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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Υ. Γθηνπιέθα, Α. ηξαληδάινπ   

ΣΗΛΔΦΩΝΟ : 210 - 3368113-4      

Γελ. Γ/λζε Αζθαιηζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ  

Αγ. Κσλζηαληίλνπ 8  

102 41 ΑΘΗΝΑ 

 

                                      2. ΣΑΠ-ΓΔΗ  

Μπιιέξνπ 13 

104 36 ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

                                                                      

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». 
 
ΣΧΕΤ: Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472/4-8-2010 εγκύκλιος ΓΓΚΑ 

 

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ καο θαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζηα (πξψελ) Δηδηθά Σακεία, ζπκπιεξσκαηηθά ζαο 

γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ: 

 

1. Αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ 1.1.1983   

 

Α. Αζθαιηζκέλνη πνπ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη 31.12.2010 

 

  Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (κε εμαίξεζε ηηο παξ. 15 θαη 

17δ ηνπ άξζξνπ 10) δελ ζίγνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, φπσο ηζρχνπλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

λφκσλ.  

Δπηπιένλ, ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζεκειησζεί ή 

ζεκειηώλνληαη κέρξη 31.12.2010 απφ αζθαιηζκέλνπο ησλ πξψελ Δηδηθψλ 

Σακείσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, δελ ζίγνληαη απφ ηελ παξακνλή 

ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ζπληαμηνδνηηθέο κεηαβνιέο πνπ 

επηθέξεη ν λφκνο απηφο δελ επεξεάδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο νχηε ηνλ 

ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο (παξ. 7 άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ. 3847/2010 – 

ΦΔΚ Α67). 
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χκθσλα, δε, κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1976/91 «φπνπ 

πξνβιέπεηαη ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κε αζθάιηζε κεγαιύηεξε ησλ 25 εηώλ, ην 

δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο».  

Όπσο είλαη θαλεξφ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζκέλσλ απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο ζηα (πξψελ) Δηδηθά Σακεία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή ζπκπιεξψλνπλ 

κέρξη 31/12/2010 ηα απαηηνύκελα γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο 25 έηε αζθάιηζεο θαη, επνκέλσο, δελ ζίγνληαη απφ ην λέν λφκν 

νχηε σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο νχηε σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο (κε εμαίξεζε ηελ παξ. 15 θαη ηελ παξ. 17δ ηνπ άξζξνπ 

10).  

 

Παξαδείγκαηα :  

1. Άλδξαο αζθαιηζκέλνο ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ ην 1980, κε 30 έηε αζθάιηζεο θαη 

ειηθία 55 εηψλ ηελ 31/12/2010 → έρεη ήδε ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα 

θαη ζα κπνξεί λα ιάβεη ηε πιήξε ζχληαμή ηνπ είηε κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ 

αζθάιηζεο (ΑΟΗ), είηε – εθφζνλ ζηακαηήζεη ζήκεξα ηελ εξγαζία ηνπ- φηαλ 

ζπκπιεξψζεη  ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

ζχληαμε κεησκέλε ζην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

2. Αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΑΣΔ ην 1982, κε 28 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 

εηψλ ηελ 31/12/2010 → έρεη ήδε ζεκειηψζεη πιήξεο ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη 

ζα κπνξεί λα ιάβεη ηελ ζχληαμή ηήο είηε κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ αζθάιηζεο 

(ΑΟΗ), είηε – εθφζνλ ζηακαηήζεη ζήκεξα ηελ εξγαζία ηεο- φηαλ ζπκπιεξψζεη  ην 

60φ
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο (πιήξεο ζχληαμε). Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

άκεζα ζχληαμε κεησκέλε, αθνχ είλαη ήδε 58 εηψλ (ε κείσζε ζηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ιείπεη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

γηα πιήξε ζπληαμηνδφηεζε νξίνπ ειηθίαο (ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ην 60φ 

έηνο).    

3. Αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΑΣΔ ην 1982, έρνπζα 25 έηε αζθάιηζεο, ειηθίαο 

54 εηψλ ηελ 31/12/2010 →  έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη ζα 

κπνξεί λα ιάβεη ηελ ζχληαμή ηεο είηε κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ αζθάιηζεο 

(ΑΟΗ), είηε φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 56
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο (κεησκέλε ζχληαμε). 

 

Αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη:  

χκθσλα κε ην λ. 3863/2010, ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 18 ηνπ άξ, 10 

αξρίδεη ηελ 1.1.2011 θαη αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

αζξνηζηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ 

1.1.2011 θαη εθεμήο, θαη  

β) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 3.600 εκέξεο ή 12 έηε αζθάιηζεο. 

Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 18 ηνπ άξ. 10 δελ θαηαιακβάλνπλ ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ πξηλ ηελ 1/1/1983, νη νπνίνη κέρξη 

31/12/2010 ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο ηζρύνπζεο γη’ απηήλ 

ηελ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ δηαηάμεηο.   

Αληηζέησο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξνπ  40 θαη παξ. 12 ηνπ 47 ηνπ λ. 

2084/92 . 
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Β. Αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ 1.1.1983 πνπ δελ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό 

δηθαίσκα κέρξη 31.12.2010 

 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νξηαθέο πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ πξηλ 

ηελ 1.1.1993 πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (π.ρ. δηαθνπή εξγαζίαο-κε ζπλερήο 

αζθαιηζηηθφο βίνο) δελ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη 31.12.2010 

κε ηηο πξντζρχνπζεο ηνπ λ. 3863/2010 (π.ρ. 25εηία)  

 

Αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη :  

 

χκθσλα κε ην λ. 3863/2010, ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 18 ηνπ άξ. 10 

αξρίδεη ηελ 1.1.2011 θαη αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

αζξνηζηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ 

1.1.2011 θαη εθεμήο, θαη  

β) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 3.600 εκέξεο ή 12 έηε αζθάιηζεο. 

 

Παξαδείγκαηα: 

1.  άλδξαο αζθαιηζκέλνο απφ ηελ 1.1.1982 ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ, ν νπνίνο κέρξη 

31/12/2010 δελ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε θακία απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αλδξψλ αζθαιηζκέλσλ κέρξη 31.12.1982, 

έρνληαο ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο 20 έηε → ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο 

ζπληαμηνδφηεζεο είηε κε 35 έηε αζθάιηζεο ΑΟΗ (ε δηάηαμε απηή, σο ειέρζε 

αλσηέξσ δελ ζίγεηαη κε ην λέν λφκν) είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 

2.  Αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ πξηλ ηελ 1/1/1983, έρνπζα 22 έηε 

αζθάιηζεο, ειηθίαο 55 εηψλ ηελ 31.12.2010 πνπ δελ έρεη ζεκειηψζεη 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηφηε → ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 65
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο (αθνχ 

ζπκπιεξψλεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην έηνο 2015) θαη κεησκέλεο ζχληαμεο κε 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ 25 εηψλ αζθάιηζεο (είηε ην έηνο 2013 θαηά ην νπνίν ζα είλαη 

ήδε 58 εηψλ, είηε ην έηνο 2011 θαηφπηλ αλαγλψξηζεο ηξηψλ πιαζκαηηθψλ εηψλ). 

 

 Οη αλσηέξσ αζθαιηζκέλνη δχλαληαη λα αλαγλσξίζνπλ ρξφλν αζθάιηζεο 

ηεο παξ. 18 ηνπ λ. 3863/2010 είηε γηα ζεκειίσζε είηε γηα πξνζαχμεζε θαη, πάλησο, 

φπσο πξνβιέπεηαη ε αλαγλψξηζε απηή ζηελ παξ. 18.  

 

 

2.  Αζθαιηζκέλνη από  1.1.1983  κέρξη 31.12.1992 

 

Α.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002 «νη αζθαιηζκέλνη ησλ 

Δηδηθψλ Σακείσλ, πνπ ππήρζεζαλ απφ 1.1.1983-31.12.1992 ζηελ αζθάιηζε 

νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο 

κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 58
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 απμάλεηαη απφ 

1.1.2011 ν αλσηέξσ απαηηνχκελνο γηα ζπληαμηνδφηεζε ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ 
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αζθαιηζκέλσλ ησλ (πξψελ) Δηδηθψλ Σακείσλ πνπ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε 

νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο απφ 1.1.1983-31.12.1992 θαηά 1 έηνο θαη 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, απμάλεηαη ζηαδηαθά από 

1.1.2012 θαη ην φξην ειηθίαο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο.  

 

 Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη ε ζεκειίσζε 

δηθαηώκαηνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αζθαιηζκέλσλ κέρξη 31.12.2010 ππάξρεη 

εθόζνλ πιεξνύληαη θαη ην όξην ειηθίαο (58
ν
) θαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο (35 έηε). 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο κε 

αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, αθνχ ε ζπληαμηνδφηεζε κε ρξφλν αζθάιηζεο 

35 εηψλ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ 

αιιά νξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 παξ. 3 ηνπ λ. 3029/02, πνιχ αξγφηεξα 

δειαδή απφ ηε ζέζπηζε ηεο αλαζηνιήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 9 ηνπ λ. 

1976/91. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο κέρξη 

31.12.2010, ηφηε νη αζθαιηζκέλνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο ππάγνληαη ζηε δηάηαμε 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, δειαδή ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ 

νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη θαη ε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ρξφλσλ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10.  

 

 

Παξαδείγκαηα:  

 

α. Αζθαιηζκέλνο ζηελ ΣηΔ απφ 1.1.1984, ειηθίαο ηελ 31.12.2010, 53 εηψλ → ζα 

δηθαησζεί ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ζα έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε (26 κέρξη ην 2010 θαη 7 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 60 εηψλ) πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο θαη ζα δηθαηνχηαη λα 

αλαγλσξίζεη κέρξη 7 έηε αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 

(πξνζνρή: εθφζνλ έρεη ήδε εμαγνξάζεη θάπνην ρξφλν απφ απηνχο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 18, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ησλ 7 εηψλ κεηψλεηαη αλαιφγσο). 

 

β. Αζθαιηζκέλνο ζηελ ΣηΔ απφ 1.1.1984, ειηθίαο ηελ 31.12.2010 53 εηψλ, ν 

νπνίνο έρεη αλαγλσξίζεη θαη 750 εκέξεο σο ρξφλν ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο → ζα 

δηθαησζεί ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ζα έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο θαη 

ζα έρεη αλαγλσξίζεη 750 εκέξεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο (ήηνη 750:25= 30 κήλεο, 

δει. 2,5 έηε), άξα ζα έρεη 35,5 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο. Απφ ηνπο 

αλαγλσξηδφκελνπο ρξφλνπο ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 δελ ζα δηθαηνχηαη 7 έηε 

αλαγλψξηζεο, αιιά 7-2,5 (αλαγλσξηζζείζα ζηξαηησηηθή ππεξεζία) = 4,5 έηε.    

 

Δλλνείηαη όηη θαη ζηα δύν αλσηέξσ παξαδείγκαηα, ε αλαγλώξηζε ησλ 

πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ ηεο παξ. 18 είλαη πξναηξεηηθή. 

 

Β.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξ. 47 ηνπ λ. 2084/92 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ.3029/2002 γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ πνπ 
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ζπκπιεξψλνπλ ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο νη άλδξεο θαη ην 60ό νη γπλαίθεο, ν 

ειάρηζηνο ρξόλνο αζθάιηζεο γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο 

νξίδεηαη ζε 15 έηε αζθάιηζεο.  

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε γηα λα ππάξρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα 

πιήξνπο ζχληαμεο κέρξη 31/12/2010, ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε ζα πξέπεη κέρξη απηή 

ηελ εκεξνκελία λα πιεξεί αζξνηζηηθά ηφζν ην ρξφλν αζθάιηζεο φζν θαη ηελ 

ειηθία. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζήο 

ηνπο κε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, αθνχ ε ζπληαμηνδφηεζε κε ρξφλν 

αζθάιηζεο 15 εηψλ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ 

Σακείσλ αιιά νξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 47 παξ. 6 ηνπ λ. 2084/92, πνιχ 

αξγφηεξα δειαδή απφ ηε ζέζπηζε ηεο αλαζηνιήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ 

αξ. 9 ηνπ λ. 1976/91. 

 

Δηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο –αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, κε ηελ παξ. 15 ηνπ 

λ. 3863/2010 πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο απφ ην 60φ ζην 65
ν
. 

χκθσλα, κάιηζηα, κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ίδηαο σο άλσ παξαγξάθνπ, θαηά ην 

κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο , ήηνη θαηά ηα έηε 2011-2014, νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμεο ζην 

φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ, 

θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νξίνπ ειηθίαο γηα πιήξε, ήηνη θαηά ηα 

έηε 2011-2014.  

 

 Παξαδείγκαηα:  

 α. αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ απφ ηελ 1.11.1992 ειηθίαο 52 εηψλ ηελ 

31.12.2010 → ζα δηθαησζεί πιήξνπο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο 

ηεο ειηθίαο, αθνχ ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην ζπκπιεξψλεη ην 2018, φηαλ 

δειαδή ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 

έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαη απαηηείηαη πηα ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

65
νπ 

 έηνπο .  

 Βεβαίσο, ε αζθαιηζκέλε απηή, αθνχ ζεκειηψλεη δηθαίσκα πιήξνπο 

ζχληαμεο ην 2018 έρεη δηθαίσκα αλαγλψξηζεο ην έηνο απηφ κέρξη 7 εηψλ γηα 

πξνζαχμεζε ηεο πιήξνπο ζχληαμήο ηεο.  

Δλαιιαθηηθά, ε ίδηα αζθαιηζκέλε, εθφζνλ αλαγλσξίζεη πιαζκαηηθφ ρξφλν 

αζθάιηζεο κπνξεί λα ζεκειηψζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζχληαμεο κεηαμχ 55
νπ

 θαη 

60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα απαηηνχκελα απφ άιιε δηάηαμε 

25 έηε αζθάιηζεο. 

   

β. Αζθαιηζκέλε ζηελ ΣηΔ απφ 1.1.1985, ειηθίαο 59 εηψλ ηελ 31/12/2010, έρνπζα 

15 έηε αζθάιηζεο → ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο (ην 2011), επνκέλσο, ζα κπνξεί λα 

ιάβεη ηελ πιήξε ζχληαμή ηεο ην έηνο 2012, δειαδή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 61νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο. 

 

Γ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002 , νη 

αζθαιηζκέλνη απφ 1.1.1983-31.12.1992 ησλ (πξψελ) Δηδηθψλ Σακείσλ (ΣΑΠ-

ΟΣΔ, ΟΑΠ-ΓΔΗ, ΣΠ-ΗΑΠ., ΣΠ-ΔΣΔ, ΣΠ-ΑΣΔ, ΣΠ-ΣΔ, ΣΑΠ-ΙΛΣ,ΣΑΠ-
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ΔΣΒΑ, ΣΔΑΠΓΟ, ΣΑΠΑΔ-Η «ΔΘΝΙΚΗ») ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα 

ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε 37 εηψλ ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, 

αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο. 

 Με ηε λέα δηάηαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 , ε 

αλσηέξσ δηάηαμε έρεη εθαξκνγή κέρξη 31.12.2010 θαη, επνκέλσο, ζεσξείηαη 

θαηαξγεκέλε από ηελ 1.1.2011. 

 

Γ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ λ. 2084/92 γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο (άλδξεο) απφ 1.1.1983-31.12.1992 θαζνξίζζεθε φηη ε ζεκειίσζε 

ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ γήξαηνο είλαη ην 65 έηνο κε 25 έηε αζθάιηζεο  

(κεησκέλε ζην 60φ έηνο) , ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ην 60φ έηνο κε 25 έηε αζθάιηζεο 

(κεησκέλε ζην 55
ν
 έηνο) .  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 ην φξην 

ειηθίαο ησλ 60 εηψλ ή κηθξφηεξν απηνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ γεληθέο ή 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πιήξε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο 

αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απμάλεηαη θαηά 1 έηνο θάζε ρξφλν απφ 

1.1.2011 θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο  ηεο ειηθίαο κε ηελ επηθχιαμε –

κεηαμχ άιισλ – εηδηθψλ δηαηάμεσλ  γηα εξγαδφκελνπο ζε ΒΑΔ. 

Δπηπιένλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε κεησκέλεο ζύληαμεο ζε γπλαίθεο 

αζθαιηζκέλεο ζε φξην ειηθίαο κηθξφηεξν ηνπ 60νχ, ην φξην απηφ απμάλεηαη θαηά 1 

έηνο απφ 1.1.2011 θαη γηα θάζε επφκελν έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ.  

Παξαηίζεηαη πίλαθαο:  

(ΓΤΝΑΙΚΔ - ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη 31.12.1992 πνπ δελ ζεκειηψλνπλ 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31.12.2010 ) 

 

ΔΣΟ 

ΔΣΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ                   ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

                     (γπλαίθεο) 

2010 25 60 55 

2011 25 61 56 

2012 25 62 57 

2013 25 63 58 

2014 25 64 59 

2015 25 65 60 

 

Γηα λα ππάξρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο κέρξη 31/12/2010 , ε 

αζθαιηζκέλε ζα πξέπεη κέρξη απηή ηελ εκεξνκελία λα πιεξεί αζξνηζηηθά ηφζν 

ην ρξφλν αζθάιηζεο φζν θαη ηελ ειηθία πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ην έηνο 2010 (25 

έηε αζθάιηζεο θαη 60φ έηνο ειηθίαο γηα πιήξε ζχληαμε ή 55
ν
 έηνο γηα κεησκέλε). 

Αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη νπνίεο κέρξη ηελ 31.12.2010 έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο θαη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ 

ζεκειηψζεη δηθαίσκα ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο, ελψ ζα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα 

ιήςεο πιήξνπο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 

(ΑΝΓΡΔ - ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη 31.12.1992 πνπ δελ ζεκειηψλνπλ 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31.12.2010 ) 
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ΔΣΟ 

ΔΣΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ                   ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

 

2010 25 65 60 

2011 25 65 60 

2012 25 65 60 

2013 25 65 60 

2014 25 65 60 

2015 25 65 60 

 

χκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 15 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,  θαηά ην 

κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο , ήηνη θαηά ηα έηε 2011-2014, νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμεο ζην 

φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νξίνπ ειηθίαο γηα 

πιήξε ή κεησκέλε ζχληαμε.  

 

Παξαδείγκαηα:  

1. αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΔΣΔ απφ ηελ 1.1.1983 ειηθίαο, κε 27 έηε 

αζθάιηζεο, 59 εηψλ ην 2010 → έρεη ήδε ζεκειηψζεη δηθαίσκα κεησκέλεο 

ζχληαμεο θαη ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 

60φ έηνο, δειαδή ην 2011(άξα κπνξεί λα ιάβεη πιήξε ζχληαμε ζην 60φ ηεο 

ειηθίαο ηεο).  

2. αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ απφ ηελ 1.1.1985 ειηθίαο 55 εηψλ ην 

2010→ έρεη ήδε ζεκειηψζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζχληαμεο θαη ζα ζεκειηψζεη 

δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 60φ έηνο ,δειαδή ην 2015 

(άξα, κπνξεί λα ιάβεη πιήξε ζχληαμε ζην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο)  

3. αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΑΣΔ απφ ηελ 1.1.1985 ειηθίαο 52 εηψλ ην 

2010→ δελ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Θα ζεκειηψζεη δηθαίσκα 

κεησκέλεο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, δειαδή ην 

2013 (άξα., κπνξεί λα πάξεη κεησκέλε ζχληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο- ε κείσζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αλ δειαδή επηιέμεη ηε 

ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο ζα αλέιζεη ζε 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ην έηνο 2013 πιήξνπο νξίνπ ειηθίαο, 

δειαδή ηνπ 63νπ). Πιήξε ζχληαμε ζα ζεκειηψζεη φηαλ ζπκπιεξψζεη ην φξην 

ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60νχ  έηνπο ηεο ειηθίαο  

(ην 2018 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, άξα ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα 

πιήξνπο ζχληαμεο ζην 65
ν
 έηνο, εθφζνλ βέβαηα δελ έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο 

κεησκέλε ζχληαμε). 

 

Δi. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17  πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 10  νξίδεηαη φηη ην φξην 

ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ  λ. 3655/2008 γηα ηε 

ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα παηδηά, ήηνη αζθαιηζκέλσλ από 

1.1.1983 -31.12.1992 ησλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ λ. 3655/2008 θαζψο θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ 

ΑΔΑ: 4Α9ΚΛ-7



8 

 

εληαρζέλησλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  Κιάδσλ  χληαμεο ηνπ ΣΑΠ-ΙΛΣ, ΣΠ-ΑΣΔ θαη 

ΣΔΑΠΓΟ αλαθαζνξίδεηαη φπσο εκθαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:   

 

 

ΜΗΣΔΡΔ ΜΔ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΓΙΑ 

 

Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε 1.1.1983-31.12.1992 

Παξάγξαθνο 17α 

ΔΣΟ 
ΔΣΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ                   ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

2010 25 50  

2011 25 52 50 

2012 25 55 53 

2013 25 65 60 

 

Με δεδνκέλν φηη ην ηζρχνλ κέρξη 31/12/2010 φξην ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ αζθαιηζκέλσλ είλαη ην 50φ γηα πιήξε ζχληαμε, 

φιεο νη αζθαιηζκέλεο ζηα αλσηέξσ Σακεία, νη νπνίεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

–πνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ λ.3863/2010 – θαη 

πάλησο κέρξη 31/12/2010 έρνπλ  ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο θαη θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ 25 εηψλ έρνπλ/είραλ αλήιηθν παηδί, έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

Γηα ηηο αζθαιηζκέλεο –κεηέξεο αλήιηθνπ παηδηνχ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα 

25 έηε αζθάιηζεο απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο πξνβιέπεηαη φηη αθνινπζνχλ ην φξην 

ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

 

Παξαδείγκαηα: 

 

α. Μεηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη 25 έηε ππεξεζίαο ζηνλ 

ΟΣΔ (αζθάιηζε ΣΑΠ-ΟΣΔ) θαη ηαπηφρξνλα έρεη αλήιηθν παηδί → ζεκειηψλεη 

δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ην 2012 θαη δηθαηνχηαη πιήξνπο ζχληαμεο κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 52
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ή κεησκέλε ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο 

ηεο.   

β. Μεηέξα πνπ ην 2008 είρε αλήιηθν παηδί θαη ηαπηφρξνλα είρε ζπκπιεξψζεη 25 

έηε αζθάιηζεο → έρεη ήδε ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο ζην 

50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο.  

 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. απηήο εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ρήξνπο παηέξεο 

αλειίθσλ παηδηώλ.  

Γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλαπήξσλ παηδηώλ έρνπλ εθαξκνγή νη 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηέξεο αλίθαλσλ γηα θάζε 

βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηώλ.  

 

ii. Δπηζεκαίλεηαη, επηπξνζζέησο φηη ηφζν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 

άξζξνπ 2 λ. 1759/1988, πνπ επαλαιήθζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 πεξ. δ΄ 

άξζξνπ 27 λ. 1902/1990, φζν θαη κε ηε δηάηαμε ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

πξναλαθεξζείζαο δηάηαμεο λ. 3655/2008, πξνβιέπεηαη ξεηά φηη νη δηαηάμεηο πνπ 
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ηζρύνπλ γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ηνπ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κεηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ 

εθαξκόδνληαη θαη ζηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζκέλεο ηωλ ινηπώλ θνξέωλ 

θνηλωληθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ καο, όπνπ από ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο πξνβιέπεηαη ε ζπληαμηνδόηεζε 

γπλαηθώλ κε αλήιηθα παηδηά. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, βάζεη ηεο 

νπνίαο κεηέξεο αλειίθσλ αζθαιηζκέλεο κέρξη 31-12-1992  πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη 5.500 εκέξεο αζθάιηζεο δηθαηνχληαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

55
νπ

 έηνπο ειηθίαο ηνπο πιήξε ζχληαμε θαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 50νχ 

κεησκέλε θαηά 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη απφ ην απαηηνχκελν πιήξεο 

φξην, εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζκέλσλ κεηέξσλ ησλ (πξψελ) 

Δηδηθψλ Σακείσλ, όπνπ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο 

πξνβιέπεηαη ε ζπληαμηνδόηεζε γπλαηθώλ κε αλήιηθα παηδηά. 

. Σα πξναλαθεξφκελα φξηα ειηθίαο (55
ν
 θαη 50

ν
) , κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 

β΄ ηεο παξ. 17 άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 αλαθαζνξίδνληαη απφ 1-1-2011 κέρξη λα 

αλέιζνπλ ην 2013 ζην 65
ν
 γηα πιήξε θαη ζην 60

ν
 γηα κεησκέλε.  

Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηνλ λ. 3863/2010, 

δηεπθξηλίζζεθε φηη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηα ζεκεξηλά φξηα 

ειηθίαο, 55
ν
 γηα πιήξε θαη 50

ν
 γηα κεησκέλε ζεκειηψλνπλ νη κεηέξεο, νη νπνίεο 

ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή – πνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λ. 3863/2010 ζπκπιήξσζαλ ή ζα ζπκπιεξψζνπλ κέρξη ηελ 31-12-2010 ηηο 

5.500 εκέξεο αζθάιηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

ρξφλνπ αζθάιηζεο έρνπλ θαη αλήιηθν παηδί. Η ελ ιφγσ θαηεγνξία θαηνρπξψλεη 

ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηα αλσηέξσ φξηα ειηθίαο νπνηεδήπνηε θαη αλ 

αζθεζεί ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ απηψλ ζα ζπληξέρεη ή φρη ε αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. 

 εκεηψλεηαη φηη κε ηηο ίδηεο, σο άλσ πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηνχληαη θαη 

νη ρήξνη παηέξεο αλειίθσλ.  
 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζήο 

κε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, αθνχ ε ζπληαμηνδφηεζε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε 5.500 εκεξψλ αζθάιηζεο δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ αιιά πξφθεηηαη γηα ζπληαμηνδνηηθή 

πξνυπφζεζε πνπ αθνξά ηηο αζθαιηζκέλεο κεηέξεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη 

εθαξκφδεηαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζκέλεο ησλ ινηπψλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, φπνπ απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο πξνβιέπεηαη ε ζπληαμηνδφηεζε γπλαηθψλ 

κε αλήιηθα παηδηά. 
 

Παξάδεηγκα: 

Μεηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ – αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΓΔΗ πνπ ην 2010 

ζπκπιεξψλεη 21 έηε ππεξεζίαο θαη ηαπηφρξνλα έρεη αλήιηθν παηδί → έρεη 

ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1759/88, ηεο παξ. 3δ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/90 θαη ην 

πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008).  
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3. Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31.12.1992    

 

1. Αζθαιηζκέλνη ζε δχν αζθαιηζηηθνχο θνξείο κε παξάιιειε ή δηαδνρηθή 

αζθάιηζε, νη νπνίνη έρνπλ ήδε θαηαζηεί ζπληαμηνχρνη ή έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα πιήξε ζπληαμηνδφηεζε ζε έλαλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα, δε δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαγλψξηζεο ησλ 

πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ ηεο παξ. 18 ηνπ αξ. 10 ψζηε λα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα γηα 

ιήςε δεχηεξεο ζχληαμεο. 

 

2. Γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25 έηε 

αζθάιηζεο θαη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη 31.12.2010 θαη επνκέλσο έρνπλ 

ζεκειηψζεη δηθαίσκα γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο, ην φξην ειηθίαο πιήξνπο 

ζπληαμηνδφηεζεο παξακέλεη ην 60
ν
. Καηά ζπλέπεηα, ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ 

κείσζεο ηεο ζχληαμεο, ζε πεξίπησζε επηινγήο ηεο κεησκέλεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζα 

γίλεηαη κε βάζε ηνπ κήλεο πνπ ππνιείπνληαη απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηεο αζθαιηζκέλεο. 

 

3. Παξ. 17δ: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο αλαθαζνξίδεηαη  ην 

φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε γπλαηθψλ αζθαιηζκέλσλ 

κέρξη 31.12.1992 ησλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε ηα 

άξζξα 1 θαη 3 ηνπ λ. 3655/2008 θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ - αζθαιηζκέλσλ ησλ 

εληαρζέλησλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  Κιάδσλ  χληαμεο ηνπ ΣΑΠ-ΙΛΣ, ΣΠ-ΑΣΔ θαη 

ΣΔΑΠΓΟ, νη νπνίεο έρνπλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη αλδξψλ 

αζθαιηζκέλσλ νκνίσο, νη νπνίνη έρνπλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη είλαη ρήξνη 

ή δηαδεπγκέλνη θαη νη ηειεπηαίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ ή αλίθαλσλ 

παηδηψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε.  

 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο : 

 

ΓΤΝΑΙΚΔ κε 3 (ηνπιάρηζηνλ) παηδηά  – ΑΝΓΡΔ κε 3 (ηνπιάρηζηνλ) 

παηδηά πνπ είλαη ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη θαη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ 

ή αλίθαλσλ παηδηώλ κε δηθαζηηθή απόθαζε 

(αζθαιηζκέλνη –αζθαιηζκέλεο κέρξη 31.12.1992) 

 

 

Παξάγξαθνο 17δ 

ΔΣΟ ΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2010 20 ΑΟΗ 

2011 20 52 

2012 20 55 

2013 20 65 

2014 20 65 

2015 20 65 

 

εκεηψλεηαη φηη γηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζεκειησζεί ή 

ζεκειηώλνληαη κέρξη 31.12.2010 απφ αζθαιηζκέλνπο ησλ πξψελ Δηδηθψλ 

Σακείσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, δελ ζίγνληαη από ηελ παξακνλή 
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ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη  ζπληαμηνδνηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ν λόκνο απηόο  δελ επεξεάδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο νύηε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμήο ηνπο. (παξ. 7 

άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ. 3847/2010 – ΦΔΚ Α67).  

Θεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα έρνπλ θαη νη αζθαιηζκέλνη/εο πνπ 

κέρξη 31/12/2010 ζπκπιεξψλνπλ ην ρξφλν αζθάιηζεο κε πξνζκέηξεζε ρξφλσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40 ηνπ λ. 2084/92, εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε 

αλαγλψξηζεο ππνβιεζεί κέρξη 31.12.2013 (παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10). 

 

4. Αζθαιηζκέλνη από  1.1.1993 θαη εθεμήο   

Παξ. 17
ε  

θαη 17 ζη : Με ηηο δηαηάμεηο ησλ  πεξηπηψζεσλ απηψλ νξίδεηαη 

φηη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα 

ηέθλα – αζθαιηζκέλσλ ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηα αζθάιηζεο από 1.1.1993 

θαη εθεμήο αλαθαζνξίδεηαη σο εκθαίλεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, 

θαηαξγνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξ. 24 ηνπ λ. 2084/92 θαη ηεο πεξ. 

β΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008 :  

 

 

ΜΗΣΔΡΔ ΜΔ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΓΙΑ 

ππαρζείζεο ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα από 1.1.1993 θαη κεηά 

 

Παξάγξαθνο 17ε 

ΔΣΟ 
ΔΣΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 ΠΛΗΡΗ                    ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

2010 20 55 50 

2011 20 55 50 

2012 20 55 50 

2013 20 65 60 

 

Γεληθή Παξαηήξεζε:  

- Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο κεηέξεο αλειίθσλ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ρήξνπο 

παηέξεο αλήιηθσλ παηδηψλ. 

- Γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλαπήξσλ παηδηψλ εθαξκφδνληαη νη πξνβιέςεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηέξεο αλαπήξσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία 

παηδηψλ 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία απηή (=κεηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ – αζθαιηζκέλεο κεηά 

ηελ 1.1.93) δελ πθίζηαηαη από ην λ. 3863/2010 πξόβιεςε γηα 

ζεκειίσζε/θαηνρύξσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. 

Δπνκέλσο, ε δπλαηόηεηα ιήςεο ζύληαμεο ζην 50
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο (γηα 

κεησκέλε ζύληαμε) ή ζην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο (πξνθεηκέλνπ γηα πιήξε 

ζύληαμε) κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 20 εηώλ αζθάιηζεο θαη εθόζνλ έρνπλ 

αλήιηθν παηδί ρσξεί, εθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ πέξαλ ησλ ρξνληθώλ 

πξνϋπνζέζεσλ θαη ηεο ύπαξμεο αλειίθνπ ηέθλνπ,  θαη ην 50
ν
 ή ην 55

ν
 έηνο 

κέρξη ηελ 31.12.2012 (από 1.1.2013 θαη εθεμήο σο όξην ειηθίαο γηα 

ζεκειίσζε πιήξνπο ζύληαμεο νξίδεηαη ην 65
ν
 θαη γηα κεησκέλε ην 60ό). 
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 Παξαθαινχκε γηα ηελ άκεζε γλσζηνπνίεζε ησλ θνηλνπνηνχκελσλ  

δηαηάμεσλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο, νχησο ψζηε λα είλαη εθηθηή εθ 

κέξνπο ησλ Τπεξεζηψλ ζαο ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ αλαθνξηθά 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ.    

 

   

 

 

Εζωηεξηθή δηαλνκή                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ     

2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα                               Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Γ.Τ. 

5. Όιεο ηηο  Γ/λζεηο ηεο ΓΓΚΑ      

6. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 

7. Γ/λζε ΚΑΜ (φια ηα ηκήκαηα) 
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