
Όλες οι αλλαγές για τους ασφαλισµένους στο 
ΙΚΑ  

Mε ποιες προϋποθέσεις θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα στο IKA; 

O ασφαλισµένος σε κάθε περίπτωση δικαιούται σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το 
χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά τη συµπλήρωση των 10.000 ή των 10.500 

ηµερών ασφάλισης.  
Παραδείγµατα:  

α) Eργαζόµενος συµπληρώνει στο IKA το 2011, 10.000 ηµέρες ασφάλισης, αλλά 
είναι 60 ετών. O συγκεκριµένος εργαζόµενος θεµελιώνει το συνταξιοδοτικό του 
δικαίωµα το 2011 και θα πάρει πλήρη σύνταξη όταν συµπληρώσει το 63ο έτος της 

ηλικίας του.  
β) Eργαζόµενος συµπληρώνει στο IKA το 2012, 10.500 ηµέρες ασφάλισης. O 

συγκεκριµένος εργαζόµενος µπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συµπληρώσει 37 έτη 
ασφάλισης και ηλικία 59 ετών.  

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.  



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.  

Παρατηρήσεις:  
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο 
ασφάλισης που ισχύει κατά τη συµπλήρωση των 10.000 ηµερών ασφάλισης. Για 

παράδειγµα, η εργαζόµενη που συµπληρώνει το 2011 τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης 
δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και 10.400 

ηµερών 

ασφάλισης. 



H εργαζόµενη που έχει συµπληρώσει 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 
στα BAE µέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας της. 
Aντίστοιχα η εργαζόµενη που συµπληρώνει τις παραπάνω ηµέρες το 2011, 

συνταξιοδοτείται στο 56ο έτος της ηλικίας της κ.ο.κ.  
Παρατηρήσεις: 

Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συµπληρωθεί 7.500 ηµέρες 
ασφάλισης από τις 10.500 στο καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών 

Eπαγγελµάτων. 
Tο όριο ηλικίας καθορίζεται µε βάση αυτό που ισχύει κατά τη συµπλήρωση των 
10.500 ηµερών ασφάλισης. Για παράδειγµα, ο εργαζόµενος που θα συµπληρώσει 
10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2013 για να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη, θα 
πρέπει να συµπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 3 µηνών και για µειωµένη 

σύνταξη την ηλικία των 55 ετών και 3 µηνών.  

Παρατηρήσεις:  
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά 
τη συµπλήρωση των 4.500 ηµερών ασφάλισης από τις οποίες οι 3.600 ηµέρες θα 
πρέπει να είναι στο καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελµάτων.  



 

Παρατηρήσεις:  
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόµενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά 
τη συµπλήρωση των 5.500 ηµερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά 
τη συµπλήρωση των ηµερών αυτών. Για παράδειγµα, η εργαζόµενη που συµπληρώνει 

5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2011 και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται σύνταξη σε 
ηλικία 57 ετών πλήρη και 52 ετών µειωµένη.  

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο IKA;  
Oι συντάξεις για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα µέχρι 31/12/2014 στο IKA, δεν έχουν 
ουσιαστικά καµία αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού. H πρόβλεψη για 2% για κάθε 
έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και µετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο IKA, αφού για τα 

35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιµου 
µισθού. 

Για όσους όµως θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2015 και µετά, 
εφαρµόζεται ο νέος τρόπος υπολογισµού . 

Για τον εργαζόµενο που θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2015 και 
συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξή του θα αποτελείται από το άθροισµα δύο 
επιµέρους ποσών. Tο πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης 
που έχει συµπληρωθεί µέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί 

στο χρόνο ασφάλισης που συµπληρώθηκε από 1/1/2011 και µετά.  
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο; 

α. Tο ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συµπληρωθεί µέχρι 
31/12/2010 υπολογίζεται µε τον παλιό τρόπο, δηλαδή µε τις συντάξιµες αποδοχές των 
πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέµε δεκαετία, εννοούµε αυτή 

που λήγει µέχρι το τέλος του προηγούµενου της υποβολής τής αίτησης έτους.  
β. Tο ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συµπληρώνεται από 1/1/2011 
και µετά, υπολογίζεται µε τις συντάξιµες αποδοχές όλης της περιόδου µέχρι και τον 

προηγούµενο µήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. 

 
 
 


