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ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"
Με το άρθρο 10 του ν.3863/2010 "Νέο ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις", που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος
Α΄, επέρχονται τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που πρέπει να πληρούν
από 1/1/2011 οι ασφαλισµένοι των Τοµέων κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), προκειµένου να λάβουν σύνταξη από τους
ανωτέρω Τοµείς (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Τοµέας
Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών και Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών).
Επίσης, µε το ίδιο άρθρο καθορίζονται οι περιπτώσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος µέχρι 31/12/2010, οι οποίες δεν µεταβάλλονται µε την ισχύ του
ν.3863/2010.
Θεµελιωµένα Συνταξιοδοτικά ∆ικαιώµατα
Α. Συνταξιοδότηση µε 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ή 60 ετών (παρ. 9)
Σύµφωνα µε την παρ. 9 του ανωτέρω άρθρου, γενικές ή καταστατικές διατάξεις φορέων
κύριας ασφάλισης που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξης µε τη συµπλήρωση 35 ετών
ασφάλισης και του 58ου ή του 60ου έτους της ηλικίας, έχουν εφαρµογή στους
ασφαλισµένους που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010.
Συνεπώς, οι ασφαλισµένοι των Τοµέων κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. που µέχρι
31/12/2010 έχουν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών οι γυναίκες και 60
ετών οι άνδρες, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τους ανωτέρω Τοµείς οποτεδήποτε,
ανεξάρτητα από τις µεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από
την εφαρµογή του ν.3863/2010.

Β. Συνταξιοδότηση µε 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας (παρ. 10)
Σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του ανωτέρω άρθρου, οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν.3232/2004, που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση των ανεξάρτητα
απασχολούµενων µε 37 έτη πραγµατικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολουµένων,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, έχουν εφαρµογή στους ασφαλισµένους που συµπληρώνουν
µέχρι 31/12/2010 τα 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης.

Συνεπώς, οι ασφαλισµένοι των Τοµέων κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. που µέχρι
31/12/2010 έχουν συµπληρώσει 37 έτη ασφάλισης, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν από
τους ανωτέρω Τοµείς οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Σηµειώνουµε ότι από 1/1/2011 η ανωτέρω δυνατότητα καταργείται.

Γ. Προσµέτρηση αναγνωριζόµενου χρόνου ασφάλισης (παρ. 18)
Όσοι συµπληρώνουν το απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος
µέχρι 31/12/2010, µε προσµέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του
ν.2084/92 (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
κ.λπ.) µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
που ισχύουν κατά το 2010, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί µέχρι
31/12/2013.
Συνεπώς, τα πρόσωπα που συµπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης µέχρι 31/12/2010,
συµπεριλαµβανοµένου και χρόνου που µπορεί να αναγνωριστεί µε τη ρύθµιση του άρθρου
40 του ν.2084/92, και έχουν και το απαιτούµενο όριο ηλικίας (60ο οι άνδρες και το 58ο οι
γυναίκες), προκειµένου να µπορούν να συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2011 και εφεξής
οποτεδήποτε, ανεξάρτητα των µεταβολών που επέρχονται στις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης µε το ν.3863/2010, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης των
χρόνων αυτών µέχρι 31/12/2013.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2011
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων του άρθρου 10 του ν.3863/2010 επέρχονται ανά Τοµέα
και κατηγορία ασφαλισµένων οι εξής τροποποιήσεις, όσον αφορά στον απαιτούµενο χρόνο
ασφάλισης και όρια ηλικίας.
Α. Ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισµένοι)
1. Συνταξιοδότηση ανδρών µε 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (παρ. 6)
Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε
επόµενο έτος, µέχρι τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το απαιτούµενο όριο ηλικίας
παραµένει αµετάβλητο.
Έτη ασφάλισης

Όριο
ηλικίας

2011

36

60

2012

37

60

2013

38

60

2014

39

60

2015

40

60

Σύµφωνα µε την παρ. 8 του νόµου, οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη µε το όριο
ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης των 35 ετών
ασφάλισης.
Για παράδειγµα ασφαλισµένος συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58
ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών,
οπότε ο ασφαλισµένος θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συµπληρώνει τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, παρόλο που εκείνο το έτος απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης.
Η ανωτέρω ρύθµιση αφορά και στους τρεις Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Α.Ν.).

2. Συνταξιοδότηση γυναικών µε 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών (παρ. 7)
Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών προσαυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και µέχρι
τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται κατά ένα
έτος από 1/1/2012 και για κάθε επόµενο χρόνο, µέχρι το 60ο έτος.

Έτη ασφάλισης

Όριο
ηλικίας

2011

36

58

2012

37

59

2013

38

60

2014

39

60

2015

40

60

Σύµφωνα µε την παρ. 8 του νόµου, οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη µε το όριο
ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης των 35 ετών
ασφάλισης.
Για παράδειγµα ασφαλισµένη συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58
ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών,
οπότε η ασφαλισµένη θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συµπληρώνει τις ανωτέρω
προϋποθέσεις (ήτοι 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59), παρόλο που εκείνο το έτος
απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης.
Η ανωτέρω ρύθµιση αφορά και στους τρεις Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Α.Ν.).

3. Συνταξιοδότηση γυναικών (παρ. 15Α)
Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση ασφαλισµένων
αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε χρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση του

65ου έτους της ηλικίας.
Η ανωτέρω ρύθµιση αφορά σε γυναίκες ασφαλισµένες των Τοµέων κύριας ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α., και σε γυναίκες έγγαµες του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών.

Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)

Έτη ασφάλισης

Όριο
ηλικίας

2011

25

61

2012

25

62

2013

25

63

2014

25

64

2015

25

65

Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.)

Έτη ασφάλισης

Όριο
ηλικίας

2011

22

61

2012

22 ½

62

2013

23

63

2014

23 ½

64

2015

24

65

2016

24 ½

65

2017

25

65

Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.)

Γυναίκες
Έτη
Όριο
ασφάλισης ηλικίας

Γυναίκες Έγγαµες
Έτη
Όριο
ασφάλισης ηλικίας

2011 25

61

24 ½

61

2012 25

62

25

62

2013 25

63

25

63

2014 25

64

25

64

2015 25

65

25

65

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ασφαλισµένες δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλικίας,
όπως διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης του προβλεπόµενου κατά την έναρξη
ισχύος του νόµου, ορίου ηλικίας, δηλαδή κατά τη συµπλήρωση του 60ου έτους της
ηλικίας.
Για παράδειγµα ασφαλισµένη του Τ.Σ.Α.Υ. η οποία το 2012 συµπληρώνει το 60ο έτος της
ηλικίας και έχει 22 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί όταν συµπληρώσει το 62ο έτος της
ηλικίας της, δηλαδή το 2014, οπότε θα έχει συµπληρώσει και τον απαιτούµενο χρόνο
ασφάλισης.
Επισηµαίνουµε ότι στις περιπτώσεις των γυναικών του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και του Τ.Α.Ν. θα
πρέπει κατά τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας να έχει αντίστοιχα συµπληρωθεί
και ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης (25 έτη ασφάλισης).
Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των γυναικών του Τ.Σ.Α.Υ. και των εγγάµων γυναικών του
Τ.Α.Ν., όπου ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται σταδιακά κατ' εφαρµογή του
ν.2084/92, οι ανωτέρω γυναίκες προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν
συµπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται κατά το έτος συνταξιοδότησης και όχι
εκείνον που απαιτείται κατά τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Για παράδειγµα ασφαλισµένη του Τ.Σ.Α.Υ. που συµπληρώνει το 2012 το 60ο έτος της
ηλικίας, θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συµπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας,
εφόσον έχει τουλάχιστον 23 ½ έτη ασφάλισης.
Επισηµαίνουµε ότι οι έγγαµες γυναίκες του Τ.Α.Ν. που µέχρι 31/12/1997 είχαν
συµπληρώσει τις τότε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (15 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας) και σύµφωνα µε προγενέστερο έγγραφό µας, µετά από δελτίο τύπου της
τότε πολιτικής ηγεσίας και απόφαση του ∆.Σ. του τέως Ταµείου Νοµικών µπορούσαν να
συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, χωρίς διαφοροποίηση των ορίων ηλικίας µε την ισχύ του
νόµου 2084/92, εξακολουθούν να έχουν το ανωτέρω δικαίωµα.

4. Συνταξιοδότηση µητέρων ανήλικων τέκνων (παρ. 17 δ)
Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων ανηλίκων τέκνων καθορίζεται από
1/1/2011 στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1/1/2012 στο 58ο έτος της ηλικίας και από
1/1/2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.
Η εν λόγω ρύθµιση αφορά µόνο στις µητέρες ανηλίκων τέκνων του Τοµέα Ασφάλισης
Νοµικών, καθώς για το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και το Τ.Σ.Α.Υ. δεν προβλέπεται από τις καταστατικές
τους διατάξεις η συνταξιοδότηση των µητέρων ανηλίκων τέκνων µε µικρότερο όριο
ηλικίας και χρόνο ασφάλισης σε σχέση µε τις λοιπές γυναίκες ασφαλισµένες.
Όσον αφορά στη χορήγηση µειωµένων συντάξεων στις µητέρες ανηλίκων τέκνων, η
ρύθµιση αυτή δεν έχει εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση, καθώς δεν προβλέπεται
από τις καταστατικές διατάξεις του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών.
Επίσης, επισηµαίνουµε ότι µε τους ίδιους όρους µε τις µητέρες ανηλίκων τέκνων µπορούν
να συνταξιοδοτηθούν από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και οι χήροι πατέρες ανηλίκων
τέκνων.

Έτη ασφάλισης

Όριο
ηλικίας

2011

22

55

2012

22 ½

58

2013

23

65

2014

23 ½

65

2015

24

65

2016

24 ½

65

2017

25

65

Η ασφαλισµένη µητέρα ακολουθεί το όριο ηλικίας όπως διαµορφώνεται και ισχύει κατά τη
συµπλήρωση του απαιτούµενου συντάξιµου χρόνου, εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του
παιδιού.
Για παράδειγµα µητέρα ανηλίκου τέκνου συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2011, έχει
όµως ηλικία 53 ετών. Προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να συµπληρώσει το 55ο
έτος της ηλικίας, οπότε θα συνταξιοδοτηθεί το 2013, παρόλο που εκείνο το έτος απαιτείται
η συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, και ανεξάρτητα εάν το ανήλικο τέκνο έχει
πλέον ενηλικιωθεί.
Όσον αφορά στον απαιτούµενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης, δεδοµένου ότι
αυξάνεται σταδιακά κατ' εφαρµογή του ν.2084/92, οι µητέρες ανηλίκων τέκνων
προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης
που απαιτείται κατά το έτος συνταξιοδότησης και όχι εκείνον που απαιτείται κατά τη
συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, εφόσον, ως προς τις ηµέρες ασφάλισης
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν.2084/92.
Για παράδειγµα µητέρα ανηλίκου που συµπληρώνει το 2012 το 60ο έτος της ηλικίας, θα
συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συµπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας, εφόσον έχει
τουλάχιστον 23 ½ έτη ασφάλισης.
Επισηµαίνουµε ότι οι µητέρες ανηλίκων που µέχρι 31/12/1997 είχαν συµπληρώσει τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που όριζε το καταστατικό του τέως Ταµείου Νοµικών σήµερα Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών - (µε 15 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας)
και όπως προαναφέρθηκε µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, διατηρούν το
ανωτέρω δικαίωµα, όπως και οι έγγαµες γυναίκες.

5. Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων (παρ. 14)
Οι ασφαλισµένοι των Τοµέων κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. που λαµβάνουν σύνταξη
γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., ή το
∆ηµόσιο, εκτός των αναπήρων και θυµάτων πολέµου και µητέρων που συνταξιοδοτήθηκαν
µε το άρθρο 63, παρ.4, του ν.1892/1990, δικαιούνται από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης
του Ε.Τ.Α.Α. σύνταξη µε τη συµπλήρωση 20 ετών ασφάλισης, και µειωµένη σύνταξη κατά
50% µε τη συµπλήρωση 16 ετών ασφάλισης.
Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συµπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας, µε εξαίρεση την περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε
περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, ταυτόχρονα ή µέσα σε διάστηµα έξι
µηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

Επισηµαίνουµε ότι στην περίπτωση της ταυτόχρονης συνταξιοδότησης ή εντός εξαµήνου,
ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των Τοµέων µόνο όσον αφορά στα όρια ηλικίας, ενώ
όσον αφορά στον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω
προσώπων απαιτείται η συµπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης.
Η ανωτέρω επισήµανση γίνεται προκειµένου να υπάρχει εφεξής ενιαία αντιµετώπιση από
όλους τους Τοµείς του ΕΤΑΑ.
Όσον αφορά στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3232/2004, για τη λήψη
µειωµένης σύνταξης κατά 3% για κάθε έτος που λείπει από το επόµενο της υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, από τους
εµµίσθους ασφαλισµένους του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και του Τ.Σ.Α.Υ. και τους δικαστικούς
υπαλλήλους εµµίσθους ασφαλισµένους του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, µετά τη
συνταξιοδότησή τους από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή ∆.Ε.Κ.Ο., εξακολουθεί να ισχύει.

Β. Ασφαλισµένοι από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισµένοι)
1. Συνταξιοδότηση ασφαλισµένων µε 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (παρ.
10)
Οι ασφαλισµένοι µετά την 1/1/1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην
Ο.Γ.Α., θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και
του 60ου έτους της ηλικίας.
Για τη συµπλήρωση του ανωτέρω χρόνου, λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε
οποιονδήποτε οµοειδή φορέα.
2. Συνταξιοδότηση µητέρων µε ανήλικα τέκνα (παρ. 17 ε)
Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων συνταξιοδοτούνται από 1/1/2013 µε τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας, ενώ για τη χορήγηση µειωµένης σύνταξης απαιτείται η
συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας. Κατόπιν τούτου, η διάταξη της παρ. 7α του
άρθρου 144 του ν.3655/2008 που προέβλεπε τη σταδιακή κατάργηση της λήψης
µειωµένης σύνταξης από 1/1/2009 δεν έχει εφαρµογή.
Σηµειώνουµε ότι µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις µητέρες ανηλίκων τέκνων
συνταξιοδοτούνται και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων.
3. Συνταξιοδότηση µητέρων µε τρία τουλάχιστον τέκνα (παρ. 17 στ)
Η συνταξιοδότηση των µητέρων µε τρία τουλάχιστον τέκνα µε ευεργετικές διατάξεις
καταργείται.

∆ιατάξεις που δεν µεταβάλλονται µε το ν.3863/2010
1. Συνταξιοδότηση µε 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών
Η δυνατότητα των ασφαλισµένων, παλαιών και νέων, να συνταξιοδοτηθούν µε τη
συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ηλικία 65 ετών εξακολουθεί να ισχύει χωρίς
τροποποίηση.
2. Συνταξιοδότηση µητέρων µε ανίκανα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω
Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν.3518/2006, όπως συµπληρώθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 140 του ν.3655/2008, εξακολουθεί να ισχύει για παλαιούς και νέους
ασφαλισµένους.
3. Συνταξιοδότηση συζύγων αναπήρων µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004 εξακολουθεί να ισχύει, για παλαιούς
και νέους ασφαλισµένους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνηµµένα: Παραδείγµατα ΕΤΑΑ

Παραδείγµατα ΕΤΑΑ

Παράδειγµα 1Ο
ΕΡ: Ασφαλισµένος στο ΤΣΜΕ∆Ε έχει συµπληρώσει 33 χρόνια ασφάλισης και το 58ο
έτος της ηλικίας του. Έχει υπηρετήσει δύο χρόνια στρατιωτικής θητείας.
Πότε θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και πότε µπορεί να πάρει τη σύνταξη του;

ΑΠ: Ο παραπάνω ασφαλισµένος έχει τις εξής επιλογές:
1. Με

αναγνώριση

του

χρόνου

στρατιωτικής

θητείας

οπότε

θεµελιώνει

συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2010. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να
συνταξιοδοτηθεί µε την συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας του.
2. Να συνεχίσει την ασφάλιση του οπότε συµπληρώνει 35ετία το 2012. Στην
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να συµπληρώσει 37 έτη ασφάλισης για να
συνταξιοδοτηθεί και το 60ο έτος της ηλικίας. Το όριο ηλικίας θα το έχει
συµπληρώσει και για τα επιπλέον δύο χρόνια µπορεί να αναγνωρίσει από τα
νέα «πλασµατικά» χρόνια όπως για παράδειγµα τα χρόνια σπουδών ή να
αναγνωρίσει τα χρόνια στρατιωτικής θητείας.

Παράδειγµα 2Ο
ΕΡ: Γυναίκα ασφαλισµένη στο Ταµείο Νοµικών έχει συµπληρώσει το 2010, 29 έτη
ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας της.

Πότε µπορεί να θεµελιώσει

συνταξιοδοτικό δικαίωµα και πότε µπορεί να συνταξιοδοτηθεί;

ΑΠ: Η παραπάνω ασφαλισµένη δεν θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2010,
αφού απαιτούνται 35 έτη ασφάλισης για να πάρει σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας

της. Εφόσον συνεχίσει την ασφάλισή της, το 2012 µπορεί να αναγνωρίσει όσα έτη
απαιτούνται για την συµπλήρωση 35 έτη ασφάλισης.
συνταξιοδοτικό

δικαίωµα

το

2012

και

η

σύνταξη

Έτσι λοιπόν θεµελιώνει
θα

καταβληθεί

εφόσον

συµπληρωθούν το 59ο έτος της ηλικίας και 37 συνολικά έτη ασφάλισης.

Παράδειγµα 3Ο
ΕΡ: Μητέρα ανήλικου παιδιού είναι ασφαλισµένη στο Ταµείο Νοµικών και έχει
συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και το 52ο έτος της ηλικίας της. Πότε θεµελιώνει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα και πότε µπορεί να συνταξιοδοτηθεί;

ΑΠ: Η παραπάνω ασφαλισµένη µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε την συµπλήρωση του
55ου έτους της ηλικίας της, αφού έχει ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Το
δικαίωµά της µπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε µετά την συµπλήρωση του 55ου
έτους της ηλικίας της, ανεξάρτητα εάν έχει ενηλικιωθεί το παιδί της.

Παράδειγµα 4Ο
ΕΡ: Ασφαλισµένος στο ΤΣΑΥ έχει συµπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας του και 30
έτη ασφάλισης. Πότε θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και πότε µπορεί να πάρει
τη σύνταξή του;
ΑΠ: Ο παραπάνω ασφαλισµένος εφόσον συνεχίσει την ασφάλισή του, συµπληρώνει 31
έτη ασφάλισης το 2011.

Μπορεί να αναγνωρίσει το 2011, 4 έτη πλασµατικά οπότε

συµπληρώνει 35ετία µε την οποία θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα.

Για να πάρει

σύνταξη θα χρειαστεί να συµπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας. Έτσι
λοιπόν, συνταξιοδοτείται το 2013, µε 33 έτη εργασίας και αναγνώριση 4 επιπλέον ετών.

