ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/86)

Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά από τον/την
αιτούντα/-ούσα. Στην περίπτωση που η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται από νόμιμο
εκπρόσωπό του/της απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της
αιτούντος/-σας.
Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αριθμός Μητρώου
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
ΠΡΟΣ (1) :
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα & Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα & Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης

(2)

:

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ή Διαβατηρίου, για αλλοδαπούς):

Τηλ.:
Οδός:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Τόπος κατοικίας:
Αριθμός τηλεομοιοτύπου (FAX):

Διεύθυνση Ηλεκτρον.
Ταχυδρομείου (e-mail):

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΙΒΑΝ (4):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 του
Ν.3996/2011, δηλώνω ότι τα ασφαλιστικά στοιχεία μου ή του/της θανόντος/-ούσας, είναι
τα εξής:
Στον ακόλουθο πίνακα συμπληρώνονται οι φορείς κύριας ασφάλισης, το χρονικό διάστημα έναρξης
και λήξης της ασφάλισης σε αυτούς, καθώς και οι ημέρες ασφάλισης για τις οποίες έχουν καταβληθεί
οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
ΗΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
1.
2.
3.
4.
ΣΥΝΟΛΟ
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τα εξής:
i. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης που η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί μέχρι
31/12/2010 εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου
ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου
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ii.

iii.

iv.

χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας
οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για
σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω
θανάτου, β) εάν συμπληρώνω με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης που η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί από
1/1/2011 και μετά εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου
ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου
χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας
οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για
σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και
300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ή αναπηρίας,
β) εάν συμπληρώνω με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην περίπτωση που μου χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη με ποσό μεγαλύτερο από αυτό
που δικαιούμαι να λάβω με την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, θα επιστρέψω τις
διαφορές ποσών με παρακράτηση του ¼ της μηνιαίας σύνταξής μου μέχρι την
εξόφληση.
Στην περίπτωση που μου καταβληθεί προσωρινή σύνταξη με τα στοιχεία που δηλώνω
και προσκομίζω και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι αυτά είναι ανακριβή ή αναληθή και
δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη, εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986), υποχρεούμαι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38
του Ν. 3996, να επιστρέψω εντόκως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα
παροχή. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχω δικαίωμα συνταξιοδότησης και μου έχει
καταβληθεί προσωρινή σύνταξη χωρίς υπαιτιότητά μου, υποχρεούμαι, σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις να επιστρέψω άτοκα κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα παροχή.
Ο/ Η δηλ……….

(Υπογραφή)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου
απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Αναγράφεται ολογράφως.
3. « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
4. Αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Τραπεζικού Λογαριασμού.
5. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Δήλωση συνεχίζεται και υπογράφεται από τον δηλούντα ή τη
δηλούσα.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… (5)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να μου χορηγήσει Προσωρινή Σύνταξη στην περίπτωση που:
•
Υπάρχει προφανής έλλειψη των νόμιμων προϋποθέσεων.
•
Δεν έχουν κατατεθεί απαραίτητα δικαιολογητικά.
•
Λαμβάνω ταυτοχρόνως και άλλη σύνταξη.
•
Δεν έχω διακόψει την εργασία μου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
•
Για τη συνταξιοδότησή μου εφαρμόζονται οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 και 574/72 και οι Κανονισμοί των Διμερών
Συμβάσεων & το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα δεν θεμελιώνεται με βάση τους ελληνικούς χρόνους.
•
Είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης (π.χ., χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας)
•
Αιτούμαι σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου τέκνου μου.
2. Η έναρξη της προθεσμίας καταβολής προσωρινής σύνταξης σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή γήρατος σε
ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων (π.χ. τυφλοί, νεφροπαθείς κ.α.) καθορίζεται από το χρόνο στον οποίο οριστικοποιείται η
κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/86)

Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά από τον/την
αιτούντα/-ούσα. Στην περίπτωση που η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται από νόμιμο
εκπρόσωπό του/της απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της
αιτούντος/-σας.
Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αριθμός Μητρώου
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΡΟΣ (1) :
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα & Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα & Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης

(2)

:

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ή Διαβατηρίου, για αλλοδαπούς):

Τηλ.:
Οδός:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Τόπος κατοικίας:
Αριθμός τηλεομοιοτύπου (FAX):

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (e-mail):

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΙΒΑΝ (4):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 του
Ν.3996/2011, δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να μου καταβληθεί Προσωρινή Σύνταξη.
Ο/ Η δηλ……….
(Υπογραφή)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
6. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου
απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
7. Αναγράφεται ολογράφως.
8. « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
9. Αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Τραπεζικού Λογαριασμού.
10. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Δήλωση συνεχίζεται και υπογράφεται από τον δηλούντα ή τη
δηλούσα.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (5)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ημέρες
Ασφάλισης

Ηλικία
Άνδρες

Παρατηρήσεις

Γυναίκες

1. Γενική Κατηγορία
60ο 2010

4.500
Ν. 1902/90, άρθρο 27
παρ. 1 περ. 1α
Ν.3863/10, άρ.10
παρ.11

61ο 2011
62ο 2012
63ο 2013
64ο 2014
65ο 2015
Ισχύει το
όριο
ηλικίας που
ορίζεται
κατά το
έτος
συμπλήρωσης του
60ου έτους

65

2. Γενική Κατηγορία
Ν. 1902/90, άρθρο 27
παρ. 1 περ 1 β
Ν.3863/10 άρθρο 10
παρ12

3. Διατάξεις 35ετίας
Ν. 825/78,
άρθρο 10 παρ. 1
Ν. 3863/10, άρθρο 10

παρ.2

4. Διατάξεις 35ετίας(Ν.
2874/2000, άρθρο 32, περ.
α)

5. Διατάξεις 37ετίας
Ν. 3029/2002,
άρθρο 2 παρ. 6
Ν. 3863/10 άρθρο 10
παρ. 10

ΑΝΔΡΕΣ
10.000Η.Ε.

ΕΤΟΣ ΣΥΜ/ΣΗΣ

62 2010
63 2011
63.5 2012
64 2013
64,5 2014
65 2015
Ισχύει το
όριο
ηλικίας που
ορίζεται
κατά το
έτος
συμπλήρωσης των
10.000
Η.Ε.

57
58
58,5
59
59,5
60

2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

10.500 Η.Ε.
2010
2011
2012
2013
2014
2015

(Χ.Ο.Η.)
11.100

άλλη σύνταξη γήρατος ή
αναπηρίας από το
Δημόσιο ή άλλο
ασφαλιστικό φορέα(πλην
ΟΓΑ)
• Για τις γυναίκες που έχουν
συμπληρώσει μέχρι
31/12/2010
προϋποθέσεις μειωμένης
σύνταξης, δεν αυξάνεται
το όριο ηλικίας από
1/1/2011.

ΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10.000
10.400
10.800
11.200
11.600
12.000

Αναζητούνται τα όρια ηλικίας
& χρόνος ασφάλισης που
ισχύουν κατά το έτος
συμπλήρωσης των 10.000
ημερών εργασίας

ΟΡΙΟ

ΗΜΕΡ. ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΗΛΙΚΙΑΣ
10.500
58
10.800
58
11.100
59
11.400
60
11.700
60
12.000
60
10.500, από τις
ΕΤΟΣ ΣΥΜ/ΣΗΣ ΟΡΙΟ
οποίες 7.500
10.500 Η.Ε. ΗΛΙΚΙΑΣ
σε βαριά και
2010
55
ανθυγιεινά
2011
55 & 9
επαγγέλματα
2012
56 & 6
2013
57 & 3
2014
58
2015
58 & 9
2016
59 & 6
2017
60
Χωρίς όριο ηλικίας

• Δεν πρέπει να λαμβάνουν

Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος μέχρι 31/12/2010:
• Μόνο εξαρτημένη εργασία
•
Μέχρι 300 ημέρες
ασφάλισης κατ’ έτος
Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος μετά την 1/1/2011
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
χρόνοι ασφάλισης ( και
αυτοτελώς απασχολούμενων)
καθώς επίσης και οι πλέον των
300 ημέρες ασφάλισης κατ’
έτος

• Μόνο εξαρτημένη εργασία
•
Μέχρι 300 ημέρες
ασφάλισης κατ’ έτος
Η διάταξη ισχύει μόνο για όσους
μέχρι 31/12/2010 είχαν
πραγματοποιήσει 11.100 Η.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

6. Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα (Κ.Β.Α.Ε.)
(Ν. 1902/90,
άρθρο 27 παρ. 1 περ. 3β,
Ν. 3029/2002,
άρθρο 2 παρ. 6,
Ν. 3863/10 άρθρο 10
παρ. 16

Ημέρες
Ασφάλισης

4.500, από τις
οποίες 3.600 σε
βαριά και
ανθυγιεινά
επαγγέλματα και
από αυτές 1000
την τελευταία
13ετία πριν από τη
συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας ή την
αίτηση για
συνταξιοδότηση

Ηλικία
Άνδρες
Γυναίκες
2010 55
2011 56
2012 57
2013 58
2014 59
2015 60
Αναζητείται
το όριο
ηλικίας που
ισχύει κατά
το έτος
συμπλήρωσης των
4.500 Η.Ε.
από τις
οποίες
3600 στον
Κ.Β.Α.Ε

• Δεν πρέπει να λαμβάνουν
άλλη σύνταξη γήρατος ή
αναπηρίας από το
Δημόσιο ή άλλο
ασφαλιστικό φορέα(πλην
ΟΓΑ)
• Για τις γυναίκες που έχουν
συμπληρώσει μέχρι
31/12/2010 τις
απαιτούμενες 4.500
ημέρες ασφάλισης από τις
οποίες 3.600 στις
διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.,
παραμένει το όριο ηλικίας
των 55 έτων

Το όριο ηλικίας των
55 ετών εξακολουθεί
να ισχύει για όσους
μέχρι την 31/12/10
είχαν 5.500 η.ε. και
κατά την συμπλήρωση των 5.500 ημερών
είχαν ανήλικο τέκνο

• Μητέρες και χήροι πατέρες
φυσικού ή θετού τέκνου που
δεν έχει συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του κατά την
ημερομηνία συμπλήρωσης
των 5.500 ημερών
• ή παιδιού οποιασδήποτε
ηλικίας, ανίκανου για κάθε
βιοποριστική εργασία.
• Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει
να λαμβάνουν άλλη σύνταξη
γήρατος ή αναπηρίας (από
δική τους εργασία) από το
Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο
οργανισμό κύριας ασφάλισης
(πλην ΟΓΑ).

60

2010

7. Μητέρες και χήροι
πατέρες ανήλικων
τέκνων

55

2011 57
2012 60
2013 65

(Ν. 1902/90,
άρθρο 27 παρ. 1, περ. 3δ
Ν. 3655/2008,
Ν. 3863/10 άρθρ. 10
παρ. 17 περ. β

5.500

Μητέρες ή πατέρες τέκνου με
ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω

8. Μητέρες ή πατέρες
ανάπηρων τέκνων
(Ν. 3232/2004,
άρθρο 5 παρ. 4,
Ν. 3518/2006,
άρθρο 61 παρ. 6)
Ν. 3996/11 άρθρο 37
παρ.1

7.500

Χ.Ο.Η.

9. Σύζυγοι αναπήρων
(Ν. 3232/2004,
άρθρο 5 παρ. 4,
Ν. 3518/2006,
άρθρο 61 παρ. 6
Ν. 3996/11 άρθρο 37
παρ. 1

Παρατηρήσεις

7.500

Χ.Ο.Η.

Σύζυγοι αναπήρων, με ποσοστό
αναπηρίας του/της συζύγου
80% και άνω, με δεκαετή
έγγαμο
βίο
τουλάχιστον,
ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής
τους στην ασφάλιση.
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ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
10 α. Οικοδόμοι
(Ν. 1543/1985, άρθρο
43,
Ν. 1902/1990, άρθρο 27
παρ.1 περ. 3β,
Ν. 3232/2004, άρθρο 15
παρ. 12)

10 β. Οικοδόμοι
(Ν. 1759/1988,
άρθρο 2 παρ. 12,

Ν. 2335/1995,
άρθρο 6 παρ. 6,
Ν. 3232/2004, άρθρο 15
παρ. 12)

11. Προσωπικό
Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
(Ν. 1694/1987, άρθρο
36,
Ν. 3232/2004, άρθρο 15
παρ. 12)

12 α. Εργαζόμενοι σε
υπόγειες στοές
μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων

(Ν. 997/1979,
άρθρο 20 παρ. 1-3)

12 β. Εργαζόμενοι σε
υπόγειες στοές
μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων και
σε υποθαλάσσιες
εργασίες
(Ν. 1654/1986,
Ν. 1469/84 άρθρο 12
παρ. 3, 4
Ν. 2084/92, άρθρο 48
παρ. 2)

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία
Άνδρες Γυναίκες

4.500, από τις οποίες 3.600 σε
βαριές οικοδομικές ή τεχνικές
εργασίες και από αυτές 1000
την τελευταία 13ετία πριν από
τη συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας ή την αίτηση για
συνταξιοδότηση

58

53

4.500, όλες σε οικοδομικές ή
τεχνικές εργασίες και από
αυτές 500 την τελευταία
13ετία πριν από τη συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας ή την αίτηση
για συνταξιοδότηση

4.500, από τις οποίες 3.600 στις
ειδικότητες του νόμου και από
αυτές 1000 την τελευταία
13ετία πριν από τη συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας ή την αίτηση
για συνταξιοδότηση

4.050 τουλάχιστον σε υπόγειες
στοές μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων, από τις οποίες
τουλάχιστον 500 μετά την ισχύ
του Ν. 997/79 (28.12.1979).
Οι 500 ημέρες προσαυξάνονται
από 1.1.1984 ανά 175 ημέρες
κατά μέσο όρο για κάθε χρόνο
και μέχρι να συμπληρωθεί ο
αριθμός των 4.050 ημερών
ασφάλισης.

4.500, αποκλειστικά σε στοές
μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων και
σε υποθαλάσσιες εργασίες

58

-

Παρατηρήσεις

Για τη συμπλήρωση των
χρονικών προϋποθέσεων
στις οικοδομικές /τεχνικές
εργασίες λαμβάνονται και
οι ημέρες ασφάλισης με
την ιδιότητα του εργάτη
καθαριότητας των Ο.Τ.Α,
καθώς και οι ημέρες που
τυχόν
πραγματοποιήθηκαν σε
υπόγειες στοές
μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων.
Ειδικότητες:
απασχόληση στην
αποκομιδή, μεταφορά,
διαλογή, επιστασία και
καταστροφή
απορριμμάτων, σε
συνεργεία συντήρησης,
επισκευής και πλυσίματος
μέσων καθαριότητας,
οδοκαθαριστές, εργάτες
αφοδευτηρίων, εκταφείς
νεκρών, καθαριστές
οστών
 Για τη συμπλήρωση των
χρονικών προϋποθέσεων
στις ανωτέρω εργασίες
λαμβάνονται και οι
ημέρες ασφάλισης σε
οικοδομικές ή τεχνικές
εργασίες.
 Οι γυναίκες
ασφαλίζονται στον ΚΒΑΕ

55

50
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ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
12 γ. Εργαζόμενοι σε
υπόγειες στοές ή στην
επιφάνεια μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων
(Ν. 2335/95,
άρθρο 13 παρ. 2)

13. Ηθοποιοί θεάτρου
πρόζας και μουσικού
θεάτρου, μουσικοί εγχόρδων
και κρουστών, τεχνικοί
θεάτρου και
κινηματογράφου, υποβολείς,
προσωπικό σκηνής
(Ν. 1210/81
άρθρο 2 παρ. 3, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 15
Ν. 1276/82)

14. Ηθοποιοί
μελοδραματικού θεάτρου,
χορωδοί-μονωδοί, μουσικοί
πνευστών οργάνων
(άρθρο 1 ΠΔ 212/84)
15. Μουσικοί εγχόρδων,
κρουστών, πνευστών
οργάνων της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών και
Θεσσαλονίκης που διέκοψαν
την απασχόλησή τους στην
Εθνική Λυρική Σκηνή, στην
ΕΡΤ, σε Ο.Τ.Α. από
30.6.1992
(άρθρο 69 παρ, Δ1 Ν.
2065/1992)
16. Χορευτές
(ΠΔ 212/84, άρθρο 1)

Ημέρες
Ασφάλισης
4.500
τουλάχιστον, από
τις οποίες 3.600 σε
εργασίες
μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων

4.500

4.500

4.500

4.500

Ηλικία
Άνδρες

Γυναίκες

60

60

55

50

50

48

17. Τυφλοί

(Ν. 612/77, άρθρο 1)
18.
Παραπληγικοί/τετραπληγικοί
(Ν. 1902/90, άρθρο 40 παρ. 8)
19. Πάσχοντες από
Β΄ομόζυγο μεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική αναιμία

4.050

Ειδικές προϋποθέσεις

Να έχουν πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον 3.600 ημέρες
ασφάλισης στην κάθε
ειδικότητα και από αυτές
1000 την τελευταία 13ετία.

Να έχουν πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον 3.600 ημέρες
ασφάλισης στην κάθε
ειδικότητα και από αυτές
1000 την τελευταία 13ετία.

Να έχουν πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον 3.600 ημέρες
ασφάλισης στην κάθε
ειδικότητα

Να έχουν πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον 3.600 ημέρες
ασφάλισης στην ειδικότητα και
από αυτές 1000 την τελευταία
13ετία.
Τυφλοί και στα δύο μάτια, πριν
από την έναρξη της ασφάλισης
στο ΙΚΑ

Χ.Ο.Η.
Ποσοστό αναπηρίας 67%

(Ν.

2227/94,
άρθρο 16 παρ. 3)
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ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ημέρες
Ασφάλισης

Ηλικία
Άνδρες
Γυναίκες

20. Νεφροπαθείς

(Ν. 3075/2002, άρθρο 2
παρ. 2, Ν. 3232/2004,
άρθρο 5 παρ. 3)

4.050

Χ.Ο.Η.

4. 050

Χ.Ο.Η.

21. Αιμορροφιλικοί
(Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ.1)
22. Υποβληθέντες σε
μεταμόσχευση συμπαγών
οργάνων
(Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ.1)

23. Μεταμοσχευθέντες με
μυελό των οστών
(Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ.1)
24. Πάσχοντες από
σκλήρυνση κατά πλάκας
που επιφέρει
παραπληγία/τετραπληγία
(Ν. 3518/2006, άρθρο 61
παρ. 4)
25. Ακρωτηριασμένοι κατά
τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή
κατά το ένα άνω και ένα
κάτω άκρο
(Ν. 3518/2006, άρθρο 61
παρ. 4)

Ειδικές προϋποθέσεις
Πάσχοντες από χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου,
που υποβάλλονται σε
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή
κάθαρση ή έχουν υποστεί
μεταμόσχευση νεφρού, με
ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%
Πάσχοντες από αιμορροφιλία
τύπου Α ή Β΄, με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%
Μεταμοσχευθέντες με συμπαγή
όργανα (καρδιά, πνεύμονες,
ήπαρ, πάγκρεας) ευρισκόμενοι
σε συνεχή ανοσοκασταστολή,
με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%

Ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%

4.050

4.050

Χ. Ο. Η.

Ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%

Χ. Ο. Η.

Ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%
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ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

26. Γενική Κατηγορία

Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1,
περ. 3α,
Ν.3863/10 άρθρ.10 παρ.13

27. Γενική Κατηγορία
Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1
περ. 3α
N 3863/2010
Άρθρο 10 παρ. 12

Ημέρες
Ασφάλισης
4.500, από τις
οποίες 100
ημέρες εργασίας
κατ’ έτος την
τελευταία
πενταετία πριν
από την υποβολή
της αίτησης για
συνταξιοδότηση ή
τη συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας

60

10.000, όπως αυτές
διαμορφώνονται
για τις γυναίκες
ασφαλισμένες από
1/1/2011 για τη
λήψη πλήρους
σύνταξης ( βλ. παρ.
2), από τις οποίες
100 ημέρες
εργασίας κατ’ έτος
την τελευταία
πενταετία πριν από
την υποβολή της
αίτησης για
συνταξιοδότηση ή τη
συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας

28. Διατάξεις 35ετίας
10.500, από τις
Ν. 2874/2000, άρθρο 32, περ. β οποίες 7.500 σε
βαριά και
Ν.3863/2010
ανθυγιεινά
Άρθρο 10 παρ.2
επαγγέλματα

29. Μητέρες & χήροι
πατέρες ανήλικων τέκνων
Ν. 1902/90,
άρθρο 27 παρ. 1, περ. 3δ
Ν.3655/08
Ν. 3863/2010
Άρθρο 17 περ. β

Ηλικία
Άνδρες
Γυναίκες

5.500

2010

55

2011
2012
2013
2014
2015

56
57
58
59
60

Ειδικές προϋποθέσεις

2010 55
2011 56
2012 56.5
2013 57
2014 57.5
2015 58

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

53
53
54
55
56
56
57
58

&9
&6
&3
&9
&6

2010 50
2011 52
2012 65
2013 60
Το όριο ηλικίας των 50
ετών εξακολουθεί να
ισχύει για όσους μέχρι
την 31/12/10 είχαν
5.500 η.ε. και κατά την
συμπλήρωση των 5.500 ημερών
είχαν ανήλικο τέκνο

Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος μέχρι 31/12/2010:
• Μόνο εξαρτημένη εργασία
•
Μέχρι 300 ημέρες
ασφάλισης κατ’ έτος
Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος μετά την 1/1/2011
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
χρόνοι ασφάλισης ( και
αυτοτελώς απασχολούμενων)
καθώς επίσης και οι πλέον των
300 ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος
• Πρέπει να έχουν τουλάχιστον
ένα παιδί (φυσικό ή θετό) που
να μην έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του κατά
την ημερομηνία συμπλήρωσης
των 5.500 ημερών ή παιδί
οποιασδήποτε ηλικίας που είναι
ανίκανο για κάθε βιοποριστική
εργασία.
• Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη
σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας
(από δική τους εργασία) από
το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο
οργανισμό κύριας ασφάλισης
(πλην ΟΓΑ).
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