες πλήρης
2014
11.600
57+ 6 µήνες µειωµένη
Μετά την 1/1/2015
12.000
60 πλήρης

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο
ασφάλισης που ισχύει κατά την συµπλήρωση των 10.000 ηµερών ασφάλισης. Για
παράδειγµα η εργαζόµενη που συµπληρώνει το 2011 τις 10.000 ηµέρες
ασφάλισης δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και
10.400 ηµερών ασφάλισης.
5. Άνδρες – γυναίκες ασφαλισµένοι πριν το 1993, υπαγόµενοι στο καθεστώς
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
10.500

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Μέχρι 31/12/2010

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
10.500

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ

55 πλήρης
53 µειωµένη
10.500
2011
10.500
55 + 9 µήνες πλήρης
53 + 9 µήνες µειωµένη
10.500
2012
10.500
56 + 6 µήνες πλήρης
54 + 6 µήνες µειωµένη
10.500
2013
10.500
57 + 3 µήνες πλήρης
55 + 3 µήνες µειωµένη
10.500
2014
10.500
58 πλήρης
56 µειωµένη
10.500
2015
10.500
58 + 9 µήνες πλήρης
56 + 9 µήνες µειωµένη
10.500
2016
10.500
59 + 6 µήνες πλήρης
57 + 6 µήνες µειωµένη
10.500
Μετά την 1/1/2017
10.500
60 πλήρης
58 µειωµένη
Η εργαζόµενη που έχει συµπληρώσει 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600
στα ΒΑΕ µέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας της. Αντίστοιχα
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η εργαζόµενη που συµπληρώνει τις παραπάνω ηµέρες το 2011, συνταξιοδοτείται στο
56ο έτος της ηλικίας της κ.ο.κ.
Παρατηρήσεις :
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συµπληρωθεί 7.500 ηµέρες
ασφάλισης από τις 10.500 στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελµάτων.
Το όριο ηλικίας καθορίζεται µε βάση αυτό που ισχύει κατά τη συµπλήρωση των
10.500 ηµερών ασφάλισης. Για παράδειγµα, ο εργαζόµενος που θα συµπληρώσει
10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2013 για να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη, θα
πρέπει να συµπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 3 µηνών και για µειωµένη
σύνταξη την ηλικία των 55 ετών και 3 µηνών.
6. Γυναίκες ασφαλισµένες πριν το 1993 που υπάγονται στο καθεστώς
ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Μέχρι
4.500
31/12/2010
2011
4.500
2012
4.500
2013
4.500
2014
4.500
Μετά την
4.500
1/1/2015

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ
55
56
57
58
59
60

Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά
τη συµπλήρωση των 4.500 ηµερών ασφάλισης από τις οποίες οι 3.600 ηµέρες θα
πρέπει να είναι στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων.
7. Γυναίκες – µητέρες µε ανήλικα παιδιά ασφαλισµένες πριν το 1993
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

5.500

Μέχρι
31/12/2010

5.500

5.500

2011

5.500

5.500

2012

5.500

5.500

Μετά την
1/1/2013

5.500

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ
55 πλήρης
50 µειωµένη
57 πλήρης
52 µειωµένη
60 πλήρης
55 µειωµένη
65 πλήρης
60 µειωµένη

Παρατηρήσεις :
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά
τη συµπλήρωση των 5.500 ηµερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά
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τη συµπλήρωση των ηµερών αυτών. Για παράδειγµα η εργαζόµενη που
συµπληρώνει 5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2011 και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται
σύνταξη σε ηλικία 57 ετών πλήρη και 52 ετών µειωµένη.
Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ µέχρι το τέλος του 2010. Αν παραµείνω υπάρχει
περίπτωση να λάβω µικρότερη σύνταξη από αυτή που θα πάρω το 2010;
∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για κάθε χρόνο παραµονής στην εργασία σας έχετε
προσαύξηση της σύνταξής σας. Εποµένως, συµφέρει η παραµονή για καλύτερη
σύνταξη. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα που έχει συµπληρωθεί 35ετία η
προσαύξηση της σύνταξης µετά το 35ο έτος, είναι µεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε
µε το παλιό καθεστώς.
Έχω διαδοχική ασφάλιση και µπορώ να συνταξιοδοτηθώ µέχρι 31/12/2010. Με
συµφέρει να παραµείνω και να συνταξιοδοτηθώ µετά την 1/1/2011, µε το νέο
τρόπο υπολογισµού;
Με το νέο τρόπο υπολογισµού η σύνταξη που υπολογίζεται για όσους έχουν
διαδοχική ασφάλιση είναι µεγαλύτερη ή ίση µε τη σύνταξη που χορηγείται µε το
σηµερινό καθεστώς.
Ειδικότερα, για όσους έχουν ασφάλιση σε Ταµείο Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, κλπ)
και συνταξιοδοτούνται από άλλο ταµείο Μισθωτών ή ταµείο Ελεύθερων
Επαγγελµατιών ή το ∆ηµόσιο, η σύνταξη µε το νέο τρόπο υπολογισµού είναι
καλύτερη και συµφέρει η παραµονή στην εργασία για συνταξιοδότηση από 1/1/2011
και µετά.
Πώς αναγνωρίζονται οι χρόνοι ασφάλισης (πλασµατικοί ή µη ) για να
θεµελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωµα;
Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010, αναγνωρίζονται
όλοι οι χρόνοι ασφάλισης που προβλέπει το παλιό καθεστώς (στρατιωτική θητεία,
χρόνος ανατροφής παιδιών, εκπαιδευτική άδεια, κλπ). Η αναγνώριση αυτή γίνεται
όταν πρόκειται για εξαγορά µε βάση τα ισχύοντα σήµερα.
Αντίθετα, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011 και µετά η
αναγνώριση γίνεται µε βάση τα όσα προβλέπονται στον νέο νόµο. Αυτό σηµαίνει ότι
ισχύουν τα νέα ποσά για την αναγνώριση όπως για παράδειγµα για τη στρατιωτική
θητεία, την ανεργία κλπ.
Παράλληλα, οι εργαζόµενοι αυτής της κατηγορίας µπορούν να αναγνωρίσουν για το
2011, 4 χρόνια, το 2012, 5 χρόνια, το 2013, 6 χρόνια και από 1/1/2014 και µετά 7
χρόνια από τα προβλεπόµενα στον νέο νόµο ανάλογα µε τον χρόνο κατά τον οποίο
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Τα λεγόµενα πλασµατικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για προσαύξηση της σύνταξης;
Όλα τα χρόνια που αναγνωρίζονται είτε µε εξαγορά, είτε χωρίς εξαγορά
συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Για
προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται κατά κανόνα οι χρόνοι ασφάλισης που
αναγνωρίζονται µε εξαγορά και όχι οι χρόνοι για τους οποίους δεν καταβάλλονται
ασφαλιστικές εισφορές.
Πότε υπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος;
Για τους ασφαλισµένους στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής
θητείας συνυπολογίζεται για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εφόσον έχει
συµπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι
εργαζόµενοι που συνταξιοδοτούνται µε το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελµάτων (ΒΑΕ) µε 10.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 ηµέρες στα
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ΒΑΕ. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεµελίωση του δικαιώµατος και όχι,
µόνο, για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να
απαιτείται η συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.
Για τους ∆ηµοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για
θεµελίωση του δικαιώµατος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας.
Είµαι µητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συµπληρώσει τα απαιτούµενα έτη
ασφάλισης όµως δεν έχω την ηλικία για να πάρω σύνταξη. Όταν θα έχω το όριο
ηλικίας το παιδί µου θα έχει ενηλικιωθεί. Θα µπορέσω να πάρω σύνταξη;
Εφόσον κατά τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης το παιδί ήταν ανήλικο δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα, µε τη συνταξιοδότηση σας. Το δικαίωµα σας είναι
θεµελιωµένο και µπορείτε όταν συµπληρώσετε το όριο ηλικίας να πάρετε τη σύνταξη
σας.
Η αυτασφάλιση υπολογίζεται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος;
Η αυτασφάλιση ή προαιρετική λεγόµενη ασφάλιση υπολογίζεται πλέον µε το νέο νόµο
σε όλες τις περιπτώσεις για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος αλλά και
όπως είναι αυτονόητο για την προσαύξηση της σύνταξης.
Μπορώ να είµαι ασφαλισµένος σε δύο ταµεία παράλληλα και αν ναι, µπορώ να
πάρω σύνταξη και από τα δύο ταµεία;
Για τους εργαζόµενους που έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993, σε οποιοδήποτε Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και σε δεύτερο
ταµείο, εφόσον έχουν διπλή επαγγελµατική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται
ασφάλιση και διαφορετικά ταµεία.
Ο ασφαλισµένος σε δύο ή και περισσότερα ασφαλιστικά ταµεία, δικαιούνται σύνταξη
από κάθε ταµείο, εφόσον συµπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε κάθε ένα
από αυτά (15 έτη το λιγότερο) και φυσικά το όριο ηλικίας που προβλέπεται.
Ο πλασµατικός χρόνος για τα παιδιά αναγνωρίζεται και από τον πατέρα ή µόνο
από την µητέρα;
Ο πλασµατικός χρόνος που είναι µέχρι 5 χρόνια (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το
δεύτερο και 2 για το τρίτο) αναγνωρίζεται και από τον πατέρα, εφόσον υπάρξει
δήλωση από την µητέρα ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριµένου δικαιώµατος.
Έχω συµπληρώσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης και µαζί µε το χρόνο στρατιωτικής
θητείας συµπληρώνω το 2010 περισσότερες από 10.500 ηµέρες ασφάλισης.
Σήµερα είµαι 56 ετών. Πότε µπορώ να πάρω σύνταξη;
∆εν αλλάζει τίποτα για σας µε το νέο ασφαλιστικό νόµο. Μπορείτε να πάρετε σύνταξη
µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας, αφού µέχρι το τέλος του 2010
συµπληρώνετε 10.500 ηµέρες ασφάλισης µαζί µε το χρόνο στρατιωτικής θητείας που
µπορείτε να αναγνωρίσετε οποτεδήποτε.
Είµαι ασφαλισµένη στο ΙΚΑ και έχω συµπληρώσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης.
Σήµερα είµαι 55 ετών και µπορώ να πάρω µειωµένη σύνταξη. Τι µε συµφέρει να
κάνω; Τι αλλάζει για µένα µε το νέο ασφαλιστικό νόµο;
Τίποτα, δεν αλλάζει για σας µε το νέο νόµο. Μπορείτε να πάρετε και σήµερα µειωµένη
σύνταξη. Σας συµφέρει όµως να συµπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας για να
πάρετε πλήρη σύνταξη.
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Είµαι ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ και έχω συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Είµαι
σήµερα 58 ετών και επρόκειτο να πάρω σύνταξη σε δύο χρόνια που
συµπλήρωνα το 60ο έτος της ηλικίας µου. Τι αλλάζει για µένα µε το νέο
ασφαλιστικό νόµο;
∆εν αλλάζει τίποτα για σας. Μπορείτε σε δύο χρόνια να πάρετε τη σύνταξή σας χωρίς
να χάσετε απολύτως τίποτα σε σχέση µε το ποσό.
Είµαι ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ και έχω συµπληρώσει 32 χρόνια ασφάλισης.
Είµαι 55 ετών. Πότε µπορώ να πάρω σύνταξη µε τα νέα δεδοµένα;
Εφόσον, συνεχίσετε την ασφάλιση σας συµπληρώνετε το 2013 , 35 έτη ασφάλισης,
οπότε απαιτούνται 38 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας (που δεν αλλάζει)
για να θεµελιώσετε δικαίωµα συνταξιοδότησης. Θα περιµένετε λοιπόν, να
συµπληρώσετε το 60ο έτος για να πάρετε σύνταξη και τα 3 επιπλέον χρόνια µπορείτε
να τα συµπληρώσετε µε την αναγνώριση πλασµατικών χρόνων.
Είµαι µητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης
στο ΙΚΑ. Σήµερα είµαι 46 ετών. Πότε µπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
Επειδή έχετε συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης και παιδί ανήλικο, θεµελιώνετε
συνταξιοδοτικό δικαίωµα για να πάρετε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.
Είµαι µητέρα ανήλικου παιδιού αλλά δεν έχω συµπληρώσει 5.500 ηµέρες
ασφάλισης. Αυτές τις ηµέρες ασφάλισης τις συµπληρώνω µαζί µε τους
πλασµατικούς χρόνους που θα αναγνωρίσω το 2012, οπότε θα συνεχίσω να
έχω παιδί ανήλικο. Πότε µπορώ να πάρω σύνταξη;
Εφόσον, το 2012 συµπληρώνετε τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης, θεµελιώνεται
δικαίωµα για να πάρετε σύνταξη όταν θα συµπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας για
µειωµένη σύνταξη ή το 60ο έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.
Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ασφαλισµένους πριν το
1983 που συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο ή τα Ειδικά Ταµεία (∆ΕΚΟ και
Τραπεζών) που έχουν συγχωνευθεί στο ΙΚΑ;
Για τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει καµία αλλαγή στο καθεστώς συνταξιοδότησης
εφόσον έχουν συµπληρωθεί 25 έτη ασφάλισης µέχρι 31/12/2010. Αυτά είναι τα
απαιτούµενα έτη ασφάλισης για θεµελίωση του δικαιώµατος και η σύνταξη χορηγείται
µε 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο ΙΚΑ;

Οι συντάξεις για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα µέχρι 31/12/2014 στο ΙΚΑ, δεν
έχουν ουσιαστικά καµία αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού. Η πρόβλεψη για 2%
για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και µετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ
αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί
του συντάξιµου µισθού.
Για όσους όµως θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2015 και µετά,
εφαρµόζεται ο νέος τρόπος υπολογισµού για τον οποίο πρέπει να
αναφερθούµε αναλυτικά.
Για τον εργαζόµενο που θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2015 και
συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξη του θα αποτελείται από το άθροισµα
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δύο επιµέρους ποσών. Το πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης που έχει συµπληρωθεί µέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο
που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που συµπληρώθηκε από 1/1/2011 και
µετά.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;

α. Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συµπληρωθεί µέχρι
31/12/2010 υπολογίζεται µε τον παλιό τρόπο, δηλαδή µε τις συντάξιµες
αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέµε
δεκαετία, εννοούµε αυτή που λήγει µέχρι το τέλος του προηγούµενου της
υποβολής της αίτησης έτους.
β. Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συµπληρώνεται από
1/1/2011 και µετά, υπολογίζεται µε τις συντάξιµες αποδοχές όλης της περιόδου
µέχρι και τον προηγούµενο µήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης.

Παράδειγµα
Εργαζόµενος ασφαλισµένος του ΙΚΑ συµπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της
ηλικίας. Υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1/7/2015 και έχει συµπληρώσει
9.001 ηµέρες ασφάλισης. Οι µέσες συντάξιµες αποδοχές των 5 καλύτερων
ετών µέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ και οι µέσες συντάξιµες αποδοχές για
το διάστηµα µετά την 1/1/2011, επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση µίας
φυσιολογικής µισθολογικής εξέλιξης).
α. Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης µε το παλιό
καθεστώς είναι 926 ευρώ.
β. Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης µε το νέο
καθεστώς είναι 945 ευρώ.
Οπότε µε βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ηµέρες ασφάλισης είναι 7.651
µέχρι 31/12/2010 και 1.350 από 1/112011 και µετά θα έχουµε αντίστοιχα:
α. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης µέχρι 31/12/2010
που θα είναι

926 x 7651

= 787 ευρώ

9001

β. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και
945 x 1351
µετά που θα είναι
= 142 ευρώ
9001
Εποµένως συνολική σύνταξη : 787 + 142 =929 ευρώ
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Με ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται όσοι έχουν
ασφαλισθεί σε ειδικά ταµεία (∆ΕΚΟ,Τραπεζών) από
1/1/1983 µέχρι 31/12/1992;
Για την συνταξιοδότηση των παραπάνω εργαζοµένων διακρίνουµε τις παρακάτω
κατηγορίες:

1.

ΑΝ∆ΡΕΣ–ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992
µε 35 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη = χωρίς µείωση)
Παράγραφος 3
ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
35
36
37
38
39
40

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
58
58
59
60
60
60

Κατά το µεταβατικό διάστηµα 2011-2014, ο/η ασφαλισµένος δικαιούται σύνταξης µε
τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το
έτος συµπλήρωσης των 10.500 Η.Ε.
Παράδειγµα: έστω ασφαλισµένος που το έτος 2012 είναι 58 ετών και έχει 35 έτη
ασφάλισης. → θα πάρει σύνταξη όταν συµπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο
ασφάλισης που απαιτούνται το 2012 (έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης),
ήτοι όταν συµπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.
Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος θα έπρεπε να
συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας.

2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ –υπαχθείσες στην ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 που δεν
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010)

ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25
25
25
25
25
25

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
60
55
61
56
62
57
63
58
64
59
65
60

9

Β. Πλήρης σύνταξη = χωρίς penalty (υπαγωγή στην ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 που
δεν θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010)
ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
15
15
15
15
15
15

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
60
61
62
63
64
65

Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το µεταβατικό
διάστηµα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής ,ήτοι κατά τα
έτη 2011-2014, οι ασφαλισµένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως
διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης του προβλεπόµενου , κατά την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή µειωµένη σύνταξη.
Παράδειγµα: έστω ασφαλισµένη που το έτος 2013 συµπληρώνει το 60ό έτος της
ηλικίας της → κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας
που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση , ήτοι το 63ο .
Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , η συγκεκριµένη ασφαλισµένη θα δικαιούτο
πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας της.

3. ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙ∆ΙΑ – υπαχθείσες στην ασφάλιση
1.1.1983-31.12.1992

ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
2013

ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25
25
25
25

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
50
52
50
55
53
65
60

Παράδειγµα : µητέρα που το 2012 συµπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι 52 ετών και
έχει ανήλικο παιδί → θα πάρει σύνταξη όταν συµπληρώσει το όριο ηλικίας που
απαιτείται το 2012, δηλαδή όταν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , η συγκεκριµένη µητέρα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη
στο 65ο έτος της ηλικίας .
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4. ΓΥΝΑΙΚΕΣ µε 3 (τουλάχιστον) παιδιά – ΑΝ∆ΡΕΣ µε 3 (τουλάχιστον) παιδιά
που είναι χήροι ή διαζευγµένοι και έχουν την επιµέλεια των ανήλικων ή
ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση
(ασφαλισµένοι –ασφαλισµένες µέχρι 31.12.1992)

ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
20
20
20
20
20
20

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΟΗ
52
55
65
65
65

Με ποιες προϋποθέσεις θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό
δικαίωµα στον ΟΑΕΕ;
Στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Ταµείο Εµπόρων), το δικαίωµα θεµελιώνεται µε τη
συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 65ου έτους της ηλικίας και των 40
ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας.
Αναλυτικά η θεµελίωση του δικαιώµατος και για την µεταβατική περίοδο από το
2010 µέχρι το 2015 θα είναι ως εξής :
Άνδρες – γυναίκες ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ
ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
15
35
35
35
35
35
35
37

ΕΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Οποτεδήποτε
15
µέχρι 31/12/2010
35
2011
36
2012
37
2013
38
2014
39
µετά την 1/1/2015
40
µέχρι 31/12/2010
37

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ
65
60
60
60
60
60
60
Χ.Ο.Η.
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