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Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7- 2010  δηµοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 « Νέο 
Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις » , 
στο άρθρο 10 του οποίου εισάγονται από 1.1.2011 ουσιαστικές µεταβολές στις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του Ιδρύµατος, ενώ παράλληλα  
λαµβάνεται µέριµνα και για την κατοχύρωση των θεµελιωµένων κατά περίπτωση  
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.    
Για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες : 
 
Άρθρο 10 
Παράγραφος 1.  
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας των µέχρι 31.12.92 ασφαλισµένων στη  µικτή 
ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. . 
  
Οι µεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.1 του 
άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.1 του άρθρου 143 
του ν. 3655/2008 συνίστανται : 
 
Α. στον ανακαθορισµό του χρόνου ασφάλισης,  ο οποίος , σταδιακά αρχής γενοµένης 
από 1.1.2011 , αναπροσαρµόζεται στα 12.000 ηµεροµίσθια, µέσω της προσθήκης 300 
ηµερών κατ’ έτος . Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι από 1.1.2011  καταργείται η 
παρ.2 του ίδιου άρθρου , στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισµοί ως προς τους 
χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία,  και πλέον θα  λαµβάνονται 
υπόψη  όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινοποιούµενου άρθρου , 



για την οποία θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες µε ειδική εγκύκλιο και  
 
Β. στην σταδιακή αύξηση του 58ου έτους – που αποτελεί το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης – το οποίο , αρχής γενοµένης από 1.1.2012, αυξάνεται ανά ένα έτος 
κάθε χρόνο  , έως ότου διαµορφωθεί στο 60ο . 
 
Ο ανακαθορισµός του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης 
εµφαίνεται αναλυτικά κατ’ έτος στον παρατιθέµενο πίνακα : 
 

        

  

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

  2010 10.500 58 

  2011 10.800 58 

  2012 11.100 59 

  2013 11.400 60 

  2014 11.700 60 

  2015 12.000 60 
 
 
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στη ρύθµιση της παρ.8 του κοινοποιούµενου άρθρου,  , 
σύµφωνα µε την οποία ο ασφαλισµένος/η  δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση 
του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συµπλήρωσης 
των 10.500 Η.Ε. 
 
Παράδειγµα : Ασφαλισµένος που το έτος 2011 έχει πραγµατοποιήσει  10.500 Η.Ε. 
→ θα πάρει σύνταξη  µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος-  δηλαδή θα 
δικαιωθεί πλήρους σύνταξης όταν συµπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας και 10.800 
ηµέρες ασφάλισης . 
 
Θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα έχουν και οι ασφαλισµένοι που κατά το έτος 
2010 συµπληρώνουν  το χρόνο ασφάλισης ( δηλαδή τα 10.500 ) µε αναγνώριση 
χρόνων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον 
υποβάλλουν σχετικό αίτηµα για αναγνώριση µέχρι 31.12.2013. Τα άτοµα της 
κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε στο όριο ηλικίας που ισχύει το 
2010, δηλαδή στο 58ο . ( παρ.18 του άρθρου 10) 
 
Παράγραφος 2: 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά  ,  αρχής 
γενοµένης από 1.1.2011,  το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης 
35ετίας των ασφαλισµένων που έχουν πραγµατοποιήσει 7500 ηµέρες εργασίας στα 



βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.  
 
Συγκεκριµένα το όριο ηλικίας ,που προβλέπεται από τις διατάξεις του τέταρτου 
εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 , όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή του µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008, 
ανακαθορίζεται σταδιακά από το 55ο έτος στο  60ο , για λήψη πλήρους σύνταξης , 
ενώ για µειωµένη από το 53ο στο 58ο.Ο ανακαθορισµός γίνεται µέσω της προσθήκης 
9 µηνών κάθε έτος, αρχής γενοµένης από 1.1.2011  
 
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης  εµφαίνεται στον 
πίνακα που παρατίθεται :  
 

  

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

  

ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΠΛΗΡΗΣ                   
ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

  2010 10.500* 55 53 

  

2011 10.500 55 & 
9µήνες 

53 & 9 
µήνες 

  

2012 10.500 56 & 6 
µήνες 

54 & 6 
µήνες 

  

2013 10.500 57 & 3 
µήνες 

55 & 3 
µήνες 

  2014 10.500 58 56 

  

2015 10.500 58 & 9 
µήνες 

56 & 9 
µήνες 

  

2016 10.500 59 & 6 
µήνες 

57 & 6 
µήνες 

  2017 10.500 60 58 
 
 
* Από τις 10.500 Η.Ε. οι 7.500 (κατ’ ελάχιστον) πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί 
στα ΒΑΕ 
 
Επισηµαίνεται και στο σηµείο αυτό ότι από 1.1.2011  καταργείται η παρ.2 του ίδιου 
άρθρου , στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισµοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης 
που συνυπολογίζονται στην 35ετία,  και πλέον καθίσταται πολύ πιο εφικτή η 
συµπλήρωση των 3000 ηµεροµισθίων ( όσων δηλαδή υπολείπονται από τα 7500 στον 
ΚΒΑΕ έως τα 10.500) , εφόσον θα λαµβάνονται υπόψη  όλοι οι χρόνοι που 
αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινοποιούµενου άρθρου , για την οποία θα σας 
δοθούν µε ειδική εγκύκλιο αναλυτικές οδηγίες .   
 
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 



 
Στην ίδια την κοινοποιούµενη διάταξη ορίζεται ότι ο ασφαλισµένος/η  δικαιούται 
σύνταξη στο όριο ηλικίας,  όπως αυτό διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης 
των  10.500 Η.Ε. εκ των οποίων 7.500 στον ΚΒΑΕ.   
 
Παράδειγµα : Ασφαλισµένος  που το έτος 2012  συµπληρώνει τις 10.500 ηµέρες 
εργασίας εκ των οποίων 7500 ηµέρες στον ΚΒΑΕ ,  συνταξιοδοτείται  µε  πλήρη 
σύνταξη  όταν γίνει 56 ετών και 6 µηνών ( όριο ηλικίας που ισχύει για το έτος 2012). 
 
Θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα έχουν και οι ασφαλισµένοι που κατά το έτος 
2010 συµπληρώνουν  το χρόνο ασφάλισης ( δηλαδή τα 10.500 εκ των οποίων 7500 
στον ΚΒΑΕ ) µε αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 10 
του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτηµα για αναγνώριση µέχρι 
31.12.2013. Τα άτοµα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε µε τα 
όρια ηλικίας που ισχύουν κατά το 2010. ( παρ.18 του άρθρου 10).  
 
 
Παράγραφος 10:  
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται για τους µετά την 1.1.1993 
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 3 του ν. 3029/2002 χρόνος ασφάλισης για λήψη σύνταξης 37ετίας , ενώ 
ταυτόχρονα τίθεται και όριο ηλικίας . 
 
Συγκεκριµένα οι ασφαλισµένοι της κατηγορίας αυτής από 1.1.2011  
συνταξιοδοτούνται µε 40 έτη ασφάλισης ( αντί των 37 ) στο 60ο έτος της ηλικίας 
τους . 
 
Οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τη ρητή διατύπωση 
της διάταξης, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας µε 11.100 ηµέρες 
υποχρεωτικής ασφάλισης,  εφόσον τις συµπληρώνουν  µέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους  
  
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 
 
Πλήρη σύνταξη  χωρίς όριο ηλικίας  λαµβάνουν µόνο όσοι  ασφαλισµένοι  
συµπληρώνουν τις 11.100 ηµέρες υποχρεωτικής ασφάλισης µέχρι 31.12.2010.   
 
 
Παράγραφος 11: 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξοµοιώνεται σταδιακά το όριο ηλικίας 
λήψης πλήρους σύνταξης µε 4500 ηµέρες ασφάλισης  των γυναικών ασφαλισµένων 
του Ιδρύµατος µε το ισχύον για τους άνδρες . 
 
Συγκεκριµένα τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 28 του α.ν. 
1846/1951 και ορίζεται ότι το 60ο έτος της ηλικίας , που αποτελεί σήµερα το όριο 
ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης των µέχρι 31.12.92 ασφαλισµένων γυναικών,  
αυξάνεται σταδιακά , αρχής γενοµένης από 1.1.2011 κατά 1 έτος κάθε χρόνο και 



µέχρι το 65ο . 
 
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους  σύνταξης εµφαίνεται στον πίνακα που 
παρατίθεται :  
        
        

  

ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

  2010 4.500 60 

  2011 4.500 61 

  2012 4.500 62 

  2013 4.500 63 

  2014 4.500 64 

  2015 4.500 65 
 
 
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 
 
Οι ασφαλισµένες συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας,  όπως αυτό 
διαµορφώνεται κατά το έτος , εντός του οποίου,  συµπληρώνουν το 60ο έτος της 
ηλικίας τους .   
 
Παράδειγµα: Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της και 4500 
ηµέρες ασφάλισης το 2012,  θα δικαιωθεί πλήρη σύνταξη γήρατος στο 62ο έτος της 
ηλικίας , δηλαδή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012. 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στο σηµείο αυτό  ότι θεµελιωµένο δικαίωµα για λήψη 
σύνταξης µε  4500 ηµέρες ασφάλισης στο 60ο έτος της ηλικίας ( δηλαδή µε το ισχύον 
κατά το έτος 2010 έχουν και οι  ασφαλισµένες  που συµπληρώνουν  τον ανωτέρω   
χρόνο ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους ,  µε αναγνώριση χρόνου που 
προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992. 
 
Σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 40 του 
ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται µε την παρ.18 του κοινοποιούµενου άρθρου, τίθεται 
προθεσµία µέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ µέρους της ασφαλισµένης  σχετικής 
αίτησης για αναγνώριση. 
 
 
Παράγραφος 12 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται από 1.1.2011 οι διατάξεις 
της παρ.1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 που αναφέρονται στην συνταξιοδότηση 
των µέχρι 31.12.92 ασφαλισµένων του Ιδρύµατος  που πραγµατοποιούν 10.000 
ηµέρες ασφάλισης. 



 
Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις  : 
 
α. Ανακαθορίζονται σταδιακά για τις γυναίκες ασφαλισµένες του Ιδρύµατος τόσο το 
όριο ηλικίας όσο και ο συντάξιµος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και 
µειωµένης σύνταξης και  
 
β. Ανακαθορίζεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισµένων.   
 
Α. Γυναίκες ασφαλισµένες :  
  
Οι 10.000 ηµέρες ασφάλισης που απαιτούνται µέχρι 31.12.2010 αυξάνονται από 
1.1.2011 κατά 400 ηµέρες κατ’ έτος και µέχρι τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών 
ασφάλισης .  
 
Το 57ο έτος (όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης µέχρι 31.12.2010) αυξάνεται  για 
το έτος 2011 στο 58ο έτος , ενώ από το 2012 και για κάθε επόµενο έτος  
αναπροσαρµόζεται κατά έξι µήνες κατ’ έτος ,  µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους 
της ηλικίας τους. 
 
Το µέχρι την 31.12.2010  όριο ηλικίας των 55 ετών που απαιτείται για λήψη 
µειωµένης σύνταξης  καθορίζεται το 2011 στο 56ο έτος , ενώ από 1.1.2012 αυξάνεται 
κατά έξι µήνες κατ’ έτος  και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου.  Όπως προκύπτει µε 
σαφήνεια από την γραµµατική διατύπωση της κοινοποιούµενης διάταξης το δικαίωµα 
λήψης µειωµένης σύνταξης χωρεί µόνο κατά τη µεταβατική περίοδο της αύξησης των 
ορίων ηλικίας. 
 
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης συνταξιοδότησης καθώς και του 
απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης των γυναικών αποτυπώνονται στον παρατιθέµενο 
πίνακα: 
 

  

ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΓΙΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

  2010 10.000 57 55 

  2011 10.400 58 56 

  2012 10.800 58,5 56,5 

  2013 11.200 59 57 

  2014 11.800 59,5 57,5 

  
  

2015 12.000 60 58 



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

  

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

  2010 10.000 62 

  2011 10.000 63 

  2012 10.000 63,5 

  2013 10.000 64 

  2014 10.000 64,5 

  2015 10.000 65 
 
 
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ :  
 
Ο  ασφαλισµένος/η  δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και µε το χρόνο ασφάλισης 
, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες 
ασφάλισης . 
 
Παράδειγµα: Ασφαλισµένη που  συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το έτος 
2012 θα συνταξιοδοτηθεί µε πλήρες ποσό σύνταξης ,όταν συµπληρώσει 10.800 
ηµέρες ασφάλισης και το 58,5 έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί δηλαδή το όριο 
ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος 2012). 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στο σηµείο αυτό  ότι θεµελιωµένα δικαιώµατα µε τον  
χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 
θεωρούνται ότι έχουν και οι  ασφαλισµένοι/ες που συµπληρώνουν  τις 10.000 ηµέρες 
ασφάλισης  εντός του τρέχοντος έτους ,  µε αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο 



άρθρο 40 του ν. 2084/1992. 
 
Σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 40 του 
ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται µε την παρ.18 του κοινοποιούµενου άρθρου, τίθεται 
προθεσµία µέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ µέρους του ασφαλισµένου/ης 
σχετικής αίτησης για αναγνώριση. 
 
 
Παράγραφος 13 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια 
ηλικίας λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος για τις γυναίκες ασφαλισµένες του 
Ιδρύµατος . 
 
Συγκεκριµένα τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 
του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, ούτως ώστε να επιτευχθεί εναρµόνιση µε τα όρια 
ηλικίας λήψης µειωµένης σύνταξης των ανδρών ασφαλισµένων του Ιδρύµατος . 
 
Συγκεκριµένα : 
 
Α. για τις γυναίκες που πραγµατοποιούν 4500 ηµέρες ασφάλισης ( εκ των οποίων 100 
κατ’ έτος την προηγούµενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία) το 
όριο ηλικίας των 55 ετών που ισχύει µέχρι 31.12.2010 αυξάνεται από 1.1.2011 κατά 
ένα έτος κάθε χρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους . 
 

  

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

  2010 4.500 55 

  2011 4.500 56 

  2012 4.500 57 

  2013 4.500 58 

  2014 4.500 59 

  2015 4.500 60 
 
 
 
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 
 
Οι ασφαλισµένες µε τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται µειωµένη σύνταξη 



στο όριο ηλικίας , όπως αυτό διαµορφώνεται κατά το έτος που συµπληρώνουν το 55ο 
έτος της ηλικίας τους .  
 
Παράδειγµα : Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το έτος 
2012 θα συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη στο 57ο έτος της ηλικίας ( ακολουθεί 
το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει πραγµατοποιήσει 4500 
ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την αµέσως προηγούµενη του έτους 
υποβολής της  αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία . 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στις περιπτώσεις ασφαλισµένων γυναικών που 
συµπληρώνουν εντός του 2010 τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις µε αναγνώριση 
χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92. Οι ασφαλισµένες αυτές 
συνταξιοδοτούνται µε µειωµένη σύνταξη στο  όριο ηλικίας των 55 ετών , υπό την 
προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση αναγνώρισης µέχρι 31.12.2013.   
 
Β. Καθορίζεται ο υπολογισµός του ποσοστού µείωσης της σύνταξης για τις 
ασφαλισµένες µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης ( εκ των οποίων 100 κατ΄έτος κατά τα 5 
έτη που προηγούνται εκείνου εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση 
συνταξιοδότησης )  που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη κατά τη µεταβατική περίοδο 
που αναφέρεται στην παρ.12 και εµφαίνεται στον σχετικό πίνακα  
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 
 
Η ασφαλισµένη  δικαιούται µειωµένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και µε το χρόνο 
ασφάλισης , όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος που συµπληρώνει τις 10.000 
ηµέρες ασφάλισης . 
 
Παράδειγµα: Ασφαλισµένη που  συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το έτος 
2012 θα συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη  ,όταν συµπληρώσει 10.800 ηµέρες 
ασφάλισης  και το 56,5 έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και 
το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος 2012). 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στο σηµείο αυτό  ότι θεµελιωµένο δικαίωµα  µε τον 
απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύουν κατά το 
έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι  ασφαλισµένες που συµπληρώνουν  τις 10.000 
ηµέρες ασφάλισης ,  µε αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 
2084/1992. 
 
Σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 40 του 
ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται µε την παρ.18 του κοινοποιούµενου άρθρου, τίθεται 
προθεσµία µέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ µέρους του ασφαλισµένης σχετικής 
αίτησης για αναγνώριση. 
 
Γ.  Καθορίζεται ο υπολογισµός του ποσοστού της µείωσης της σύνταξης  για τους 
άνδρες µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης ( εκ των οποίων 100 κατ’ έτος  κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται εκείνου εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης ) 
οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε µικρότερο όριο ηλικίας από το διαµορφούµενο – 
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην   παρ. 12- όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης .  
 
Το ποσοστό µείωσης της σύνταξης για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισµένων δεν 



διαφοροποιείται και εξακολουθεί να ανέρχεται σε 1/200 για κάθε µήνα που 
υπολείπεται από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης . 
 
 
Παράγραφος 14 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν 
τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , 
καθώς ήταν επιβεβληµένη η εναρµόνιση τους στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
. 
 
Έτσι 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. 
 
Περαιτέρω  αυξάνεται σταδιακά αρχής γενοµένης από 1.1. 2011 το όριο ηλικίας 
λήψης µειωµένης κατά 50% σύνταξης µε την πραγµατοποίηση 4800 ηµερών 
ασφάλισης των γυναικών ασφαλισµένων. Συγκεκριµένα το 60ο έτος που απαιτείται 
µέχρι 31.12.2010 αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος 
και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας . 
 
Η εξέλιξη του ορίου αυτού εµφαίνεται στον παρακάτω πίνακα :   
 
 
Β. ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

  

ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

  2010 4.800 60 

  2011 4.800 61 

  2012 4.800 62 

  2013 4.800 63 

  2014 4.800 64 

  2015 4.800 65 

  

 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 
 
Οι ασφαλισµένες δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 
συµπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας τους . 
Παράδειγµα: Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το έτος 
2012 µπορεί να πάρει δεύτερη µειωµένη κατά 50% σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , 
όταν συµπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης που ισχύει το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει και τις 4800 ηµέρες 



ασφάλισης . 
 
  
Παράγραφος 15 
Περ Β) 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενοµένης 
από 1.1.2011, το προβλεπόµενο από τις διατάξεις των β.δ. 7/65,  β.δ. 649/68 και του 
άρθρου 19 του ν.2703/99 όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και µειωµένης σύνταξης του 
ιπτάµενου προσωπικού, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, 
καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering.  
 
Συγκεκριµένα, από 1.1.2011 για το ως άνω προσωπικό ορίζεται το 55ο έτος της 
ηλικίας για χορήγηση πλήρους σύνταξης και το 50ο για µειωµένη, αυξάνεται δε για 
κάθε επόµενο έτος κατά ένα χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου και του 55ου 
έτους αντίστοιχα. 
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης εµφαίνεται στον 
πίνακα που παρατίθεται: 
 

  

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

  

ΕΤΟΣ  

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  2011 55 50 

  2012 56 51 

  2013 57 52 

  2014 58 53 

  2015 59 54 

  2016 60 55 

  

 
Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το µεταβατικό 
διάστηµα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής, ο 
ασφαλισµένος/-η δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαµορφώνεται κατά 
το έτος συµπλήρωσης του προβλεπόµενου κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
ορίου ηλικίας για πλήρη ή µειωµένη σύνταξη.  
 
Παράδειγµα: ασφαλισµένος ιπτάµενος σε επιχειρήσεις εναερίων συγκοινωνιών που 
το έτος 2010 συµπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, συνταξιοδοτείται µε τις 
διατάξεις του β.δ. 7/65 µε πλήρη σύνταξη, εφόσον συµπληρώνει και τις λοιπές 



προϋποθέσεις του νόµου αυτού, ενώ ασφαλισµένος ιπτάµενος που το έτος 2013 
συµπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους 
συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, 
ήτοι το 57ο έτος.     
 
Εφιστούµε την προσοχή σας ότι, όπου από τις διατάξεις των β.δ. 7/65 και 649/68 και 
του άρθρου 19 του ν.2703/99 προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, από 
1.1.2011 καθορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας, το οποίο αυξάνεται για κάθε επόµενο 
έτος κατά ένα χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους.  
 
Η ως άνω εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εµφαίνεται στον πίνακα που 
παρατίθεται:  
 

  

ΕΤΟΣ  ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

  

2010 Ανεξαρτήτως 
ορίου ηλικίας 

  2011 55 

  2012 56 

  2013 57 

  2014 58 

  2015 59 

  2016 60 
 
 
 
Εξυπακούεται, ότι ο ασφαλισµένος δικαιούται σύνταξης µε το όριο ηλικίας που 
ισχύει κατά τη συµπλήρωση του οριζόµενου από τις οικείες διατάξεις χρόνου 
ασφάλισης.  
 
Παράγραφος 16 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εναρµονίζεται σταδιακά ,αρχής γενοµένης 
από 1.1. 2011, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε 
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες µε το ισχύον για τους άνδρες ασφαλισµένους στον 
ΚΒΑΕ.   
Συγκεκριµένα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαµορφώνεται , ως εξής : 
 

  

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ



  2010 4.500* 55 

  2011 4.500 56 

  2012 4.500 57 

  2013 4.500 58 

  2014 4.500 59 

  2015 4.500 60 
 
 
* Εξυπακούεται ότι δεν µεταβάλλονται οι χρονικές προϋποθέσεις οι οποίες 
εξακολουθούν να είναι  4.500 Η.Ε. συνολικά ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 
3.600 (κατ’ ελάχιστον)  στα ΒΑΕ και εξ αυτών 1000 να έχουν πραγµατοποιηθεί τα 
τελευταία 13 χρόνια .  
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 
 
Οι ασφαλισµένες δικαιούνται σύνταξη µε το όριο  ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 
συµπλήρωσης τουλάχιστον 4500 ηµερών ασφάλισης εκ των οποίων 3600 στον 
ΚΒΑΕ. 
 
Παράδειγµα : Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης το 
2012 συνταξιοδοτείται,  όταν συµπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί 
δηλαδή το όριο ηλικίας που ισχύει το 2012). 
 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι τα µικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που 
ισχύουν για τους απασχολούµενους /ες σε οικοδοµικές εργασίες κλπ δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Παράγραφος 17 
Περ.Β 
 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 
1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης των µητέρων 
ανηλίκων παιδιών που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι 31.12.92, σύµφωνα µε 
τον παρακάτω πίνακα . 
 

  

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

  

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ

  2010 5.500 55 50 

  2011 5.500 57 52 

  2012 5.500 60 55 

  2013 5.500 65 60 
 
 



 
 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 
 
Οι µητέρες ακολουθούν το όριο ηλικίας , όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον 
παραπάνω πίνακα και ισχύει κατά τη συµπλήρωση του απαιτούµενου συντάξιµου 
χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού . 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Ασφαλισµένη µητέρα που κατά το έτος 2010 συµπληρώνει τις 
5500 ηµέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε µε 
πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος ή στο 50ο , µε µειωµένη . 
 
Ασφαλισµένη µητέρα που συµπληρώνει τις 5500 ηµέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο 
παιδί το 2012 , συνταξιοδοτείται µε πλήρη σύνταξη στο 60ο έτος και µε µειωµένη 
στο 55ο έτος .  
 
Περ.ε 
  
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2013 τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαχθέντων στην ασφάλιση από 1.1.93 και εφεξής 
µητέρων ανηλίκων παιδιών. Ο ανακαθορισµός των ορίων ηλικίας λήψης πλήρους και 
µειωµένης σύνταξης εµφαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

  

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

  

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ

  2010 6.000 55 50 

  2011 6.000 55 50 

  2012 6.000 55 50 

  2013 6.000 65 60 
 
 
Παρακαλούµε για την άµεση γνωστοποίηση των κοινοποιούµενων  διατάξεων στα 
υποκαταστήµατα του Ιδρύµατος , ούτως ώστε να είναι εφικτή εκ µέρους των 
Υπηρεσιών σας η πλήρης ενηµέρωση των ασφαλισµένων, αναφορικά µε τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους και την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωµάτων .     
 
 
 
                                                 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 
 



Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 
Η Τµηµατάρχης Γραµµατείας 


