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To ασφαλιστικό μας
σύστημα
με μια πρώτη
ματιά
Nόμος
3863/2010

Εισαγωγικό σημείωμα
Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις μεταβολές που υφιστάμεθα ως μισθωτοί σε
σχέση με το συνταξιοδοτικό μας καθεστώς, δημιούργησε και προσφέρει στα μέλη της αυτή την ειδική έκδοση που αφορά τις αλλαγές σύμφωνα με τον τελευταίο Ν. 3863/10 για τα ασφαλιστικό.
Έτσι, λοιπόν, μπροστά στις αγωνίες όλων χρέος της ΕΔΟΠ, είναι να παρέχει κάθε αξιόπιστη
πληροφορία συμβάλλοντας στην έγκριτη πληροφόρηση και στην άμεση ενημέρωση των συναδέλφων μας, όπως έπραξε με τον προηγούμενο Νόμο 3655, έτσι και με τον Ν. 3863/10 επιχειρεί με
το τεύχος αυτό, στο μέτρο του δυνατού να φωτίσει περισσότερο τις αγωνίες των συναδέλφων μας
για το τι συμβαίνει, μετά από την εφαρμογή του τελευταίου νόμου.
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για άλλη μια φορά όλους τους συντελεστές που βοήθησαν στην ερμηνεία του Νέου νόμου για το ασφαλιστικό, ενώ δεσμεύεται ότι και
στο εξής θα είναι στη διάθεση του καθενός παρέχοντας προφορική ή γραπτή πληροφόρηση για τα
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά μας ζητήματα.
Γι’ αυτό όσοι συνάδελφοι θέλουν -πέραν αυτής της ενημέρωσης- να πληροφορηθούν για κάποιο ζήτημά τους, πιο εξεζητημένο να επικοινωνήσουν με την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ή να αποστείλουν στο
fax 210 - 5240383 το αίτημά τους.
Με τιμή
		
		


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπίτζας Γιώργος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πιστεύος Χρήστος

Οικονομικά και Οργανωτικά Θέματα
Ν 3863/2010 Άρθρο 44
Παράγραφος 9
1. Οι υφιστάμενοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ Τομείς
Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και
Υγείας Προσωπικού ΔΕΗ ενοποιούνται
και συνιστούν στο εν λόγω Ταμείο Κλάδο
με την ονομασία «Κλάδος Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ» με πλήρη λογιστική και
οικονομική αυτοτέλεια.
2. Για τη χρηματοδότηση του ΤΑΠ-ΔΕΗ του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του «Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ» του ΤΑΥΤΕΚΩ ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 3655/2008.



Ασφαλιστικές - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά
§� 4
������
άρθ ��
5 ������������
Ν 3232/2004 ��
&
§� ���������������������
6 άρθ.61 Ν 3518/2006:
Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω καθώς και σύζυγοι ανάπηρων με ποσοστό
80% και άνω, εφόσον έχουν
διανύσει 10ετή έγγαμο βίο θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.



Άρθρο 140 Ν3655/2008:
Η ήδη υπάρχουσα διάταξη επεκτείνεται και στους
πατέρες παιδιών με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, αν
η ασφαλισμένη μητέρα δεν το
ασκήσει ή έχει αποβιώσει. Αν
ο γάμος έχει λυθεί το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα
που έχει την γονική μέριμνα
των παιδιών.

Ν. 3863/2010 Άρθρο 10

Κατοχύρωση Συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31-12-2010 δεν
θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία
μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός
δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. (παρ. 7 άρθρου μόνου του Ν. 3847/2010
- ΦΕΚ Α67).
Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν
και οι ασφαλισμένοι/ες που μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του
Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης
υποβληθεί μέχρι 31-12-2013 (παρ. 18 του άρθρου
10). Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το
όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 (παρ. 18
του άρθρου 10).
Παράδειγμα: ασφαλισμένη που το έτος 2010
έχει 14 έτη ασφάλισης και το 2013 υποβάλλει
αίτηση αναγνώρισης 1 έτος κατά το οποίο έλαβε

σύνταξη λόγω αναπηρίας (παρατήρηση: το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έλαβε σύνταξη αναπηρίας πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι 31-12-2010)
θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται το έτος 2010, δηλαδή στο
60ο έτος της ηλικίας της.

Συνταξιοδότηση γονέων
με ανάπηρα παιδιά

(ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους)
Γονείς αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και σύζυγοι αναπήρων
με ποσοστό 80% και άνω εφόσον έχουν διανύσει δεκαετή έγγαμο βίο θεμελιώνουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 25 ετών
ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επεκταθεί και
στους πατέρες είναι η ασφαλισμένη μητέρα να
μην ασκήσει το δικαίωμα ή να έχει αποβιώσει. Αν
ο γάμος έχει λυθεί το δικαίωμα ασκείται από το
γονέα που έχει την νόμιμη μέριμνα των τέκνων.


Πλασματικός χρόνος μητέρων
Άρθρο 141 Ν 3655/2008:
1. Στις ασφαλισμένες αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε
παιδί που αποκτούν από 1/1/2000
και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε
ένα έτος ασφάλισης για το 1ο παιδί
και σε δύο έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.
Ο πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση του
χρόνου πλήρους σύνταξης γήρατος
ή για προσαύξηση του ποσού γήρατος. Δεν συνυπολογίζεται για την
συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης, των 15 ετών του ελάχιστα
απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων ή



αναπήρων παιδιών καθώς και των
ελάχιστων απαιτούμενων ημερών
ασφάλισης στα Β.Α.Ε.
Το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείται κατά το χρόνο υποβολής αίτησης
συνταξιοδότησης. Εάν δεν ασκηθεί
από την ασφαλισμένη μητέρα μπορεί να ασκηθεί από τον πατέρα.
Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά που βαρύνει τον φορέα κύριας
ασφάλισης.
2.	 Εισφορές του κλάδου κύριας
σύνταξης μειώνονται κατά 50%,
κατά το 12μηνο απασχόλησης που
ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Πλασματικός χρόνος μητέρων
Άρθρο 10 § 18 Ν 3863/2010
Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για κάθε
παιδί (άρθρο 141) αναγνωρίζεται στις ασφαλισμένες ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των
παιδιών. Ανέρχεται σε ένα (1) έτος ασφάλισης για
το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη ασφάλισης για
κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

έτη ασφάλισης τα έχουν συμπληρώσει μέχρι
31/12/2010)
• Των 15 ετών ασφάλισης

Ο πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται
και για την συμπλήρωση:
• Του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
σύμφωνα με τις διατάξεις της § 10 του άρθρου αυτού (δηλαδή α) για ασφαλισμένους
από 1/1/1993 και εφεξής που θεμελιώνουν
δικαίωμα συνταξιοδότησης με 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών β) για ασφαλισμένους
από 1/1/1983 και εφεξής που θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον τα 37



Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας
Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1982
Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
Ασφαλισμένοι από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992
ΑΡΘΡΑ 2-3 Ν
3029/2002
Θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με:
35 έτη ασφάλισης
και
ηλικία 58 ετών



ΑΡΘΡΟ 143 Ν 3655/2008

ΑΡΘΡΟ 10 § 3 Ν 3863/2010

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα:
με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία:
Έως 2012 58 ετών
2013 58 ετών & 6 μηνών
2014 59 ετών
2015 59 ετών & 6 μηνών
2016 60 ετών     

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα:
Έτος Έτη ασφάλισης Ηλικία
Έως 2010
35
58 ετών
2011
36
58 ετών
2012
37
59 ετών
2013
38                   60 ετών
2014
39
60 ετών
2015
40
60 ετών   
Σε περίπτωση σταδιακής αύξησης του ορίου
ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης ο ασφαλισμένος
ακολουθεί το χρόνο ασφάλισης και την ηλικία του
έτους που συμπληρώνει τα 35 έτη ασφάλισης (§ 8)
Γενικές ή καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν
την χορήγηση σύνταξης με τη συμπλήρωση 35
ετών ασφάλισης και ηλικία 58 ή 60 ετών έχουν
εφαρμογή στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 (§ 9)

Ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993
Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (§ 10 εδ. α)
Ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1983
ΑΡΘΡΟ 2 Ν
3029/2002

ΑΡΘΡΟ 3 Ν
3029/2002

Ασφαλισμένοι
από
1/1/83 έως 31-12-92
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 37
έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

Ασφαλισμένοι μετά την
1/1/93 θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με
37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΑΡΘΡΟ 10 §�����������������������
�� 10
����������������������
εδ γ Ν 3863/2010
Οι διατάξεις του άρθρου 2 § 2 και του άρθρου 3 § 1 του Ν
3029/2002 (σύμφωνα με τις οποίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας) έχουν εφαρμογή στους
ασφαλισμένους που μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 37
έτη υποχρεωτικής ασφάλισης.



Συνταξιοδότηση Μητέρων & χήρων πατέρων ανηλίκων
Ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1982
Δεν έχουμε καμιά μεταβολή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
Ασφαλισμένες από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1982
Ν 2084/1992
Μητέρες ανηλίκων
τέκνων που έχουν
ασφαλιστεί από
01-01-83 μέχρι 3112-92 μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν με
25 έτη ασφάλισης και
ηλικία 50 ετών
Η ύπαρξη
ανηλίκου τέκνου
εξετάζεται κατά την
συμπλήρωση των
25 ετών ασφάλισης
και μέχρι την
συνταξιοδότηση

ΆΡΘΡΟ 144 Ν 3655/2008
Μητέρες ανηλίκων τέκνων,
ασφαλισμένες από 01-01-83
μέχρι 31-12-92, μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν με 25 έτη
ασφάλισης και ηλικία
μέχρι το 2012 50 ετών
το 2013 51 ετών
το 2014 52 ετών
το 2015 53 ετών
το 2016 54 ετών
το 2017 55 ετών
Η ύπαρξη ανηλίκου τέκνου
πρέπει να συνυπάρχει με την
ηλικία των 50 ετών Μητέρες
ανηλίκων τέκνων με 25 έτη
ασφάλισης δικαιούνται σύνταξη

ΆΡΘΡΟ 10 § 17 Ν 3863/2010
Μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένες από 01-01-83
μέχρι 31-12-92, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25
έτη ασφάλισης και ηλικία
μέχρι το 2010 50 ετών
το 2011 52 ετών
το 2012 55 ετών
το 2013 65 ετών
Η μητέρα ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά την
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης (25
έτη) εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού.
Εάν οι μητέρες συμπληρώσουν 25 έτη ασφάλισης
δικαιούνται μειωμένη με την συμπλήρωση:
του 50ου έτους το 2011
του 53ου έτους το 2012
του 60ου έτους το 2013
(εδ α)

Παράδειγμα: Μητέρα ασφαλισμένη από 01-01-1983 εως 31-12-1992 που το 2012 θα είναι 45 ετών και θα έχει 25ετη ασφάλισης
και ανήλικο τέκνο συνταξιοδοτείται στην ηλικία 55ετων με πλήρη και 53 με μειωμένη σύνταξη
10

τέκνων

(ή ανικάνων για βιοποριστική εργασία)
Ασφαλισμένες μετά την 1/1/1993

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 20 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών
Με τη συμπλήρωση του 50
ου έτους της ηλικίας μπορούν
να λάβουν μειωμένη σύνταξη κατά 1/267 (ή 0,37%) για
κάθε μήνα που λείπει μέχρι
και την συμπλήρωση του 55
ου έτους της ηλικίας

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με
20 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών
Η μείωση της σύνταξης (κατά 1/200) μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση του 50ου
έτους μέχρι και το 2008
του 51ου έτους για το 2009
του 52ου έτους για το 2010
του 53ου έτους για το 2011
του 54ου έτους για το 2012
του 55ου έτους για το 2013

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 20 έτη ασφάλισης και ηλικία
55 ετών μέχρι 31-12-2012
65 ετών από 1/1/2013.
Η μείωση της σύνταξης (κατά 1/200)
μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση
του 50ου έτους μέχρι και το 2012
του 60ου έτους από 1/1/2013
(εδ ε)
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Συνταξιοδότηση μητέρων & χήρων πατέρων
3 τουλάχιστον τέκνων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ασφαλισμένες
μέχρι
31-12-92

Άρθρο 144 Ν 3655/2008

Άρθρο 10 §�
�����������������
17 Ν 3863/2010
���������������

Γυναίκες ασφαλισμένες, χήροι ή διαζευγμένοι που έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων
ή ανικάνων τέκνων τους και 20 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν
ι) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας όσοι έχουν
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2012
ιι) με την συμπλήρωση της ηλικίας των
50 ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2013

Ασφαλισμένες, χήροι ή διαζευγμένοι που
έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή ανικάνων τέκνων τους και 20 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν
ι) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας όσοι έχουν
θεμε-λιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι
31-12-2010
ιι) με την συμπλήρωση της ηλικίας των 52
ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 01-01-2011
Ιιι) με την συμπλήρωση της ηλικίας των 55
ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 01-01-2012
ι���
V��) με την συμπλήρωση της ηλικίας των 65
ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 01-01-2013
(εδ.στ)

12

Ασφαλισμένες από
01-01-93

Μητέρες που έχουν 20 έτη ασφάλισης
μέχρι τις 31-12-2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με
3 παιδιά και ηλικία 56 ετών
4 παιδιά και ηλικία 53 ετών
5 παιδιά και ηλικία 50 ετών
ιι) Μητέρες που έχουν 20 έτη ασφάλισης
από 01-01-2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με
3 παιδιά και ηλικία 59 ετών
4 παιδιά και ηλικία 57 ετών
5 παιδιά και ηλικία 55 ετών

Καταργείται η διάταξη με την οποία μητέρα
με 3 τουλάχιστον παιδιά και 20 έτη ασφάλισης μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένο
όριο ηλικίας
(εδ.ζ)
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Κίνητρα παραμονής στην εργασία
Άρθρο 29 του Ν 2084/1992
& άρθρο 3 του Ν 3029/2002
Για τους ασφαλισμένους από
1/1/1993
• η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε
ποσοστό 2% επί των μηνιαίων
συντάξιμων αποδοχών για κάθε
έτος συντάξιμης υπηρεσίας
• Για κάθε έτος πέραν των 35 ετών
ασφάλισης που πραγματοποιείται μετά την συμπλήρωση του
65 έτους της ηλικίας και μέχρι
το 67 το ανωτέρω ποσοστό 2%
αυξάνεται σε 3%
Άρθρο 2& 3 Ν 3029/2002
Για όλους τους ασφαλισμένους
Για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας το
ποσοστό μείωσης διαμορφώνεται
σε 1/267 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση
14

απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατ ανώτερο όριο.

περίπτωση απαιτούμενο πλήρες
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και
μέχρι 60 μήνες κατ ανώτερο όριο

Άρθρο 145 Ν 3655/2008
Για τους ασφαλισμένους
από 1/1/1993
• Δεν μεταβάλλεται
• Για κάθε έτος ασφάλισης πέραν
των 35 ετών που πραγματοποιείται μετά το 65 έτους της
ηλικίας και μέχρι το 68ο έτος το
ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε
3,3%.

Άρθρο 25 Ν 3863/2010
Για τους ασφαλισμένους μέχρι
31/12/92 η § 2 του άρθρου 51 του
Ν 2084/92 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της σύνταξης για όσους
παραμένουν στην υπηρεσία μετά
την συμπλήρωση του 35ετούς
συντάξιμου χρόνου αυξάνεται:
• κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος
ασφάλισης πέραν του 35ου
έτους μέχρι και του 37ου έτους
• Κατά 3,5% για κάθε πλήρες
έτος ασφάλισης πέραν του 37ου
έτους μέχρι και του 40ου έτους
Η προσαύξηση αυτή χορηγείται
και πέραν του 80% των συνταξίμων αποδοχών.

Άρθρο 145 Ν 3655/2008
Για όλους τους ασφαλισμένους
Για τις χορηγούμενες συντάξεις
από 1/1/2009 το ποσοστό μείωσης
διαμορφώνεται σε 1/200 για κάθε
μήνα που υπολείπεται από το κατά

Η προσαύξηση του άρθρου 145 του ν. 3655/2008 (για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993)
και η προσαύξηση του άρθρου 25 του παρόντος νόμου (για τους ασφαλισμένους μέχρι 3112-1992) δεν ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και
εφεξής.

Παράγραφος 15Α
 Τ
ο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 60
ετών ή μικρότερο αυτού αυξάνεται κατά
ένα (1) έτος κάθε χρόνο από 1/1/2011
και μέχρι την συμπλήρωση του 65ου
έτους της ηλικίας.
Δηλαδή: Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 60
ετών διαμορφώνεται ως εξής:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
60 ετών 61ετών 62ετών 63ετών 64ετών 65ετών
Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει για την συνταξιοδότηση κατηγοριών εργαζομένων σε
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
 
Όπου για τις γυναίκες ασφαλισμένες προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης
σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ου
έτους, το όριο αυτό αυξάνεται κατά ένα
χρόνο από 1-1-2011 και για κάθε επόμενο
έτος και μέχρι την συμπλήρωση του 60ου

έτους της ηλικίας.
Δηλαδή: Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για
λήψη μειωμένης σύνταξης, στις γυναίκες, διαμορφώνεται ως εξής:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
55 ετών 56ετών 57ετών 58ετών 59ετών 60ετών
Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου
ηλικίας οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης στο
όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπομένου, κατά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη
η μειωμένη σύνταξη
Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένη που το έτος
2013 συμπληρώνει το 60 έτος της ηλικίας της κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013
για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 63ο.
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Σε εφαρμογή των ανωτέρω, έχουμε:
Ασφαλισμένοι (-ες) μέχρι 31-12-1982
Δεν έχουμε καμία μεταβολή στους (στις) ασφαλισμένους (-ες) που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Ασφαλισμένες από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992
Ν 2084/1992

ΑΡΘΡΟ 10 §�����������������
�� 15α
����������������
Ν 3863/2010
Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα:
Έτος
Έτη ασφάλισης

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με: 25 έτη ασφάλισης και
ηλικία 60 ετών για πλήρη σύνταξη
ή 55 ετών για μειωμένη σύνταξη

Έως το

2010
2011
2012
2013
2014
2015

25
25
25
25
25
25

Όριο Ηλικίας για σύνταξη
πλήρη
μειωμένη
60 ετών
55 ετών
61 ετών
56 ετών
62 ετών
57 ετών
63 ετών
58 ετών
64 ετών
59 ετών
65 ετών
60 ετών

Ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992
Ν3029/2002 Άρθρο 2

ΑΡΘΡΟ 10 §�����������������
�� 15α
����������������
Ν 3863/2010
Έως το

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με: 15 έτη ασφάλισης και
ηλικία 60 ετών
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Έτος
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Έτη ασφάλισης
15
15
15
15
15
15

Όριο Ηλικίας
60 ετών
61 ετών
62 ετών
63 ετών
64 ετών
65 ετών

Αναγνωριζόμενοι χρόνοι
Παράγραφος 18
Ως χρόνος ασφάλισης, πλην του χρόνου πραγματικής ή
προαιρετικής ασφάλισης, λογίζεται:
1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με εξαγορά σύμφωνα με το Ν. 1358/1983.Το
ποσό εξαγοράς στρατιωτικής θητείας μειώνεται:
i. κατά 30 % σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 έως 21-12-2014.
ii. κατά 50 % σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής.
Δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που προκύπτει με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ).
2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
Αναγνωρίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και για προσαύξηση της σύνταξης.
Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη και του 25πλάσιου του
Η.Α.Ε.

3.

4.

5.

6.

Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας
και μέχρι 300 ημέρες, συνυπολογίζεται μόνο
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
λόγω γήρατος.
Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω
κύησης και λοχείας (όπως προβλέπεται από
τη ΕΓΣΣΕ). Συνυπολογίζεται μόνο για θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και
μέχρι 300 ημέρες.
Συνυπολογίζεται μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη αναγνωρίζεται με αίτηση
του ασφαλισμένου τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζονται, βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη
και ασφαλισμένου και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
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7.

8.

9.
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το δε ποσό της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.
Ο χρόνος απεργίας αναγνωρίζεται με αίτηση του ασφαλισμένου τόσο για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται, βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου και των αποδοχών του
ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης, το δε ποσό της εξαγοράς βαρύνει τον
ασφαλισμένο.
Ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ή του Δημοσίου αναγνωρίζεται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης με την καταβολή για κάθε
μήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό: 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης
και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης
επί του 25πλασίου του ΗΑΕ που ισχύει κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο χρόνος σπουδών για απόκτηση ενός μόνο
πτυχίου σε ανώτερες και ανώτατες σχολές καθώς
και ο χρόνος σπουδών, μετά την συμπλήρωση
του 17ου έτους της ηλικίας σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση συ-

νταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση
του ποσού της σύνταξης με την καταβολή για
κάθε μήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με:
i. Ποσοστό 20 % για τους φορείς κύριας ασφάλισης ii. Ποσοστό 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ΗΑΕ που
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
10. Ο πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί (άρθρο 141 του Ν. 3655/2008) που αποκτούν οι
ασφαλισμένες, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών ανέρχεται σε ένα έτος ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείται κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Εάν δεν ασκηθεί από την ασφαλισμένη μπορεί
να ασκηθεί από τον πατέρα. Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά που βαρύνει τον φορέα κύριας
ασφάλισης. Ο πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται για την προσαύξηση της σύνταξης και για τη
συμπλήρωση πλήρους σύνταξης γήρατος καθώς
και για τη συμπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού (δηλαδή α) για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993
που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με

40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών β) για τους
ασφαλισμένους από 1/1/1983 που θεμελιώνουν
το συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον τα 37
έτη τα έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010)
καθώς και των 15 ετών ασφάλισης.
11. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος
έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται
για την συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση
λόγω γήρατος.
11. Ο χρόνος μαθητείας και μέχρι ένα (1) έτος.
13. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και μέχρι (5) έτη
εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές
εισφορές
Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο
χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση
λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010 με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο
άρθρο 40 του Ν. 2084/92 εφόσον υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης μέχρι 3112-2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά το έτος 2010.

Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει
πραγματοποιήσει 12 έτη ασφάλισης και
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 7 έτη.
Ειδικότερα, ο συνολικός χρόνος που συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:
i.		σε (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011
ii.	σε (5) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012
iii.	σε (6) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013
iv.	σε (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και εφεξής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου
18 «Αναγνωριζόμενοι χρόνοι» αρχίζει από 1-1-2011
και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν
αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α)	Θεμελιώνουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ΄
αποκλειστικότητα από 1-1-2011 και εφεξής
β)	έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 έτη
ασφάλισης.
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Οι Επικουρικές Συντάξεις
ΠΔ 245/75
Το επικουρικό μέρισμα είναι
το 25% της κύριας σύνταξης
Άρθρο 146 Ν 3655/2008
Το ποσοστό της πλήρους μηνιαίας σύνταξης που θα χορηγείται από τους φορείς επικουρικής
ασφάλισης στους μέχρι 31/12/92
ασφαλισμένους για χρόνο ασφάλισης 35 ετών δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών εκτός εάν το
επιτρέπει αναλογιστική μελέτη.
Μεγαλύτερα ποσοστά αναπροσαρμόζονται εντός μιας 8ετίας, με
αρχή 1/1/2013, με ισόποση ετήσια
μείωση.
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Άρθρο 15 Ν 3863/2010
Μέχρι του τέλους του 2011 η Εθνική αναλογιστική
αρχή θα πρέπει να έχει εκπονήσει αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας των Επικουρικών Τομέων, Φορέων
και Αυτοτελών Κλάδων.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων προτείνουν
στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, σύμφωνα
με τις προτάσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με
σκοπό την διασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων
και την αποτροπή της δημιουργίας ελλειμμάτων.
Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 ισχύει το
άρθρο 34 του Νόμου 2084/92 «Το ποσό της πλήρους
μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, για χρόνο ασφάλισης 35 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των
συντάξιμων αποδοχών (Μ.Ο. αποδοχών πενταετίας).
Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των
35 ετών, το ποσοστό 20% μειώνεται ή αυξάνεται κατά
1/35 για κάθε έτος.»

Διαδοχική ασφάλιση
Οι αλλαγές που επέρχονται στην διαδοχική ασφάλιση είναι:
Άρθρο 5
1. Τα πρόσωπα που ασφαλίσθηκαν διαδοχικά
σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό, στον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά την
τελευταία περίοδο της απασχόλησης τους, σύμφωνα με την νομοθεσία του, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:
i. Πέντε (5) ολόκληρα έτη ασφάλισης εκ των
οποίων 20 μήνες κατά την τελευταία πενταετία πριν
από την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή
της αίτησης για την κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
ii. Σαράντα μήνες εκ των οποίων 12 μήνες
κατά την τελευταία πενταετία πριν από την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης
για την κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω
αναπηρίας ή θανάτου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν
1902/90 οποιαδήποτε και αν ήταν η αιτία για κρίση
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (γήρας, αναπηρία, θάνατος) ο ασφαλισμένος θα έπρεπε να έχει
πραγματοποιήσει πέντε (5) ολόκληρα έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 20 μήνες κατά την τελευταία
πενταετία πριν από την διακοπή της απασχόλησης
ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
2. Σε περίπτωση που η σύνταξη αποτελείται
από άθροισμα τμημάτων σύνταξης, το τμηματικό
ποσό του συμμετέχοντος οργανισμού, κατ επιλογή
του ασφαλισμένου, δύναται να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτό του απονέμοντος, μειωμένο κατά
6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται της ηλικίας
που συνταξιοδοτεί ο συμμετέχων οργανισμός (ή
0,5% για κάθε μήνα που υπολείπεται της ηλικίας
που συνταξιοδοτεί ο συμμετέχων οργανισμός)
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν
3232/2004 ποσοστό μείωσης ήταν 3% για κάθε
χρόνο που υπολείπεται της ηλικίας που συνταξιοδοτεί ο συμμετέχων οργανισμός
Το ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών για
τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης (άρθ 1 Ν
3232/2004) όταν ο ΟΑΕΕ είναι ο συμμετέχων φορέας καθορίζεται σε 2% για κάθε έτος ασφάλισης και
μέχρι 35 έτη.
Οι τελικές συντάξιμες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για υπολογισμό του τμήματος σύντα-
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ξης του συμμετέχοντα οργανισμό – πέραν της αναπροσαρμογής που υφίστανται με τον δείκτη τιμών
καταναλωτή (άρθρο 1 Ν 3232/2004)- πολλαπλασιάζονται για κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από την διακοπή ασφάλισης σ αυτόν, μέχρι
το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της
αίτησης σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές,
που μεταβάλλονται με κοινή υπουργική απόφαση.
Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει για αιτήσεις που
υποβάλλονται από 1/1/2011 και εφεξής.

Έτη ασφάλισης έως την
συνταξιοδότηση

Συντελεστής

Έτη ασφάλισης έως την
συνταξιοδότηση

Συντελεστής

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,020
1,040
1,061
1,082
1,104
1,126
1,149
1,172
1,195
1,219
1,243
1,268
1,294
1,319
1,346

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1,373
1,400
1,428
1,457
1,486
1,516
1,546
1,577
1,608
1,641
1,673
1,707
1,741
1,776
1,811

Έτη ασφάλισης έως την
Συντελεστής
συνταξιοδότηση
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1,848
1,885
1,922
1,961
2,000
2,040
2,081
2,122
2,165
2,208
2,252
2,297
2,343
2,390
2,438

Τελικοί πίνακες συνταξιοδότησης
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1982

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ
Έως 1997
Έως 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ

15

65

20 έτη

60
55
60
60
60
60
60
63
63 ετών και 6 μηνών
64
64 ετών και 6 μηνών
65
65
65
65
65

25 έτη

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΑΣΦΑΛΙΣΜΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7 ΕΤΩΝ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

60
60
60
60
60
60
60
60
60

ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή

32 έτη και ηλικία ≥ 50
32 έτη και 6 μήνες και ηλικία ≥ 50
33 έτη και ηλικία ≥ 50
33 έτη και 6 μήνες και ηλικία ≥ 50
34 έτη και ηλικία ≥ 50
34 έτη και 6 μήνες και ηλικία ≥ 50
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

23

20 έτη

53

1998

20 έτη και 6 μήνες

58 ετών και 6 μηνών

1999

21 έτη

59

2000

21 έτη και 6 μήνες

59 ετών και 6 μήνες

2001

22 έτη

60

2002

22 έτη και 6 μήνες

60

2003

23 έτη

60

2004

23 έτη και 6 μήνες

60

2005

24 έτη

60

2006

24 έτη και 6 μήνες

60

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015

25 έτη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

24

1992- 1997

15

60
60
60
60
61
62
63
64
65
60
61
62
63
64
65

55
55
55
55
56
57
58
59
60

ή 27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 28 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
28 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 29 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
29 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 30 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
30 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 31 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
31 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

2000
2001

20 έτη
20 έτη

1999

2002

42
42 ετών και 6 μηνών
43
43 ετών και 6 μηνών
44
44 ετών και 6 μηνών
50

ή
ή
ή
ή
ή
ή
ή

27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

50

ή 27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

50

ή 27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

50

ή 27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

50

2003

20 έτη και 6 μήνες

50

2004

21 έτη

50

2005

21 έτη και 6 μήνες

50

2006

22 έτη

50

2007

22 έτη και 6 μήνες

50

2008

23 έτη

50

2009

23 έτη και 6 μήνες

50

2010

24 έτη

50

2011

24 έτη και 6 μήνες

50

25 έτη

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ Ή ΑΝΙΚΑΝΟ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΥΖΥΓΟ

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

50

ή 27 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
27 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 28 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
28 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 29 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
29 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 30 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
30 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 31 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
31 έτη και 6 μήνες ανεξαρτήτως
ή
ορίου ηλικίας
ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

50

ή 32 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

2012
2013

25

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
52
55

ΕΩΣ 2010

ΜΗΤΕΡΕΣ ή
ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΜΕ ΤΡΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΑ

2011
2012

20

2013

65

Η διάταξη έχει εφαρμογή και
στους διαζευγμένους πατέρες
που έχουν την επιμέλεια των
ανηλίκων ή ανικάνων παιδιών
τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1

4.500

0,80%

4.501

5.400

0,86%

5.401

6.300

0,92%

6.301

7.200

0,99%

7.201

8.100

1,06%

8.101

9.000

1,14%

9.001

9.900

1,22%

9.901

10.800

1,31%

10.801

11.700

1,40%

11.701

15.000

1,50%

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

26

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1983 ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΩΣ 2010

35

58

2011

36

58

2012

37

59

2013

38

60

2014

39

60

2015

40

60

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΩΣ 2010

37

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΟ 2007

25

65

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση σταδιακής αύξησης του
ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης ο ασφαλισμένος ακολουθεί το χρόνο
ασφάλισης και την ηλικία του έτους που
συμπληρώνει τα 35 έτη ασφάλισης.
Γενικές ή καταστατικές διατάξεις που
προβλέπουν την χορήγηση σύνταξης με
την συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης
και ηλικία 58 - 60 ετών έχουν εφαρμογή
στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-122010
Η δυνατότητα αυτή καταργείται από
1/1/2011, την διατηρούν όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2010 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης
60

27

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2010

60

55

2011

61

56

2012

62

57

63

58

2014

64

59

2015

65

60

2010

60

2011

61

2013

2012
2013

25

15

28

63
64

2015

65
15

2011
2012

65
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΟΡΙΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ
52

ΕΩΣ 2010
ΜΗΤΕΡΕΣ
ή ΧΗΡΟΙ
ΠΑΤΕΡΕΣ
ΜΕ ΤΡΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΑ

62

2014

ΑΝΔΡΕΣ

20

Το όριο ηλικίας που οι ασφαλισμένες
δικαιούνται σύνταξη διαμορφώνεται
κατά το έτος συμπλήρωσης της ηλικίας
60 ετών (για πλήρη) ή 55 ετών (για
μειωμένη)

55

2013

65

2014

65

2015

65

Η διάταξη έχει εφαρμογή και στους
διαζευγμένους πατέρες που έχουν την
επιμέλεια των ανηλίκων ή ανικάνων
παιδιών τους.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
ή ΑΝΙΚΑΝΟ
ΤΕΚΝΟ (%
αναπηρίας
≥ 50%) ή
ΑΝΙΚΑΝΟ
ΣΥΖΥΓΟ (%
αναπηρίας
≥67%)

ΧΗΡΟΙ
ΠΑΤΕΡΕΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ή
ΑΝΙΚΑΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ

2010

50

2011

52

50

2012

55

53

2013

65

60

2014

65

60

2014

65

60

2010

50

2011

52

50

55

53

2013

65

60

2014

65

60

2015

65

60

25

2012
25

Σε περίπτωση σταδιακής αύξησης του
ορίου ηλικίας η μητέρα ακολουθεί το
όριο ηλικίας που ισχύει κατά την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου
ασφάλισης εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού.

Σε περίπτωση σταδιακής αύξησης του
ορίου ηλικίας η μητέρα ακολουθεί το
όριο ηλικίας που ισχύει κατά την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου
ασφάλισης εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού.

29

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΩΣ 2010

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ
ΑΝΙΛΗΚΟ Ή
ΑΝΙΚΑΝΟ ΤΕΚΝΟ
(% αναπηρίας ≥
50%) Η ΑΝΙΚΑΝΟ
ΣΥΖΥΓΟ (%
αναπηρίας ≥67%)

30

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ

37

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

15

65

40

60

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Η δυνατότητα αυτή καταργείται
από 1/1/2011, την διατηρούν
όσοι συμπληρώνουν μέχρι 3112-2010 37 έτη υποχρεωτικής
ασφάλισης
60

2010

55

50

2011

55

50

55

50

2013

65

60

2014

65

60

2014

65

60

2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

20

Σε περίπτωση σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας η
μητέρα ακολουθεί το όριο
ηλικίας που ισχύει κατά την
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα
του παιδιού.

ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή
ΑΝΙΚΑΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ

2010

55

50

2011

55

50

55

50

65

60

2014

65

60

2015

65

60

2012
2013

20

Σε περίπτωση σταδιακής
αύξησης του ορίου ηλικίας
η μητέρα ακολουθεί το
όριο ηλικίας που ισχύει
κατά την συμπλήρωση
του απαιτούμενου χρόνου
ασφάλισης εφόσον συντρέχει η
ανηλικότητα του παιδιού.

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Μηνιαίες
Συντάξιμες
Αποδοχές

Σύνολο Μηνιαίων Αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος
κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκείνου που
(Αρθρο 28
υπέβαλλε την αίτηση.
Ν 2084/1992)
Αριθμό μηνών που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος
εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

31

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ βάσει Ν. 3863/2010
1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-2015
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992
Τμήμα σύνταξης για ένα χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι 21/12/2007
ΒΣ1=

Τακτικές αποδοχές

Χ

80%

Σύνολο χρόνου ασφάλισης
μέχρι 31/12/2007
32* ή 35* ή 27*

Χ

Τελευταίου μήνα
*32 για τους Ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1982, 35 για τους ασφαλισμένους από 1/1/1983 έως
31/12/1992 και 27 για τους υπαγόμενους στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ
Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2012
ΒΣ2=

Μέσος όρος τακτικών

Χ

αποδοχών από…έως…*

%έτους
Αποχώρησης**

Χ

σύνολο χρόνου ασφάλισης από
1/1/2008 μεχρι 31/12/2012
35 ή 27

*: μέσο όρο αποδοχών πενταετίας ** Έχουμε μείωση του ποσοστού 1% για κάθε έτος και μέχρι το 70%
Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2013 και μετά
ΒΣ3=

Μέσος όρος τακτικών
αποδοχών πενταετίας

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ = ΒΣ1 + ΒΣ2 + ΒΣ3
32

Χ

2%

Χ

σύνολο χρόνου ασφάλισης από
από 1/1/2013 μέχρι αποχώρηση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ βάσει Ν. 3863/2010
2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑ 1-1-2015
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992
Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2007.
ΒΣ1=

Σύνολο χρόνου ασφάλισης
μέχρι 31/12/2007
32 ή 35 ή 27

Τακτικές αποδοχές

Χ 80%
Χ
Τελευταίου μήνα
*32 για τους Ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1982, 35 για τους ασφαλισμένους από 1/1/1983 έως
31/12/1992 και 27 για τους υπαγόμενους στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ
Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2010
ΒΣ2=

Μέσος όρος τακτικών

Χ

αποδοχών από… έως…*

%έτους
Αποχώρησης**

Χ

σύνολο χρόνου ασφάλισης από
1/1/2008 μέχρι 31/12/2010
35 ή 27

*: μέσο όρο αποδοχών πενταετίας ** Έχουμε μείωση του ποσοστού 1% για κάθε έτος και μέχρι το 70%
Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2011 και μετά
ΒΣ3=

Μέσος όρος τακτικών
αποδοχών από 1/1/2011 και μετά

Χ

ετήσιο %
αναπλήρωσης*

Χ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης από
από 1/1/2011 μέχρι αποχώρηση

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ = ΒΣ1 + ΒΣ2 + ΒΣ3

* Το ετήσιο % αναπλήρωσης για τις περιπτώσεις 1/01/2011 και μετά διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Πίνακα του Άρθρου 3 στη σελίδα 26
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ βάσει Ν. 3863/2010
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992
Οι τακτικές αποδοχές (ΤΑ) που λαμβάνοντα υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης (άρθρο 8 Ν.
4491/66) είναι:
Ποσό ΜΚ - Κλασματικό Κλιμάκιο* - Επίδομα Ευδ. Παραμονής** - Χρονοεπίδομα
Ενιαίο Πάγιο Επίδομα
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας
Επίδομα Καταμετρητών ΔΟ2
Ανθυγιεινό
Μέσος όρος των επιδομάτων (απομόνωσης, σταθμών παραγωγής, μηχανικών εκτός πρωτεύουσας)
για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/1986)
Οι ανωτέρω τακτικές αποδοχές δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό του 6ου ΜΚ προσαυξημένο κατά 88%
(ανώτατο ποσοστό χρονοεπιδόματος) και 37% (ποσοστό εξομάλυνσης συν γενικό επίδομα).
* Χ/36 από το τελευταίο Μ.Κ. εως συνταξιοδότηση.
** ημικλιμάκια
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Γενικές Διατάξεις
Για όλους τους ασφαλισμένους και ασφαλισμένες που έχουν συμπληρώσει
τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο
Οι άνδρες ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους
Οι γυναίκες ασφαλισμένες που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους
Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των ΒΑΕ και ΥΒΑΕ που συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους
Μπορούν να λάβουν σύνταξη μειωμένη ως κάτωθι: Από 01-01-09 μπορούν να λάβουν σύνταξη μειωμένη κατά
1/200 ( ή 0,5%) για κάθε μήνα που λείπει από την συμπλήρωση του απαιτουμένου ορίου ηλικίας δηλαδή 0,5%
για κάθε μήνα ή 6% για κάθε έτος.

Όπως είναι φυσικό θα προκύψουν θέματα ερμηνείας των διατάξεων
τα οποία θα επιλυθούν με την αποστολή εγκυκλίων από το Υπουργείο.
Τα λοιπά άρθρα του Νόμου αφορούν ζητήματα αξιοποίησης της
περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, ρυθμίσεις επιμέρους ταμείων,
διαδικασίες για τα θέματα μετοχών κ.λ.π.
Το σύνολο του Νόμου αποτελείται από 77 άρθρα. Είναι προφανές ότι
ασχοληθήκαμε με τα άρθρα, που ιδιαίτερα μας αφορούν ως εργαζόμενους
συνταξιούχους στη ΔΕΗ Α.Ε, όπως επίσης και για το προσωπικό που
βρίσκεται αποσπασμένο στο ΤΑΠ-ΔΕΗ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32
Τηλ.: 210 - 5230997, 210 - 5240168
Fax: 210 - 5240383
E-mail: edop.dei@gmail.com
www.edopdei.gr
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