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ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 

4024/2011  

 

 ΥΔΣ : ΔΓΚ. ΓΙΠΙΓΓ/Β.10 Δ.Δ./2/νηθ. 22225 (ΑΓΑ : 457ΒΥ-Ν1Κ) . 

  

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζαο γλσξίδνπκε  ηα 

αθόινπζα: 

 

ύκθσλα  κε ην άξζξν  34 (παξ. 3,4,8) ηνπ λ. 4024/2011: 

«3. Η ζύκβαζε εξγαζίαο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο θνξείο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ιύεηαη απηνδηθαίσο εθ ηνπ 

λόκνπ, όηαλ ζπληξέμνπλ ζην πξόζσπό ηνπο νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ιήςε 

πιήξνπο ζύληαμεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηξηάληα πέληε (35) ρξόληα αζθάιηζεο, εθόζνλ 

ην δηθαίσκα απηό απνθηάηαη ζύκθσλα  κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κέρξη θαη ηελ 

31.12.2013. 

4.Οη εξγαδόκελνη ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηίζεληαη απηνδηθαίσο, κε ηελ 

παξέιεπζε εληόο κελόο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ζε εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη κέρξη ηελ θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ιύζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

ηνπο. 

8.Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 

ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδόκελνπο ηεο παξαγξάθνπ 4”. 

 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ΓΙΠΙΓΓ/Β.10 Δ.Δ./2/νηθ. 22225 (ΑΓΑ : 

457ΒΥ-Ν1Κ), ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο εκπίπηνπλ   

α) ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ, 

β) ην κόληκν πξνζσπηθό , πνπ ππάγεηαη ζην θνηλό αζθαιηζηηθό-

ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ή άιισλ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (π.ρ. πξώελ ΣΑΠ-



ΟΣΔ )  θαη νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη όρη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ αιιά 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπο θνξέα, 

ην νπνίν πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί κέρξη 31/12/2013 κε πιήξε 

ζύληαμε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο (ή παξαπάλσ), ππνιείπεηαη από απηήλ 

(ηελ πιήξε ζπληαμηνδόηεζε) ην κέγηζην 2 έηε ηόζν γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνύκελσλ εηώλ αζθάιηζεο όζν θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά 

πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο (όηαλ απηό απαηηείηαη). 

    

Γηεπθξηλίδνπκε εδώ όηη κε βάζε ηε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα άκεζε-πιήξε 

ζπληαμηνδόηεζε κε 35 (ή παξαπάλσ) έηε αζθάιηζεο ακέζσο κεηά ηελ απηνδίθαηε 

ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο , απαηηείηαη θαηά ηε ιύζε 

ηεο λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα αλσηέξσ πξόζσπα αζξνηζηηθά ηόζν ην όξην ειηθίαο ( 

όπνπ απηό απαηηείηαη), όζν θαη ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ απαηηνύληαη γηα άκεζε 

ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 35  ρξόληα αζθάιηζεο κέρξη θαη ηελ 

31.12. 2013. 

Αληίζηξνθα, γηα λα ηεζεί ην αλσηέξσ πξνζσπηθό ζε εξγαζηαθή εθεδξεία 

απαηηείηαη λα ηνπ ππνιείπνληαη  κέρξη 31.12.2013 maximum δύν (2) έηε ηόζν γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα πιήξε 

ζπληαμηνδόηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο (ή παξαπάλσ) όζν θαη γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνύκελνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο 

(όπνπ απηό απαηηείηαη). 

Δλλνείηαη , βέβαηα, όηη ζε πεξίπησζε πξνζώπσλ εθ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (ήηνη ρξόλνο αζθάιηζεο, 

πνπ δελ ππνιείπεηαη ησλ 35 εηώλ αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο , αλ απηό απαηηείην) , 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ ηνπ λ. 4024 /2011, ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο ή ε 

ππαιιειηθή ηνπο ζρέζε ιύεηαη απηνδηθαίσο. 

          Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ παξαζέηνπκε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο [(ρξόλν αζθάιηζεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη 

ιηγόηεξνο από 35 έηε αζθάιηζεο) θαη όξην ειηθίαο (όπνπ απηό απαηηείηαη) αλά 

αζθαιηζηηθό θνξέα] , όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί κε βάζε ην λ. 3863/2010 θαη 

δηακνξθώλνληαη κεηαβαηηθά κέρξη ην έηνο 2013. Δπηπιένλ, παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα γηα ηελ κεγαιύηεξε θαηαλόεζε θαη νξζή εθαξκνγή ηνπο.  

 

 

 

A.  ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ –ΔΣΑΜ 

 

 

1. Οη ζπληαμηνδνηνύκελνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ιόγσ 35εηίαο ζηελ κηθηή 

αζθάιηζε ηνπ Ιδξύκαηνο       ( παξ.1. άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010). Λόγσ ηεο 

αύμεζεο από 1.1.2011 ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ε ζύληαμε ζα αληηζηνηρεί ζε 

πεξηζζόηεξα από 35 έηε αζθάιηζεο.   

 

 

Σν όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαζώο θαη νη εκέξεο αζθάιηζεο, όπσο 

δηακνξθώλνληαη γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα :  

 

 



ΔΣΟ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

10.500 Η.Δ. (*) 

ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2011 10.800 58 

2012 11.100 59 

2013 11.400 60 

(*) Όηαλ ν εξγαδόκελνο ζπκπιεξώλεη ηηο 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο , θαηνρπξώλεη ηηο 

πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο 

ζπκπιήξσζεο ησλ 10.500 εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ 

ζπκπιεξώλεη ηηο 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη 10.800 θαη 58
ν
 έηνο) 

 

Γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο απαηηείηαη ν αζθαιηζκέλνο λα έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηόζν ην ρξόλν αζθάιηζεο όζν θαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη 

εκεξνινγηαθά ην όξην ειηθίαο . 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππόςε όινο ν 

ρξόλνο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο πνπ δηαλύζεθε ζε νπνηνδήπνηε 

θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο , όζν θαη νπνηνζδήπνηε άιινο πιαζκαηηθόο ρξόλνο έρεη 

αλαγλσξηζζεί ή ζπλππνινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο κέρξη ηελ ηε ζέζε ηνπ 

εξγαδόκελνπ ζε εθεδξεία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011. 

 

Παξαδείγκαηα :  

α) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 31.10.2010  έρεη ζπκπεξώζεη 

10.500 εκέξεο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  θαη 

θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία είλαη 57 εηώλ.  

Με δεδνκέλν όηη εληόο ηνπ 2011 έρεη ζπκπιεξώζεη θαη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο  

(δειαδή 58
ν
) , ε ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ ιύεηαη απηνδηθαίσο . 

 

β)   Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27
ε
/10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη 

10.500 εκέξεο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  θαη θαηά ην ίδην έηνο 

είλαη 56 εηώλ. 

Ο αλσηέξσ – κε δεδνκέλν όηη ζπκπιεξώλεη ηηο απαηηνύκελεο γηα θαηνρύξσζε  

10.500 εκέξεο αζθάιηζεο εληόο ηνπ 2011- έρεη θαηνρπξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο 2011 (σο ν πίλαθαο αλσηέξσ) . Γεδνκέλνπ όηη 

ζπκπιεξώλεη απηέο αζξνηζηηθά κέρξη 31/12/2013 , ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη 

κέρξη ηελ αζξνηζηηθή ζπκπιήξσζή ηνπο (ζην παξάδεηγκά καο κέρξη 27/10/2013, όηαλ 

ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν 58
ν
 έηνο). 

 

γ) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27.10.2011 έρεη 10.500 εκέξεο 

αζθάιηζεο θαη είλαη 54 εηώλ  

Με δεδνκέλα όηη : α) ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα  ην έηνο 2011 απαηηνύληαη 

10.500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη 58
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο θαη β) ν αλσηέξσ κέρξη 

31.12.2013 δελ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο (58
ν
) δελ ηίζεηαη ζε 

εξγαζηαθή εθεδξεία  

 

δ) Δξγαδόκελε κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27/10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη 

10.000 εκέξεο εξγαζίαο (θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 5.500 εκεξώλ αζθάιηζεο είρε 

αλήιηθν παηδί )θαη είλαη 54 εηώλ. Δπεηδή έρεη θαηνρπξώζεη δηθαίσκα 

ζπληαμηνδόηεζεο σο κεηέξα αλήιηθνπ ηέθλνπ (δειαδή ζην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο) , 



ελώ παξαιιεια κέρξη 31.12.2013 ζπκπιεξώλεη θαη ηα 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ε ζύληαμε πξέπεη λα αληηζνηρεί ζηα 35 έηε) , ε εξγαδόκελε 

απηή ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 10.500 εκεξώλ 

αζθάιηζεο θαη ακέζσο κεηά ιύεηαη απηνδηθαίσο ε ζρέζε ΙΓΑΥ ζπληαμηνδνηνύκελε 

από ην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε 35 έηε αζθάιηζεο. 

   

2. Οη ζπληαμηνδνηνύκελνη ιόγσ 35εηίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 

7.500 εκέξεο εξγαζίαο ζηνλ Καλνληζκό Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ.  

 

Σν όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαζώο θαη νη εκέξεο αζθάιηζεο , όπσο 

δηακνξθώλνληαη γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα :  

 

ΔΣΟ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

10.500 Η.Δ. (*) 

ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΤ 

ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ 

2011 10.500 ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

7500 ΣΟΝ ΚΒΑΔ 

55 & 9κήλεο 

2012 10.500 ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

7.500 ΣΟΝ ΚΒΑΔ 

56 & 6 κήλεο 

2013 10.500 ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

7.500 ΣΟΝ ΚΒΑΔ 

57 & 3 κήλεο 

(*) Όηαλ ν εξγαδόκελνο ζπκπιεξώλεη ηηο 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο , θαηνρπξώλεη ηηο 

πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο 

ζπκπιήξσζεο ησλ 10.500 εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ 

ζπκπιεξώλεη ηηο 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη 10.500 θαη 55
ν 
 έηνο θαη 9 κήλεο ) 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο 

απαηηείηαη πέξαλ ηεο εκεξνινγηαθήο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ 

ειηθίαο –όπσο απηό δηακνξθώλεηαη θαη’ έηνο ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα – 

πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νπσζδήπνηε θαη κέρξη ηε ζέζε ησλ 

εξγαδόκελσλ ζε εθεδξεία νη 7.500 εκέξεο αζθάιηζεο ζηνλ ΚΒΑΔ. Η αζθάιηζε 

ζηνλ ΚΒΑΔ κπνξεί λα ρσξήζεη κόλν θαηόπηλ πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ΚΒΑΔ 

θαη επνκέλσο κόλν  ν ρξόλνο πνπ ππνιείπεηαη από ηα 7500 έσο θαη ηα 10.500 

εκεξνκίζζηα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε ην ρξόλν ηεο εθεδξείαο ή κε 

νπνηαδήπνηε άιιν πξαγκαηηθό ρξόλν ή ρξόλν πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη 

δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ή κε  

πιαζκαηηθό ρξόλν πνπ έρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθεδξείαο αλαγλσξηζζεί σο 

ζπληάμηκνο . 

 

 

 

 

3. Γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ  ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, νη νπνίεο 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα :  

  

 



ΔΣΟ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

10.000 Η.Δ. (*) 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 10.000 57 

2011 10.400 58 

2012 10.800 58,5 

2013 11.200 59 

(*) Όηαλ ε εξγαδόκελε ζπκπιεξώλεη ηηο 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο , θαηνρπξώλεη ηηο 

πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο 

ζπκπιήξσζεο ησλ 10.000 εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ 

ζπκπιεξώλεη ηηο 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη 10.400 θαη 58
ν
 έηνο) 

 

Παξάδεηγκα :  

α) Γπλαίθα κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ αζθαιηζκέλε ζην θνηλό  θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ  πνπ ηελ 27
ε
/10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο θαη θαηά 

ην ίδην έηνο είλαη 57 εηώλ.  

Η αλσηέξσ έρεη θαηνρπξώζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 

2011 (σο ν αλσηέξσ πίλαθαο) . Δπεηδή ζπκπιεξώλεη αζξνηζηηθά ηόζν ην ρξόλν 

αζθάιηζεο (10.400) όζν θαη ηελ ειηθία (58
ν
) πνπ απαηηνύληαη ην έηνο 2011 κέρξη 

31.12.2013 , ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ 

πξνϋπνζέζεσλ. 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη θαη ζην ζεκείν απηό όηη γηα ηελ πιήξε ζπληαμηνδόηεζε απαηηείηαη 

ηόζν λα έρεη ζπκπιεξσζεί εκεξνινγηαθά ην όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο , όπσο 

απηό δηακνξθώλεηαη ζην αληίζηνηρν έηνο όζν θαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη 

απαηηνύκελεο ζην αληίζηνηρν ίδην έηνο εκέξεο αζθάιηζεο . 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ εκεξώλ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά 

ππόςε όινο ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε θνξέα 

θύξηαο αζθάιηζεο θαζώο θαη θάζε πιαζκαηηθόο ρξόλνο πνπ έρεη  αλαγλσξηζζεί  σο 

ζπληάμηκνο  κέρξη ηε ζέζε ησλ εξγαδόκελσλ ζε εθεδξεία .   

 

ε όιεο ηηο αλσηέξσ 1, 2 θαη 3 πεξηπηώζεηο εμππαθνύεηαη όηη ε ηπρόλ 

αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 

4024/2011 ζπλππνινγίδεηαη, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ ρξνληθώλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο .  

 

Παξάδεηγκα :    Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27
ε
/11/2011 έρεη 

ζπκπιεξώζεη 9.500 εκέξεο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  θαη 

θαηά ην ίδην έηνο είλαη 56 εηώλ. 

Ο αλσηέξσ – κε δεδνκέλν όηη ζπκπιεξώλεη ηηο απαηηνύκελεο γηα θαηνρύξσζε  

10.500 εκέξεο αζθάιηζεο πέξαλ ηνπ 2013 δελ θαηαιακβάλεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εξγαζηαθήο εθεδξείαο.  

Δθόζνλ όκσο ν ίδηνο έρεη αλαγλσξίζεη εληόο ηνπ 2011- όπσο δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε 

ην λ. 3863/2010 θαη λ. 3996/11 ρξόλν αζθάιηζεο 4 εηώλ ή 1.200 εκεξώλ , ηόηε – 

δεδνκέλνπ όηη ζπλππνινγηδόκελσλ θαη απηώλ ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο ζα έρεη 

ζπκπιεξώζεη 10.700 εκέξεο- ζα έρεη θαηνρπξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο 2011 ( ήηνη 58 εηώλ θαη 10.800 εκέξεο αζθάιηζεο, σο ν 



ζρεηηθόο πίλαθαο αλσηέξσ) . Γεδνκέλνπ όηη ζπκπιεξώλεη απηέο αζξνηζηηθά κέρξη 

31/12/2013 , ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ αζξνηζηηθή ζπκπιήξσζή 

ηνπο (ζην παξάδεηγκά καο κέρξη 15/11/2013, όηαλ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν 58
ν
 

έηνο). 

 

 

 

Β. ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΑ  η. ΔΙΓΙΚA  ΣΑΜΔΙΑ 

 

Οη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ η. Δηδηθώλ Σακείσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3029/2002) γηα πιήξε ζπληαμηνδόηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο είλαη νη 

παξαθάησ : 

 

1. Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31/12/1982 

Έηε αζθάιηζεο Όξην ειηθίαο 

35 ρσξίο όξην ειηθίαο 

 

 

2. Αζθαιηζκέλνη από 1/1/1983 κέρξη 31/12/1992 

Έηνο ζπκπιήξσζεο 

35 εηώλ 

Απαηηνύκελα 

έηε αζθάιηζεο 

γηα ιήςε πιήξνπο 

ζύληαμεο 

Απαηηνύκελν όξην 

ειηθίαο γηα ιήςε 

πιήξνπο ζύληαμεο 

2011 36 58 

2012 37 59 

2013 38 60 

 

Παξάδεηγκα : κόληκνο ππάιιεινο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (πξνεξρόκελνο από ην 

ζπγρσλεπζέλ ΣΑΠ-ΟΣΔ) ειηθίαο 53 εηώλ  , αζθαιηζκέλνο γηα πξώηε θνξά ηελ 

30/11/1978 θαη κε αζθάιηζε ζην πξώελ ΣΑΠ-ΟΣΔ. 

Γεδνκέλνπ όηη ε αλσηέξσ θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ζπληαμηνδνηνύληαη κε βάζε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ (πξώελ) ΣΑΠ-ΟΣΔ (ήηνη, ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα), ν 

αζθαιηζκέλνο ηνπ παξαδείγκαηόο καο ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηώλ 

αζθάιηζεο ρσξίο όξην ειηθίαο . Καηά ζπλέπεηα, εθόζνλ ηνπ ππνιείπνληαη ιηγόηεξα 

από 2 έηε αζθάιηζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ 35 εηώλ αζθάιηζεο έσο 

ηελ 31.12.2013 (ηελ 30/11/2011 έρεη 33 έηε αζθάιηζεο), ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή 

εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε απηώλ θαη ακέζσο κεηά ιύεηαη απηνδίθαηα ε 

ππαιιειηθή ηνπ ζρέζε ζπληαμηνδνηνύκελνο άκεζα γηα 35 έηε αζθάιηζεο. 



 

Γ.  ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΟ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ 

 

Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα ύληαμεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ & 

Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, πληαθηώλ Τπαιιήισλ 

Σύπνπ ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΠ – ΜΜΔ, ππό ηηο παξαθάησ 

ζσξεπηηθά εθαξκνδόκελεο πξνϋπνζέζεηο: 

i.  απαζρνινύληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζην 

Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηνπο Ο.ΣΑ. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο, ζηα Ν.Π.Ι.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α., όπσο 

αλαιπηηθά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 34 ηνπ  λ. 4024/2011 θαη  

ii. ζπκπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο κε 35 έηε αζθάιηζεο 

κέρξη 31-12-2013, ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ θάζε θνξέα, σο εμήο:  

 

Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα ύληαμεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ 

Αζελώλ & Θεζζαινλίθεο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα, σο εμήο: 

 

 Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε 

κέρξη  31-12-1982 

Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε 

 από ηελ 1-1-1983 

κέρξη 31-12-1992 

Έηνο 

ζπκπιήξσζεο 

35 εηώλ 

πλη.ρξόλνο Όξην 

ειηθίαο 

πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο 

2011 35 Α.Ο.Η. 36 58 

2012 35 Α.Ο.Η. 37 59 

2013 35 Α.Ο.Η. 38 60 

 

Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, πληαθηώλ Τπαιιήισλ Σύπνπ 

 

 Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε 

κέρξη 31-12-1982 

Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε από  

ηελ 1-1-1983 

κέρξη 31-12-1992 

Έηνο 

ζπκπιήξσζεο 35 

εηώλ  

πλη.ρξόλνο Όξην 

ειηθίαο 

πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο 

2011 35 58 36 58 

2012 35 58 37 59 

2013 35 58 38 60 

 

 

 

 

Γ. ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ – ΣΑΤ) 

 

Αζθαιηζκέλνη ζηνπο Σνκείο ύληαμεο Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθώλ (Σ..Α.Τ.) ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 

(αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί θ.ιπ. πνπ είλαη κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ. –  ηαηξνί, 

θαξκαθνπνηνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη) 



 

 Γεδνκέλνπ όηη από 1/1/2011 νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηε 

ζπκπιήξσζε 35εηίαο γηα ηνπο αλσηέξσ Σνκείο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. έρνπλ κεηαβιεζεί, 

πξνθεηκέλνπ ηα ελ ιόγσ πξόζσπα λα εληαρζνύλ ζε θαζεζηώο εθεδξείαο,  ζα πξέπεη 

λα πιεξνύλ κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ηηο θαηά πεξίπησζε πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 

 

1. Άλδξεο  
 

Έηνο ζπκπιήξσζεο 

35 εηώλ 

Απαηηνύκελα 

έηε αζθάιηζεο 

γηα ιήςε πιήξνπο 

ζύληαμεο 

Απαηηνύκελν όξην 

ειηθίαο γηα ιήςε 

πιήξνπο ζύληαμεο 

2011 36 60 

2012 37 60 

2013 38 60 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη νη αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη 

31/12/2010, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο, ρσξίο 

λα απαηηνύληαη απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο. 

 

2. Γπλαίθεο  
 

Έηνο ζπκπιήξσζεο 

35 εηώλ  

Απαηηνύκελα 

έηε αζθάιηζεο 

γηα ιήςε πιήξνπο 

ζύληαμεο 

Απαηηνύκελν όξην 

ειηθίαο γηα ιήςε 

πιήξνπο ζύληαμεο 

2011 36 58 

2012 37 59 

2013 38 60 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξώλ, νη αζθαιηζκέλεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 35 

έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2010, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58
νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο, ρσξίο λα απαηηνύληαη απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο. 

 

αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όηη γηα ηα έηε 2011 – 2013, νη αζθαιηζκέλνη 

αθνινπζνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ ηζρύνπλ ην έηνο θαηά ην 

νπνίν ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε αζθάιηζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, γπλαίθα ε νπνία ζπκπιεξώλεη 35εηία ην 2011 ζα ζπληαμηνδνηεζεί 

κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ ην 2011 (36 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 εηώλ), 

αθόκε θαη εάλ νη πξνϋπνζέζεηο πιεξνύληαη ην 2012 ή ην 2013. 

 

 ην ρξόλν αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο – 

αζθάιηζεο ζηνλ νηθείν θνξέα, ρξόλνο αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα θαη ην 

Γεκόζην, θαζώο θαη ρξόλνο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί (π.ρ. ζηξαηησηηθή ππεξεζία, 

πιαζκαηηθόο θ.ιπ.). 

 



Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. (κεραληθνί θαη πγεηνλνκηθνί 

πνπ δελ εμαηξνύληαη από ην θαζεζηώο ηεο εθεδξείαο), ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη κέρξη 31/12/2011 ην 58
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο νη άλδξεο θαη ην 56

ν
 νη 

γπλαίθεο, θαη 35 έηε αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ζε απηνύο νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4024/2011. 
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