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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο όρος ασφάλεια απασχολεί ολοένα 

και περισσότερους ανθρώπους ανά τον κόσμο ανεξαιρέτως ηλικίας, εθνικότητας ή ακομο 

και κοινωνικής υπόστασης.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι σαν θεμελιώδης αρχή για την τήρηση της Δημοκρατίας 

σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, αναφέρεται το αίσθημα ασφαλείας που πρέπει να 

διακατέχει τους πολίτες.

Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω, ας αναλογιστούμε την κατάσταση που 

επικρατούσε και ίσως επικρατεί ακόμα στις χώρες -  πόλεις που δέχθηκαν τρομοκρατικά 

χτυπήματα, συνέπεια των οποίων είναι ο φόβος, ο πανικός, η αβεβαιότητα, συμπτώματα 

ταυτισμένα με την αναρχία.

Ένα ακόμα στοιχείο για να καταλάβουμε τη σημασία της ασφάλειας, είναι το 

γεγονός ότι τεράστιοι Κρατικοί Οργανισμοί όπως I. Κ. Α, Τ. Ε. Β. Ε, Τ. Σ. Α, ΤΑ. Ε,

Ο. Γ. Α, Τ. Α. Π. -  Ο. Τ. Ε, Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε, Τ. Σ. Α. Υ, Ταμείο Νομικών και 

κολοσσιαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας ( ζωής -  φύλαξης ), απασχολούν 

εκατομμύρια εργαζομένους ανά τον κόσμο.

Για του λόγου το αληθές, ας αναλογιστούμε πόσες φορές στο καθημερινό μας 

λεξιλόγιο χρησιμοποιείται η λέξη ασφάλεια ή κάποιο παράγωγό της όπως ασφαλιστικά 

μέτρα, ασφαλιστικές δικλείδες, ασφάλεια ζωής, ασφάλεια τηλεπικοινωνιών, ασφάλεια 

εργαζομένων -  εργοδοτών.

Ασφάλιση εργαζομένων -  εργοδοτών είναι μια έννοια για την οποία έχουν γίνει 

ατελείωτες ώρες συζητήσεων, έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες και έχουν οργανωθεί 

τεραστίων διαστάσεων απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της 

υφηλίου.

Αναφαίρετο δικαίωμα κάθε εργαζομένου -  εργοδότη είναι το δικαίωμα στην 

ασφάλιση.

Το αντικείμενο της παρούσης εργασίας, λοιπόν, αφορά στην ανάλυση των 

ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς επίσης και στην 

παρουσίαση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που αυτά παρέχουν στους
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ασφαλισμένους τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στη διαδοχική ασφάλιση και στα βασικά 

Επικουρικά Ταμεία. Απαρτίζεται από επτά κεφάλαια και για την καλύτερη πληροφόρηση 

του αναγνώστη, παραθέτω μια σειρά από πίνακες, όπου θεωρείται αναγκαίο.

Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζω τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων 

( I. Κ. Α, Τ. Σ. Α. Υ, Τ. Α. Π. -  Ο. Τ. Ε. ) ως προς την ασφάλιση που παρέχουν, τις 

εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται και τις παροχές σε είδος και σε χρήμα που 

επωφελούνται οι ασφαλισμένοι σ’ αυτά.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναφέρομαι στα ασφαλιστικά ταμεία των εργοδοτών 

( Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε, Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε, Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Σ. Α, Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε, 

Ταμείο Νομικών, Ο. Γ. Α .) και στην ασφαλιστική τους ικανότητα, στις εισφορές και στις 

διάφορες παροχές που προσφέρουν σε όσους ασφαλίζονται σ’ αυτά.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζω τα συνταξιοδοτικά προγράμματα των 

ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων και συγκεκριμένα των I. Κ. Α, Τ. Σ. Α. Υ,

Τ. Α. Π. -  Ο. Τ. Ε. Αναλύω τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καθενός απ’ 

αυτά και τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την χορήγηση των συντάξεων 

στους ασφαλισμένους.

Το Τέταρτο Κεφάλαιο αναφέρεται στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των 

ασφαλιστικών ταμείων των εργοδοτών. Συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση στις 

προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας, θανάτου καθώς επίσης και στον 

υπολογισμό του ποσού σύνταξης κάθε κατηγορίας ασφαλισμένων.

Στο Περιττό Κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια και τη νομοθεσία που 

διέπει τη διαδοχική ασφάλιση, όπως επίσης και στον τρόπο υπολογισμού του ποσού 

σύνταξης που χορηγείται στους διαδοχικά ασφαλισμένους. Τέλος, παραθέτονται οι 

προϋποθέσεις για τη διαδοχική ασφάλιση των ασφαλιστικών ταμείων I. Κ. Α, Ο. Γ. Α,

Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε και Τ. Σ. Α. Υ.

Στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται με πίνακες οι φορείς Κύριας Ασφάλισης με 

τους αντίστοιχους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Ασθένειας και γίνεται 

αναφορά στο Επικουρικό Ταμείο του I. Κ. Α, το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Ε. Α. Μ, στο οποίο 

ανάγονται οι περισσότεροι ασφαλισμένοι.
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Τέλος, στο Έβδομο Κεφάλαιο και μετά από εκτενή παρουσίαση όλων σχεδόν των 

ασφαλιστικών ταμείων Κύριας Ασφάλισης, θεώρησα σκόπιμο να κάνω μία σύγκριση των 

ταμείων μεταξύ τους ως προς τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχουν.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στο 

σύνολο των καθηγητών και συγκεκριμένα στον επιβλέπονια καθηγητή μου κ. Τσίχλη 

Δημήτρη για την πολύτιμη βοήθειά του.

Ευελπιστώ η συγκεκριμένη εργασία να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα 

χέρια του οποιουδήποτε αναγνώστη.

Μετά τιμής, 

Καραπατά Ελένη

3



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στον κύριο στόχο 

του εθνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας, ο οποίος εξυπηρετείται μέσω τριών 

συστημάτων': του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για την προστασία των 

εργαζομένων, του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την φροντίδα των ατόμων που 

βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και του εθνικού συστήματος υγείας για την κάλυψη 

όλων των ατόμων που διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια. Από διοικητική άποψη, το 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συντονίζεται και εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ τα συστήματα υγείας και 

πρόνοιας συντονίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί τον κύριο άξονα του Ελληνικού 

μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Η λειτουργία του, όπως έχει διαμορφωθεί ιστορικά 

από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα, επιδιώκει την κάλυψη των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, χορηγώντας παροχές και υπηρεσίες που αναπληρώνουν 

τη μείωση ή την απώλεια εισοδήματος από απασχόληση. Πρόκειται για ένα σύστημα 

κύριας και επικουρικής δημόσιας ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί με βάση αυτόνομους 

ασφαλιστικούς φορείς. Οι φορείς αυτοί συγκροτούν τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης στην 

Ελλάδα.

Ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι σε 

σχέση με την εφαρμογή τους σε άλλα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα 

όμως η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στη θεσμική κατοχύρωση των επαγγελματικών 

ταμείων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη διεύρυνση του επιπέδου προστασίας 

του ασφαλιστικού συστήματος και στη βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών, 

αποτελώντας ουσιαστικά το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.

1 Πηγή : www.ggka.gr
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Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θεσμοθετήθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 

1980, αποβλέποντας στην ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών 

του ελληνικού πληθυσμού μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών. Η λειτουργία του 

εξυπηρετεί όλα τα άτομα που διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια. Ειδικά όμως για 

τους ασφαλισμένους σε φορείς δημόσιας ασφάλισης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών 

υγείας και από τους κλάδους υγείας των ταμείων τους. Η Κυβέρνηση προωθεί την 

περίοδο αυτή συγκεκριμένα μέτρα εκσυγχρονισμού των δημόσιων πολιτικών υγείας.

Οι εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας εγκαινιάστηκαν 

ουσιαστικά με την υιοθέτηση του Ν. 2519/1997 για την «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 

φάρμακο και άλλες διατάξεις» και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 

με την υιοθέτηση του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» και του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων 

και λοιπών μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ και άλλες διατάξεις». Ο Ν.2889/01 εισήγαγε 

σημαντικές τροποποιήσεις στην οργανωτική διάρθρωση του συστήματος υγείας, καθώς 

προχώρησε στην ίδρυση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε. Σ. Υ), τα οποία 

αποτελούν αποκεντρωμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν όλα τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ. Τα Πε. Σ. Υ διέπονται από ένα ιδιαίτερο θεσμικό 

πλαίσιο το οποίο αποτυπώνεται στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 357/2001 «Οργανισμός 

Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε. Σ. Υ)».

Το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας συνθέτει το τελικό δίκτυο ασφάλειας για τα 

άτομα εκτός αγοράς εργασίας που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Λειτουργεί με 

βάση κατηγοριακά προγράμματα προστασίας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, 

τα οποία εγκαινιάστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και επεκτάθηκαν ουσιαστικά 

καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Το σύστημα χορηγεί χρηματικά 

επιδόματα, παροχές σε είδος και κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας μέσω αποκεντρωμένων 

νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 

Κοινωνικές υπηρεσίες σε μικρότερη έκταση παρέχονται επίσης από τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης και από ένα πλέγμα εθελοντικών οργανισμών και μη
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κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται έντονα ιδίως στο πεδίο προστασίας 

των παιδιών, των προσφύγων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

εξασφαλίστηκε το 1998 με την ψήφιση του Ν.2646/98 και προωθήθηκε το 2001 με την 

επεξεργασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2001 -2003.

Ο Ν. 2646/98 θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου προνοιακής 

παρέμβασης που αποβλέπει τόσο στην εξυπηρέτηση νέων αναγκών όσο και στον 

εξορθολογισμό της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των παραδοσιακών 

προνοιακών φορέων. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε ένα ενιαίο και αποκεντρωμένο 

πλαίσιο που ενεργοποιείται μέσω της δράσης των φορέων του δημόσιου τομέα που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, των ιδιωτικών φορέων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναγνωρίζονται ως ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς του 

Συστήματος και εγγράφονται στο αντίστοιχο Μητρώο της οικείας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων εθελοντικού χαρακτήρα (πρωτοβάθμιες, 

δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που αποτελούν είτε 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σωματεία ή 

συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην εθελοντική παροχή υπηρεσιών προς άτομα ή 

ομάδες πληθυσμού).

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα πρωτοεμφανίζεται ως θεσμός με το 

διάταγμα της 15ης Δεκεμβρίου 1836, με το οποίο συστήθηκε το Ναυτικό Απομαχικό 

Ταμείο (Ν. Α. Τ), που όμως άρχισε να λειτουργεί από το 1861. Η νομοθετική 

κατοχύρωση του θεσμού εξασφαλίστηκε το 1922 με την ψήφιση του Ν. 2868/1922 «Περί 

υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων». Ο νόμος αυτός 

αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου κλαδικών 

ασφαλιστικών ταμείων.

Το 1934 ψηφίστηκε ο βασικός νόμος 6298/1934 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

Την ίδια περίοδο προωθήθηκαν επίσης νομοθετικά μέτρα για την ίδρυση φορέων κύριας 

ασφάλισης, όπως του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (Τ. Α. Ε) και του Ταμείου
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Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ. Ε. Β. Ε), που άρχισαν να λειτουργούν το 

1940.

Το 1935 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μισθωτών στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1. Κ. Α), που αποτέλεσε το γενικό φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης των μισθωτών. Η λειτουργία του I. Κ. Α άρχισε την 1.1.1937, αλλά η 

χορήγηση παροχών ρυθμίστηκε το 1951 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1846/51, ο οποίος με 

τις διαδοχικές του τροποποιήσεις συνθέτει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του φορέα.

Η επέκταση της ασφαλιστικής προστασίας του πληθυσμού εξασφαλίστηκε το 

1961 με την ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο. Γ. Α), ο οποίος 

κάλυψε σχεδόν το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 προωθήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις 

για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι 

οποίες ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν το 2002 με την έκδοση του Ν. 3029/2002 για τη 

μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές 

επικεντρώθηκαν σε ζητήματα οργάνωσης, χρηματοδότησης και χορήγησης των 

ασφαλιστικών παροχών με έμφαση στις συνταξιοδοτικές παροχές.

Η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί έναν από τους 

κύριους στόχους εκσυγχρονισμού του ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. 

Συνδυάστηκε μάλιστα με εκτεταμένες παρεμβάσεις και στα άλλα συστήματα κοινωνικής 

κάλυψης στη χώρα μας, οι οποίες επιδιώκουν την αποκέντρωση του εθνικού συστήματος 

υγείας και την κατοχύρωση ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας.

Μέσω της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Γ. Γ. Κ. Α. ) 

εποπτεύονται οι ασφαλιστικοί φορείς, οι οποίοι είναι οι βασικοί συντελεστές παροχής 

υπηρεσιών στα πλαίσια του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Ειδικότερα εισπράττουν εισφορές και μεριμνούν για την καλύτερη κατανομή των 

πόρων του συστήματος στους ασφαλισμένους τους (συντάξεις, περίθαλψη, πρόνοια,
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κ.λπ.). Θα ήταν δυνατόν να χαρακτηριστούν ως η παραγωγική εκμετάλλευση της 

Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 172 Ασφαλιστικοί Φορείς, μεταξύ των οποίων 24 

Κύριας Ασφάλισης. Οι μεγαλύτεροι Ασφαλιστικοί Φορείς Κύριας Ασφάλισης είναι:

I. Κ. Α, Ο. Γ. Α, Ο. Α. Ε. Ε (Τ. Ε. Β. Ε, ΤΑ. Ε, Τ. £. Α), Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε, Τ. Σ. Α. Υ, 

Ταμείο Νομικών, Τ. Α. Π. -  Ο. Τ. Ε, οι οποίοι καλύπτουν το 97,19% του ασφαλιστικού 

πληθυσμού της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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1.1 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( I. Κ. Α. I

1.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΙΚΑ
Στην μακρόχρονη πορεία του, το I. Κ. Α, από την ημέρα της ίδρυσής του, μέχρι 

σήμερα, πέρασε από πολλές φάσεις ανάπτυξης. Η αρχική όμως πορεία του, δεν άλλαξε. 

Το μόνο που άλλαξε, είναι το πλήθος των ασφαλισμένων, οι διάφορες κατηγορίες και 

ειδικότητες, που πια καλύπτονται από το I. Κ. Α.

Το I. Κ. Α, μέσω του Τομέα Υγείας, στις δικές του Μονάδες Υγείας 

(νομαρχιακές, τοπικές μονάδες) παρέχει, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

περίθαλψη στους ασφαλισμένους του. Έτσι σήμερα, το I. Κ. Α έφτασε να είναι ο 

μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας. Διαθέτει 331 Μονάδες Ασφάλισης 

και 364 Μονάδες Υγείας. Παρέχει περίθαλψη σε 5.550.000 άμεσα και έμμεσα 

ασφαλισμένους και συνταξιοδοτεί 845.000 συνταξιούχους.

Την πορεία αυτή, το I. Κ. Α την οφείλει κατά ένα μεγάλο μέρος στις Διοικήσεις 

που πέρασαν, από την ημέρα της ίδρυσής του, μέχρι σήμερα. Έτσι ως ένα μικρό φόρο 

τιμής προς αυτούς που μόχθησαν και μοχθούν για το καλύτερο αύριο όλων μας, 

αναφέρουμε τους Διοικητές-Προέδρους Δ.Σ. του Ιδρύματος από το 1934 μέχρι σήμερα2.

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. I. Κ. Α
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 
Κορώνης Σπύρος 
Πουρνάρας Κωνσταντίνος 
Μαύρος Σπυρίδων
Δεν υπήρξε Δ. Σ. I. Κ. Α (αναστολή λειτουργίας)
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Περάκης Κωνσταντίνος
Σολιώτης Σωτήριος
Στεφανίδης Δημοσθένης
Οικονομόπουλος Γεώργιος
Θηβαίος Χρήστος
Κεραμίδας Τριαντάφυλλος
Ρικάκης Αντώνιος

1954-22/07/1954 
1954- 1957

1951 - 1953 
1953 - 1954

1951 - 10/11/1951

1945
1946- 1949 
1949- 1951

1934- 1935 
1936- 1941 
1942
1943- 1944 
1944

2 Πηγή : www.ika.gr
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Κεραμίδας Τριαντάφυλλος 
Καποδίστριας Ιωάννης 
Τσουκάτος Ευάγγελος 
Δεληπέτρος Νικόλαος 
Νικολόπουλος Αργύριος 
Σταθόπουλος Αθανάσιος 
Κυριακόπουλος Ανδρέας 
Καρακατσάνης Αλέξανδρος 
Καββαδίας Γεώργιος 
Καραλής Αβέρκιος 
Σχσσούρας Αρης 
Κιοσκλής Ελευθέριος 
Κατσανέβας Θεόδωρος 
Ιωαννίδης Φοίβος 
Χιώτης Γ εώργιος 
Σολωμός Γρηγόριος 
Νεκτάριος Μιλτιάδης 
Βαρθολομαίος Ιωάννης

1957- 1959
1959- 1963
1964- 1965
1965 - 19/05/1967
20/05/1967-28/03/1974
29/03/1974 - 09/08/1974
1974- 1976
1976- 29/11/1977
1977- 12/12/1979 
1979-05/11/1981 
1981 - 1984
1984 - 04/09/1985
1985 -21/09/1987 
1987- 1989 
1989-26/11/1993 
1993 - 1999 
1999- 11/06/2004 
12/06/2004 - Σήμερα

Πίνακοκ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. Κ. Α.

1.1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει τους εργαζομένους που παρέχουν:

• εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη τους ( Ιδιωτικός 

Τομέας - Δημόσιος Τομέας, Ν. Π. Δ. Δ. κ.λπ.) και εφόσον για την εργασία τους 

αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.

• εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην 

Ελλάδα, με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με την Ελλάδα 

διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή 

συγκύριο επάγγελμα, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην 

ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.

• τα μέλη οικογένειας τους.

• τους αλλοδαπούς.
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Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων, που παρέχουν την εργασία 

τους σε μη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, που στερούνται 

επαγγελματικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού 

Λαχείου, εφημεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροπομποί, αποκλειστικές νοσοκόμες, 

πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές).

Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών 

συνεταιρισμών. Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. I. Κ. Λ. — Ε. Τ. Λ. Μ. 60/95). (Δεν 

ασφαλίζονται πλέον μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών).

Επίσης καλύπτει την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος :

• Των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών.

Δικαιούγοι -  Προϋποθέσεις : Ηλικία άνω των 55 ετών κατά την ημερομηνία της 

αίτησης για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας :

>  3000 ημέρες ασφάλισης στο 1. Κ. Λ. ή σε άλλο οργανισμό κύριας 

ασφάλισης

>  εγγραφή ως ανέργων στον Ο. Α. Ε. Δ. επί 12μηνο τουλάχιστον.

>  κάρτα ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα από τον Ο. Α. Ε. Δ.

• Των νέων μέχρι 29 ετών.

Δικαιούγοι -  Προϋποθέσεις : Νέοι που δεν έχουν υπερβεί το 29° έτος, κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

>  Εγγραφή επί ένα συνεχές δίμηνο στα μητρώα του Ο. Α. Ε. Δ. ως ανέργων.

>  Κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα από τον Ο. Α. Ε. Δ.

• Των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 29 -  55 ετών.

Δικαιούγοι -  Προϋποθέσεις : Ηλικία άνω των 29 ετών κατά την ημερομηνία της 

αίτησης για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας.

>  600 ημέρες ασφάλισης στο I. Κ. Α. ή και σε άλλο οργανισμό κύριας

ασφάλισης από παροχή εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 ημέρες

για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54° έτος της ηλικίας.

>  Εγγραφή ως ανέργων στον Ο. Α. Ε. Δ. επί 12μηνο τουλάχιστον.

>  Κάρτα ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα από τον Ο. Α. Ε. Δ.

12
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> Μη ασφάλιση για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό 

οργανισμό.

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι, η ασφάλιση 

δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζομένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την 

πρώτη μέρα εργασίας. Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών 

παροχών τόσο από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. όσο και από άλλους Οργανισμούς.

Δικαιώματα Παροχών3 

Από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ.

> Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

>  Νοσοκομειακή περίθαλψη

> Επιδόματα ασθένειας ατυχήματος, μητρότητας κ.λ.π.

>  Σύνταξη

> Παροχές

Από τον Ο. Α. Ε. Α.

> Επίδομα ανεργίας

>  Επίδομα στράτευσης

> Οικογενειακά επιδόματα

Από τον Ο. Ε. Κ. (Οργανισμός Εργατικής Κατοικία^
>  Στεγαστικά δάνεια ή έτοιμη κατοικία 

Από την Εργατικό Εστία

> Κοινωνικός Τουρισμός

>  Ψυχαγωγία

3 Πηγή : www.ika.gr
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δικαιούχοι - προϋποθέσεις
Στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους του ΙΚΑ παρέχεται το δικαίωμα 

της αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας ως χρόνου ασφάλισης 

στον κλάδο σύνταξης I. Κ. Α -  Ε. Τ. Α. Μ, στο Ε. Τ. Ε. Α. Μ και στο 

I. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ. -  Ε. Τ. Ε. Α. Μ.

Το παραπάνω δικαίωμα έχουν σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου και τα μέλη της οικογένειας αυτού.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος ή 

αναπηρίας (όταν ο υπάρχων χρόνος ασφάλισης δεν επαρκεί) είτε για προσαύξηση του 

χρόνου ασφάλισης και του ποσού της λαμβανόμενης σύνταξης (λόγω γήρατος ή 

αναπηρίας).

Προκειμένου ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης γήρατος ή 

αναπηρίας με την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας θα πρέπει:

Για σύνταξη γήρατος :

• Να έχει πραγματοποιήσει 3600 ημέρες ασφάλισης και

• Να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του

Για σύνταξη αναπηρίας :

• Να έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες ασφάλισης

• Να έχει ανατομοφυσιολογική βλάβη σε ποσοστό 67% τουλάχιστον

Όταν η αναγνώριση γίνεται από τα μέλη οικογένειας για θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου, απαιτείται:

• Η πραγματοποίηση από τον θανόντα ασφαλισμένο 900 ημερών ασφάλισης.

• Από τα δικαιοδόχα μέλη οικογένειας η μεν χήρα να έχει υπερβεί το 60ο έτος της 

ηλικίας της τα δε τέκνα να μην έχουν υπερβεί το 18ο έτος (ή το 24ο όταν
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σπουδάζουν), ή να ήσαν και να παραμένουν ανίκανα για εργασία (οπότε το 18ο 

έτος δεν αποτελεί όριο).

Αναγνωριζόμενος Χρόνος

Αναγνωρίζεται το σύνολο του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας με την ιδιότητα 

του κληρωτού ή εφέδρου, ενώ από τον χρόνο υπηρεσίας με την ιδιότητα του μονίμου ή 

εθελοντή ή ανακαταταγμένου αναγνωρίζονται μέχρι 3 χρόνια. Επίσης αναγνωρίζεται και 

ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους. Για κάθε 

μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζονται 30 ημέρες ασφάλισης.

Αρμόδιος φορέας - Αρμόδιο Υποκατάστημα

Αρμόδιος για την αναγνώριση είναι ο φορέας Κύριας ή Επικουρικής ασφάλισης, 

στον οποίο έχει ασφαλισθεί ο ενδιαφερόμενος.

Όταν υπάρχει ασφάλιση σε περισσότερους από έναν φορείς (ταυτόχρονα ή 

διαδοχικά) μπορεί να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα γίνει η αναγνώριση. Η 

αναγνώριση γίνεται σε ένα μόνο Οργανισμό Κύριας και σε ένα Επικουρικής ασφάλισης.

Αρμόδιο Υποκατάστημα I. Κ. Α -  Ε. Τ. Α. Μ είναι αυτό του τόπου κατοικίας του 

ενδιαφερομένου.

Δικαιολογητικά :

• Αίτηση του ασφαλισμένου.

• Πιστοποιητικό τύπου Α' του στρατολογικού γραφείου που ανήκει ο

ασφαλισμένος.

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνονται:

>  Οι φορείς στους οποίους έχει ασφαλισθεί.

>  Η μη αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας σε άλλον ασφαλιστικό 

οργανισμό.
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> Ότι ο τελευταίος μήνας απασχόλησης είναι αυτός που απεικονίζεται στο 

προσκομιζόμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο.

>  Ασφαλιστικό βιβλιάριο.

>  Βεβαίωση αποδοχών του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, 

όταν πρόκειται για μισθωτούς που ασφαλίζονται σε άλλο, πλην του

I. Κ. Α. — Ε. Τ. Α. Μ, Οργανισμό, αλλά υπήρξαν στο παρελθόν 

ασφαλισμένοι του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ.

Σε περίπτωση συνταξιούχων αρκούν ως δικαιολογητικά η αίτησή τους, το 

πιστοποιητικό τύπου Α', η υπεύθυνη δήλωση και αντίγραφο της απόφασης 

συνταξιοδότησης.

Εισφορές εξαγοράς - Καταβολή

Το ποσό των εισφορών εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής 

υπηρεσίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο και καταβάλλεται:

• Εφάπαξ με έκπτωση 15%

• Σε δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το μισό του 

αριθμού των μηνών που αναγνωρίζονται.

• Με παρακράτηση από την σύνταξη σε ποσό ίσο με το 1/3 του ποσού της 

σύνταξης.

Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της 

αναγνωριστικής απόφασης. Σε περίπτωση καταβολής του ποσού εξαγοράς σε δόσεις η 

πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της 

αναγνωριστικής απόφασης κάθε δε επόμενη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

κάθε μεθεπόμενου μήνα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης, το ποσό επιβαρύνεται με 

τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές.
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Προαιρετική ασφάλιση παλαιών ασφαλισμένων ( υπαγχθέντων στην ασφάλιση 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού προ της 01/01/93 ).

Ο ασφαλισμένος του I. Κ. Α. που σταματά την εργασία του, έχει δικαίωμα να 

ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά για σύνταξη ή ασθένεια ή Τ. Ε. Α. Μ ή και 

τα τρία μαζί.

Προϋποθέσεις:

1. Να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στο I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ ή σε άλλο

ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.

Να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως προηγούμενη 

πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισης του στο I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ, οπότε η αίτηση 

πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης ή 3.000 

ημέρες ασφάλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Η προθεσμία των 

δώδεκα μηνών εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η αίτηση προαιρετικής συνέχισης 

της ασφάλισης διακόπτεται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εφ' όσον αυτή 

υποβληθεί εντός 12 μηνών και αρχίζει εκ νέου από της κοινοποιήσεως της απόφασης, 

που εκδίδεται επί του αιτήματος συνταξιοδότησης.

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω ημερών ασφάλισης μπορεί να ληφθεί υπόψη 

και άλλος χρόνος ασφάλισης, όπως:

>  ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα.

>  ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας αφού αναγνωρισθεί.

>  ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αφού αναγνωρισθεί.

>  χρόνοι από διάφορες αναγνωρίσεις.

2. Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 66,66% .

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και ποτέ 

αναδρομικά και λήγει:
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• Με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου.

• Όταν περάσουν 24 μήνες από τότε που δεν κατεβλήθη η εισφορά κάποιου μήνα.

• Λόγω συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου.

• Λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

Η προαιρετική ασφάλιση αναστέλλεται:

• Όταν ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου εργασία, ασφαλιστέα στο I. Κ. Λ. ή σε 

άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.

• Όταν ο ασφαλισμένος επιδοτείται για ασθένεια (δυνητική αναστολή) ή παίρνει 

σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου (μερική ή πλήρη), οπότε η αναστολή είναι 

υποχρεωτική.

Δεν μπορεί να γίνει:

• Προαιρετική ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

• Να προσμετρηθούν ημέρες της προαιρετικής ασφάλισης για την συμπλήρωση της 

35ετίας για συνταξιοδότηση.

• Για τη συμπλήρωση των 11.100 ημερών εργασίας και συνταξιοδότηση 

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

• Για τη συμπλήρωση των 3.500 ημερών εργασίας και συνταξιοδότηση με τη 

συμπλήρωση του 65ου έτους (λήξη ημερομηνίας ισχύος της διάταξης 31.12.07).

Προαιρετική Ασφάλιση νέων ασφαλισμένων ( υπαγχθέντων στην ασφάλιση 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για πρώτη φορά μετά την 1/1/93 ).

Ο υποχρεωτικά ασφαλισμένος του I. Κ. Λ μπορεί να συνεχίσει προαιρετικά την 

ασφάλισή του, εάν πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

• Δεν υπάγεται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα (μισθωτών ή 

αυτοαπασχολουμένων).

• Υποβάλει αίτηση εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής του ασφάλισης.

• Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες τουλάχιστον, 

από τις οποίες 300 εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της αίτησης 

(για την συμπλήρωση των 1500 ημερών λαμβάνεται υπ' όψη και ο διαδοχικά
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διανυθείς χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς).

• Δεν είναι ανάπηρος (κατά την υποβολή της αίτησης) με ποσοστό άνω του 66,66% 

(67%).

Κλάδοι ασφάλισης:
Μεμονωμένα στον κλάδο σύνταξης ή στον κλάδο ασθένειας του I. Κ. Α. -  

Ε. Τ. Α. Μ ή στο Ε. Τ. Ε. Α. Μ ή σε όσους εξ αυτών κλάδους επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

Εισφορές:
Η υπαγωγή γίνεται με βάση τον μέσο όρο του μισθού του τελευταίου έτους πριν 

από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε 

ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων).

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το I. Κ. Α. είναι Κοινωνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός που εισπράττει εισφορές 

για να δίνει παροχές4.

Στις ασφαλιστικές εισφορές συμμετέχουν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Έτσι, 

έχουμε την Εργατική και Εργοδοτική εισφορά. Τις ασφαλιστικές εισφορές ( εργοδότη 

«αι ασφαλισμένου ) είναι υποχρεωμένος να τις καταβάλλει στο I. Κ. Α. ο εργοδότης 

μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

Το ποσό της εργατικής εισφοράς είναι ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών 

του απασχολούμενου. Το ποσό αυτό το παρακρατεί ο εργοδότης από τον εργαζόμενο 

κατά την πληρωμή των αποδοχών του ή το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από αυτήν.

4 Πηγή : www.ika.gr
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ΦΟΡΕΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Π()ΣΟΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΌ

I. Κ. Α.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1,85 3,7 5,55 1/1/1970

0,3 0,6 0,9 1/1/1993

2,15 4,3 6,45

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,4 0,8 1,2 1/1/1970 !

5,75 11,5 17,25 1/7/1991

0,92 1,83 2,75 1/1/1993
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 6,67 13,33 20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 1 1/8/1961

ΒΑΡΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2,2 1,4 3,6 1/3/1976

........... . . _ .

Τ. Ε. Α. Μ. 3 3 6 1/2/1983

ΒΑΡΕΑ Τ. Ε. Α. Μ. (3)+1,25 (3)+0,75 (6)+2=8 1/1/1993

Ο. Α. Ε. Δ.

ΑΝΕΡΓΙΑ

I 2 3 25/8/1954

0,33 0,67 1 1/1/1993

1,33 2,67 4

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 1 1 1/6/1952

Δ. Λ. Ο. Ε. Μ 1 1 2 1/11/1958

Λ. Π. Ε. α Α. Ε 0,15 0,15 1/3/1990

Ια . Α. Ε. Κ > (Λ. Ε. Π. Π. Ε) 0,2 0,2 1/1/1988

Λ. Α. Ε. Κ > ΕΛ. ΠΕ. ΚΕ 0,25 0,25 1/1/1994

Α. Α. Ε. Κ > ΕΚΛΑ 0,1 0,26 0,36 1/1/1994 5

0,1 0,71 0,81

Ο. Ε. Κ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 0,75 1,75 1/1/1988 ;

Ο. Ε. Ε.

0,25 0,25 0,5 1/1/1978 ;

0,05 0,05 ο,ι 29/4/2002 ;

0,05 0,05 0,1 1/1/2003
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

0,35 0,35 0,7

Πίνακας 2 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ I. Κ. Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
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Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς:
Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο 

I. Κ. Α. για τον κλάδο σύνταξης και αμείβονται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο 

κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

( Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και 

χρόνου υπηρεσίας, δεν γίνεται, από 01/09/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση 

της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο σύνταξης του 1. Κ. Α. ( άρθρο 14 του Ν. 

2837/00 ).

Το ποσό της Επιδότησης της Εργατικής Εισφοράς υπολογίζεται στις βασικές 

αποδοχές της Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που τις 

προσαυξάνει.

Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων εργαζομένων παραμένει ο ίδιος για το 

συνολικό ύψος των εισφορών ( συμπεριλαμβανομένης και της Εργατικής Εισφοράς του 

κλάδου σύνταξης του I. Κ. Α. ), ο εργοδότης όμως καταβάλλει ποσό εισφορών μειωμένο 

κατά το ποσό της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς ( Εγκ. 56/00 ).

Από το μέτρο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι απασχολούμενοι σε 

οικοδομοτεχνικές εργασίες, οι ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια, οι αμειβόμενοι 

βάσει κλαδικών συμβάσεων εργασίας καθώς και οι ασφαλιζόμενοι με ειδικές διατάξεις 

( π.χ. φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκών λαχείων, φασόν, συμβάσεις έργου κ.λπ.).

Εργοδοτική εισφορά:

Το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς είναι και αυτό ποσοστό επί των ακαθαρίστων 

αποδοχών του απασχολούμενου που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο I. Κ. Α. Το 

ποσό αυτό επιβαρύνει τον εργοδότη πέραν των μικτών αποδοχών του απασχολούμενου.

Στις παραπάνω εισφορές προστίθεται ποσοστό 3% για επικουρική ασφάλιση 

1. Κ. Α. για όσους υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης 

μισθωτών και από 01/01/1993 για όσους ασφαλίζονται στα βαρέα η εισφορά είναι 1,25% 

επιπλέον δηλαδή 3+1,25=4,25%.

Οι συνταξιούχοι του I. Κ. Α. που εργάζονται:

Επιβαρύνονται με εισφορές σε ποσοστό 12,90%, 2,55% για ασθένεια, 6,67% για 

σύνταξη, 1% για οικογενειακά επιδόματα, 1% για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας,

1,33% για τον κλάδο της ανεργίας του Ο. Α. Ε. Δ., 0,10% για τον Ειδικό Κοινό
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Λογαριασμό Ανεργίας ( Ε. Κ. Λ. Α .) και 0,35% για την Εργατική Εστία από 01/01/2003. 

Οι συνταξιούχοι του I. Κ. Α. που ασφαλίζονται προαιρετικά για επικουρική ασφάλιση 

I. Κ. Α, καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό 6%.

1.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και ομαλή ασφάλισή 

τους στο I. Κ. Α, πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα3:

• Να απογράφονται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα I. Κ. Α. του 

τόπου κατοικίας τους όταν αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία 

ασφαλιστέα στο I. Κ. Α.

• Να γνωστοποιούν άμεσα την οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία 

απογραφής τους στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα I. Κ. Α. του τόπου 

κατοικίας τους.

• Να παραδίδουν στον εργοδότη το αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής, 

όσοι απογράφονται στο I. Κ. Α. για πρώτη φορά μετά την 1/2/2002.

• Να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία ασφάλισής τους αμέσως με την 

πρόσληψή τους και πριν την ανάληψη εργασίας στον εργοδότη τους με την 

προσκόμιση, είτε του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, 

είτε του Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ. Α. Τ. Ε. ), 

είτε του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολούμενου (Α. Β. Α. ), είτε 

του Ατομικού Δελτίου Ασφάλισης (Α. Δ. Α.), είτε του Ατομικού Δελτίου 

Εισφορών (Α. Δ. Ε .), όσοι απογράφηκαν στο I. Κ. Α. μέχρι 1/2/2002.

• Να ελέγχουν το "Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού" για την ορθότητα 

της ασφάλισής τους. Ειδικότερα να ελέγχουν αν ο εργοδότης δηλώνει 

στοιχεία ασφάλισης:

>  για το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών

>  για την ειδικότητα απασχόλησης.

>  για όλες τις ημέρες εργασίας

5 Πηγή : Ενημερωτικό φυλλάδιο 1. Κ. Α.
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>  για τις υπερωρίες, τις αμοιβές αργιών, νυκτερινής απασχόλησης 

κ.λπ. και

>  για τα Δώρα Εορτών, την άδεια και το επίδομα αδείας.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν ασφαλίζονται για το μισθό και τα 

ημερομίσθια που δικαιούνται, θα παίρνουν και τις ανάλογες παροχές.

Μεγαλύτερος μισθός και περισσότερα ημερομίσθια σημαίνει περισσότερες και 

μεγαλύτερες παροχές.

• Να γνωστοποιούν γραπτά στο I. Κ. Α. εντός 12 μηνών από την 

αποχώρησή τους ή την απόλυσή τους από την εργασία τους, τις ημέρες εργασίας 

που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκαν καθώς και κάθε 

διαφορά των πραγματικών στοιχείων απασχόλησης και των στοιχείων που 

δηλώθηκαν από τον εργοδότη.

• Να διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή 

τα (Δ. Α. Τ. Ε, Α. Β. Α, Α. Δ. Α, Α. Δ. Ε. ), μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν 

στις υπηρεσίες του I. Κ. Α. για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και 

ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του I. Κ. Α.

1.1.4 ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κύριο έργο της κοινωνικής ασφάλισης είναι η ασφαλιστική προστασία των 

ασφαλισμένων που εκδηλώνεται με τις παροχές6. Οι παροχές ασθένειας διακρίνονται σε:

• Παροχές σε είδος που περιλαμβάνουν την περίθαλψη: ιατρική, 

φαρμακευτική, οδοντιατρική, νοσοκομειακή, πρόσθετη κ.λπ.

• Παροχές σε είδος αποτιμώμενες σε χρήμα.

• Παροχές σε χρήμα που είναι τα διάφορα επιδόματα ( ασθένειας, 

ατυχήματος, μητρότητας, κ,λπ. ) και τα έξοδα κηδείας.

6 Πηγή : Ενημερωτικό φυλλάδιο I. Κ. Α
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο ασφαλισμένος δικαιούχος ιατρικής περίθαλψης και τα μέλη της οικογένειάς 

του έχουν δικαίωμα:

• Να επισκέπτονται τους γιατρούς στα ιατρεία του I. Κ. Α, όπου υπάρχουν 

οργανωμένα ιατρεία και στα ιδιωτικά τους ιατρεία, όταν δεν υπάρχουν 

οργανωμένοι υγειονομικοί σχηματισμοί.

• Να επισκέπτονται τον οικογενειακό γιατρό, όπου ισχύει ο θεσμός.

• Να επισκέπτονται τον αγροτικό γιατρό στις αγροτικές περιοχές.

• Να καλούν γιατρό του I. Κ. Α. στο σπίτι σε περιπτώσεις ανάγκης.

• Να επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας.

• Να κάνουν γενικές και ειδικές εξετάσεις, ύστερα από εντολή γιατρού του I. Κ. Α, 

όπως και ειδικές θεραπείες, όπως φυσικοθεραπεία κ.λ.π.

• Να καλούν τις Πρώτες Βοήθειες (166 - Ε. Κ. Α. Β. στις περιπτώσεις ανάγκης).

• Να καλούν το 184 ώστε να κλείνουν ραντεβού με γιατρό της επιλογής τους, την 

ώρα και την ημέρα που επιθυμούν ή με διαθέσιμο γιατρό της ίδιας ειδικότητας.

• Να καταφεύγουν για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά στον Σ. Α. Β. (Σταθμός 

Αμεσης Βοήθειας) του I. Κ. Α. (Λ. Αλεξάνδρας, Αιγάλεω, Πέραμα, Ελευσίνα, 

Καλλιθέα, Δραπετσώνα, Περιστέρι).

• Να συμμετέχουν στην προληπτική ιατρική.

• Να ζητούν την απόδοση της δαπάνης σύμφωνα με την κρατική διατίμηση για την 

αμοιβή που κατέβαλαν σε ιδιώτη γιατρό για επίσκεψη και για φάρμακα που 

χορηγήθηκαν σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ασθένειας.
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Όταν το παραπεμπτικό το δίνει ο γιατρός του I. Κ. Α. για την πραγματοποίηση 

των παρακλινικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 6μηνη, η οποία 

υπολογίζεται από την ημερομηνία εκτελέσεως των παρακλινικών εξετάσεων.

Όταν το παραπεμπτικό για εξετάσεις το δίνει ιδιώτης γιατρός, η προθεσμία 

υποβολής της αίτησης είναι 30 ημέρες και υπολογίζεται από την ημερομηνία εκτελέσεως 

των παρακλινικών εξετάσεων.

Γία εργαστηριακό - διαγνωστικό έλεγχο να καταφεύγουν:

• στο Κέντρο Ελέγχου και Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας για την διενέργεια 

ηπατολογικών εξετάσεων.

• στα Κέντρα Αξονικής Τομογραφίας.

• στα Κέντρα Μαγνητικής Τομογραφίας.

• στην Πρότυπη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων AIDS.

• στη Μονάδα Γ ενικής Αναισθησίας για ολική οδοντιατρική αποκατάσταση σε μία 

συνεδρία για άτομα με ειδικές ανάγκες στα Κέντρα Ελέγχου Οστεοπόρωσης.

• στο Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής για σπινθηρογραφήματα - Ραδιοϊσότοπα.

• στα Κέντρα Ψηφιακής Αγγειογραφίας.

• στα Κέντρα Υπερηχοτομογραφίας (TRIPLEX).

• στα Χημειοθεραπευτικά Κέντρα.

• στο Εργαστήριο Αιμοδυναμικού Ελέγχου και Αγγειοπλαστικής (Αγγειοπλαστικές 

- στεφανιογραφίες).

• στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

• για τεστ κοπώσεως.

Στις παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται:
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• φαρμακευτική περίθαλψη

• νοσοκομειακή περίθαλψη

• περίθαλψη φυματικών

• οδοντιατρική περίθαλψη

• πρόσθετη περίθαλψη

• τεχνική υποστήριξη (επισκευή ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων)

• λουτροθεραπεία

• πρόγραμμα θεραπευτικού τουρισμού

• επίδομα αεροθεραπείας

• νοσηλεία στο εξωτερικό

• νοσηλεία σε κράτος -  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• έκτακτα περιστατικά κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος -  

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• μετακίνηση ασθενών

• προληπτική ιατρική

• φυσικοθεραπεία

• βοήθημα τοκετού

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την εισαγωγή του ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος, από 1/1/2002 το Ευρώ αντικαθιστά τη δραχμή σε λογιστική και 

φυσική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή όλες οι χρηματοοικονομικές
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συναλλαγές εκτελούνται σε Ευρώ. Όλες οι αναφορές σε εθνική νομισματική μονάδα που 

περιλαμβάνονται σε νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις εκλαμβάνονται ως 

αναφορές σε Ευρώ χωρίς να χρειάζεται επανέκδοση των πράξεων αυτών.

Για διευκόλυνση των υπηρεσιών του Ιδρύματος, επιπλέον των εγκυκλίων και 

εγγράφων που έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Διοίκησης με τις τιμές 

των Ιατρικών Πράξεων, Νοσηλίων, Υλικών, κ.λπ. σε Ευρώ, συγκεντρώθηκαν οι 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις, όπου αναφέρονται οι τιμές αυτές, οι 

οποίες παρατίθενται κατωτέρω:

>  Προεδρικά Διατάγματα (157/91, 163/88, 81/88, 138/90, 427/91,98/93, 65/96, 

114/00)

>  Υπουργικές Αποφάσεις όπου καθορίζονται ιατρικές πράξεις (Α4/3307/5-7-91, 

Α 4/1495/3-4-91)

>  Αποφάσεις Επιτροπών Καθορισμού Ιατρικών Αμοιβών -  Ε. Κ. I. Α. ( Ε. Κ. I. Α. 

1997, Ε. Κ. I. Α. 1998 και Ε. Κ. I. Α. 2001)

>  Υπουργικές Αποφάσεις Καθορισμού νοσηλίων κρατικών νοσοκομείων και 

συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

I. Κ. Α. και Διοικητού I. Κ. Α. περί καθορισμού τιμών σε υλικά επεμβάσεων και 

ειδών πρόσθετης περίθαλψης.

Ακολούθως δημιουργήθηκαν τρία τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω 

κατηγοριοποίηση, τα οποία αποτελούν βοήθημα για τους υπαλλήλους των Παροχών 

Ασθένειας, των Οικονομικών Τμημάτων που καταβάλουν νοσήλια σε Κρατικά 

Νοσοκομεία και συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές καθώς και των υπηρεσιών Υγείας 

του Ιδρύματος και διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση στο Ευρώ. Κάθε τεύχος 

περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της κάθε παροχής, κόστος εκφρασμένο σε Ευρώ και 

δραχμές, καθώς και παρατηρήσεις όπου αναφέρεται η τεκμηρίωση της τιμής ( Προεδρικό 

Διάταγμα, Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Δ. Σ. I. Κ. Α. και Αποφάσεις Διοικητή 

I. Κ. Α . ).
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Συγκεκριμένα,

1. Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις και αμοιβές όπως 

έχουν κοστολογηθεί από το Υπουργείο Υγείας με τα ανωτέρω Προεδρικά 

Διατάγματα.

2. Το δεύτερο τεύχος περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις και αμοιβές που δεν 

περιλαμβάνονται στα Προεδρικά Διατάγματα, όπως έχουν κοστολογηθεί 

με Αποφάσεις Επιτροπών Καθορισμού Ιατρικών Αμοιβών -  Ε. Κ. I. Α.

3. Το τρίτο τεύχος περιλαμβάνει τις τιμές νοσηλίων κρατικών νοσοκομείων, 

συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών, καθώς 

επίσης και τις τιμές των υλικών επεμβάσεων και ειδών πρόσθετης 

περίθαλψης, όπως έχουν κοστολογηθεί με τις σχετικές Υπουργικές 

Αποφάσεις, Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου I. Κ. Α. και Αποφάσεις 

Διοικητού I. Κ. Α.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

> ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ( ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ -  ΛΟΧΕΙΑΣ )

Το I. Κ. Α επιδοτεί τις άμεσα ασφαλισμένες για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 

ημέρες μετά τον τοκετό. Για να τύχουν αυτών των επιδομάτων πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την 

πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της 

επιδότησης.

Δικαιολογητικά:

• Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη 

επικυρωμένη από το Υποκατάστημα I. Κ. Α το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.

• Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό).

• Βεβαίωση του γυναικολόγου του I. Κ. Α για την πιθανή ημέρα τοκετού.

• Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται - Δήλωση δική της για 

την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το I. Κ. Α).
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• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα

λοχείας).

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2676/99, προβλέπεται ότι πρόσωπα 

που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν φορείς ή κλάδους ασθένειας 

αρμοδιότητας Γ. Γ. Κ. Α που χορηγούν επιδόματα μητρότητας δικαιούνται των 

επιδομάτων αυτών από του φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός 

κίνδυνος, εφόσον η άμεσα ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες από την 

νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου 

ασφάλισης και των άλλων φορέων.

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό στην 

ασφάλιση του οποίου επήλθε ο τοκετός, σύμφωνα με την νομοθεσία του, χωρίς τη 

συμμετοχή των άλλων φορέων στη δαπάνη επιδότησης.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν μόνο για τους οργανισμούς που χορηγούν 

επιδόματα μητρότητας, όπως το ΤΑΞΥ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Προνοίας 

Δικηγόρων, ΤΑΠΕΤΕ και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να υπολογιστούν ημέρες που 

πραγματοποιήθηκαν στο κλάδο ασθένειας Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν χορηγούν 

επιδόματα μητρότητας, όπως π.χ. το Τ. Ε. Β. Ε.

Απαραίτητο δικαιολογητικό εκτός των άλλων, είναι και η προσκόμιση βεβαίωσης 

από τον προηγούμενο φορέα όπου θα αναφέρονται:

α) ο χρόνος ασφάλισης ανά μήνα και έτος, στον κλάδο ασθένειας του φορέα, καθώς και 

οι ακαθάριστες αποδοχές για το χρόνο αυτό, 

β) ότι καταβάλλει επιδόματα μητρότητας και 

γ) ότι δεν έχουν καταβληθεί επιδόματα μητρότητας.

> ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα ασθένειας εφόσον 

διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (4 ημέρες και πάνω) από την 

Υγειονομική Υπηρεσία του I. Κ. Α.

Ειδικότερα όμως για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το 

τριήμερο του χρόνου αναμονής το ποσό του επιδόματος ασθένειας είναι ίσο με το 50%
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του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση 

τις 30 τελευταίες ημέρες του προηγούμενο έτους, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες 

οικοδόμους που παραμένουν στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής 

τους κλάσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες εργασίας τον 

προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι 

μήνες.

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τις αποδοχές των 30 τελευταίων ημερών 

που έχει ο εργαζόμενος στο προηγούμενο έτος.

Το ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθένειας για την ίδια πάθηση ανέρχεται σε 

720 ημέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο σε 182 ημέρες, εφόσον 

βέβαια υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.

Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:

• 182 ημέρες αν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή 100 

ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος η 15μηνο.

• Μετά την συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι 360 ημέρες πρέπει να 

υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της 

αναγγελίας της πάθησης η στο 30μηνο και

• Μετά την συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες 

προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ισχύει από 17/10/90) 

(συνταξιοδότηση αναπηρίας) για την συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες.

Λικαιολογητικά:

• Ασφαλιστικό βιβλιάριο ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το 

υποκατάστημα ΙΚΑ που τον ελέγχει.

• Βιβλιάριο υγείας (ατομικό και οικογενειακό).

• Διακοπή εργασίας.

• Γνωμάτευση ανικανότητας του θεράποντος γιατρού' , 7

7 Θα πρέπει να υπάρχουν και 300 (τριακόσιες) ημέρες εργασίας που να έχουν πραγματοποιηθεί στα 
αμέσως προηγούμενα 5 (πέντε) έτη εκείνου της αναγγελίας της πάθησης.
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Πίνακας 3

31



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Π.χ. ασφαλισμένος έχει ηλικία 39 ετών και έχει 2460 ημέρες εργασίας. Από αυτές 

οι 300 ημέρες εργασίας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στα 5 (πέντε) τελευταία έτη τα 

αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης.

Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες που είχαμε δώσει με τις εγκυκλίους 104/88 και 

29/91 στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος για την επιδότηση είναι αρκετή η 

ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος (χωρίς προϋποθέσεις). Ενώ στις περιπτώσεις 

των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού 

ημερών ασφάλισης.

> ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα 

επαγγελματικής ασθένειας όταν αρρωστήσουν από χρόνια πάθηση που φανερώνεται 

ύστερα από ορισμένο χρόνο εργασίας σε ορισμένα επαγγέλματα.

Τα επαγγέλματα αυτά και οι παθήσεις καθορίζονται σε ειδικό κανονισμό του 1ΚΑ 

στον Κανονισμό Ασθένειας, άρθρο 40.

> ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του 

ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό το οποίο έγινε 

κατά την εκτέλεση εργασίας ασφαλιστέας στο ΙΚΑ ή εξαιτίας αυτής. Ατύχημα που 

συμβαίνει κατά τη συνηθισμένη διαδρομή και με το συνηθισμένο μέσο για να πάει ο 

ασφαλισμένος από το σπίτι του στην εργασία ή να γυρίσει σ' 'αυτό μετά την εργασία 

θεωρείται εργατικό. Εξωεργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε άλλο ατύχημα.

Προϋποθέσεις Παροχών:

• Ημέρες εργασίας.

Για να δοθούν παροχές μετά από εργατικό ατύχημα στους ασφαλισμένους και 

συνταξιούχους που εργάζονται, δεν χρειάζεται η προϋπόθεση της πραγματοποίησης 

ορισμένων ημερών εργασίας, αρκεί να υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης κατά την ημέρα του 

ατυχήματος.
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Στο εξωεργατικό ατύχημα για να δοθούν παροχές φτάνουν οι μισές ημέρες 

εργασίας από όσες απαιτούνται για να δοθεί το επίδομα ασθένειας (δηλ. απαιτούνται 50 

ημέρες εργασίας και για τους οικοδόμους 50 με την προσαύξηση 20% και τις ημέρες 

αδείας).

• Εμπρόθεσμη αναγγελία του ατυχήματος που γίνεται:

• μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επομένη του ατυχήματος

• εάν πρόκειται για ατυχήματα που είχαν ως συνέπεια την απόλυτη 

αναπηρία, η προθεσμία αναγγελίας μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα έτος 

από το ατύχημα ή

• εάν πρόκειται για ατύχημα που είχε ως συνέπεια τον θάνατο η προθεσμία 

της αναγγελίας μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο χρόνια

• όταν νοσηλεύεται η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται μέσα σε 5 

εργάσιμες ημέρες από την έξοδό του από το νοσοκομείο.

> ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 

λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα 

ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο.

Δικαιολογητικά:

• Το ασφαλιστικό βιβλιάριο ή συνταξιοδότησης και το βιβλιάριο υγείας του 

αποθανόντος.

• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

•  Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα 

έξοδα κηδείας.

• Διακοπή σύνταξης όταν πρόκειται για αποθανόντα συνταξιούχο.
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1.2 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦ ΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
( Τ. Σ. Α. Υ. 1

1.2.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως 

Υγειονομικών8 ( Τ. Σ. Α. Υ ), υπάγονται υποχρεωτικά (άρθρο 4 Κ. Ν 5945/34) όλοι οι 

ασκούντες νόμιμα το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού και κτηνιάτρου 

στην Ελλάδα ,ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί εφόσον ως προσόν για την 

κατάληψη της θέσης χρησιμεύει το δίπλωμα. Επίσης και οι μη ασκούντες το υγειονομικό 

επάγγελμα πτυχιούχοι υγειονομικοί οι απασχολούμενοι με αμοιβή σε ιατρικές, 

φαρμακευτικές και χημικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, με 

οποιαδήποτε ιδιότητα (άρθρο 2 παρ.1 Ν 982/79).

Στην ασφάλιση του Τ. Σ. Α. Υ υπάγονται υποχρεωτικά και οι πτυχιούχοι 

υγειονομικοί, που είναι εταίροι ομόρρυθμης εταιρείας, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μέλη 

διοικητικών συμβουλίων ανώνυμων εταιρειών με αντικείμενο ιατρικές, οδοντιατρικές, 

φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και χημικές εργασίες, καθώς επίσης και υγειονομικοί που 

είναι εταίροι ή μέτοχοι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του 

Π. Δ. 84/2001, εφόσον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προσφέρουν τις υγειονομικές τους 

υπηρεσίες στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας , χωρίς αμοιβή. Η παροχή των 

υγειονομικών υπηρεσιών τους αποδεικνύεται με βεβαίωση του νομικού προσώπου της 

εταιρείας.

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

> Οι απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων, νοσοκομείων, ή 

άλλων ιδρυμάτων,

>  Οι συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι είτε χωρίς 

αμοιβή,

> Όσοι υγειονομικοί κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης 

επαγγέλματος χωρίς αμοιβή,

8 Πηγή : www.tsay.gr
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>  Οι απασχολούμενοι ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισμών σε θέματα 

ειδικότητάς τους, εφόσον η σχέση τους δεν είναι εξαρτημένη,

>  Όσοι έχουν επιχειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών 

συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα,

>  Οι απασχολούμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας άνευ 

αμοιβής.

Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του 

ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού και για όλους τους κλάδους 

ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 2676/1999. 

Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 4 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 982/1979, όπως 

ισχύουν. Σε περίπτωση που οι, κατά τα παραπάνω, υγειονομικοί μετέχουν σε 

περισσότερες από μια εταιρείες ή συντρέχει και άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος 

καταβάλλουν στο Τ. Σ. Α. Υ μια φορά την ανωτέρω εισφορά.(άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 

3232/04.

Η ασφάλιση αρχίζει με την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος ,ανεξάρτητα από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ταμείο και λήγει με τη διακοπή 

άσκησης επαγγέλματος.

Η άσκηση επαγγέλματος αποδεικνύεται με βιβλία εσόδων-εξόδων ή 

πιστοποιητικά εμμίσθων θέσεων, αποφάσεις Νομαρχίας για χορήγηση άδειας λειτουργίας 

φαρμακείου, φαρμακαποθήκης κλπ (Π. Δ 517/88).

Προαιρετικά υπάγονται οι μόνιμοι Υγειονομικοί Αξιωματικοί και όσοι είχαν 

υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους ή το 62ο στην 1/1/80, εφόσον στην περίπτωση αυτή 

δεν παίρνουν σύνταξη από άλλη πηγή και έχουν ασκήσει το επάγγελμα του υγειονομικού 

15 χρόνια (Ν 982/79).Οι στρατιωτικοί, αν μετά την αποστράτευσή τους συνεχίσουν την 

άσκηση του επαγγέλματος, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Τ. Σ. Α. Υ (άρθρο 2 παρ ΙΟΝ 

2335/95).

Επίσης, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους μέχρι να συμπληρώσουν το 

όριο ηλικίας όσοι έχουν 20ετή έμμισθη υπηρεσία από την ημερομηνία υποβολής της 

σχετικής αίτησης (άρθρο 14 ΝΔ 3348/55 και άρθρο 19 του Ν 1976/82), οι δε ασκούντες 

ελεύθερο επάγγελμα εφόσον υποβάλλουν τη σχετική αίτηση σε προθεσμία 3 μηνών από
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την ημερομηνία διακοπής άσκησης του επαγγέλματος (αρθ. 16 Ν. 1976/91). Συνεχίζεται η 

ασφάλιση των Υγειονομικών που έχουν εκλεγεί Βουλευτές, Δήμαρχοι ή Νομάρχες και 

δεν συνεχίζουν παράλληλα την άσκηση του επαγγέλματος, για όσο χρόνο διαρκεί η 

παραπάνω ιδιότητα.

Επίσης ασφαλίζονται στο Τ. Σ. Α. Υ από 4/12/1991 και εξαιρούνται από την 

ασφάλιση του ΤΑ. Ε και Τ. Ε. Β. Ε οι κτηνίατροι που ασκούν εμπορία κτηνιατρικών 

φαρμάκων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία, τον 

χρόνο συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση, καθώς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και την 

προϋπηρεσία ως πολιτικοί πρόσφυγες.

Επίσης αναγνωρίζεται συντάξιμος ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, ο 

χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και ο χρόνος εκπαιδευτικής 

άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που θέτει το 

άρθρο 40 του Ν 2084/92.

Ο χρόνος της ειδίκευσης, της στρατιωτικής υπηρεσίας, Εθνικής Αντίστασης, των 

Βουλευτών, ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος στην Αίγυπτο, Τουρκία, καθώς και η 

προϋπηρεσία των πολιτικών προσφύγων που αναγνωρίζεται ή αναγνωρίστηκε με 

παλαιότερες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος με ορισμένες προϋποθέσεις.

Όσοι Υγειονομικοί συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο 

τομέα, και υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του Δημόσιου ή του ευρύτερου 

Δημόσιου τομέα και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, τότε ο χρόνος αυτός 

δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ούτε από το Δημόσιο ούτε από τους άλλους 

ασφαλιστικούς φορείς (άρθ.6 Ν 1379/83, αρθ. 17 Ν 1489/84 και αρθ. 8 Ν. 2592/98).
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απασχολεί υγειονομικούς ( ιατρούς, 

φαρμακοποιούς, οδοντίατρους και κτηνίατρους ) με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση 

οφείλει να αποδίδει στο Τ. Σ. A. Υ τις νόμιμες εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 

982/79, 2084/92, και 2556/97.

Οι εισφορές πρέπει να αποδίδονται από τους εργοδότες στο ταμείο με Κατάσταση 

Εισφορών και Συνεισφορών μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές οι 

αντίστοιχες αποδοχές, διαφορετικά αναπροσαρμόζονται και εξοφλούνται με ό,τι ισχύει 

την ημερομηνία εξόφλησης και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος, τόκο και χαρτόσημο 

( αρ. 12 Ν .3348/55, αρ. 21 Ν. 1902/90, αρ. 21 Ν. 1976/91, αρ. 56 Ν.2676/99 και αρ. 14 

Ν. 2972/01).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των εισφορών ή για οποιαδήποτε άλλη 

εξυπηρέτηση είναι η προσκόμιση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων Σύνταξης και Πρόνοιας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 2676/99 οι εισφορές των 

ελευθέριος ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται ως εξής:

>  Εισφορές Α' εξαμήνου έως 30/6 τρέχοντος έτους.

>  Εισφορές Β' εξαμήνου έως 31/12 τρέχοντος έτους.

Στις ίδιες προθεσμίες καταβάλλονται και οι εισφορές κατηγορίας 

μονοσυνταξιούχου.

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών οι εισφορές επιβαρύνονται με 

αναπροσαρμογές και πρόσθετα τέλη σύμφωνα με το αρθ. 9 του Ν.3232/04. Οι εισφορές 

Κλάδου Πρόνοιας είναι δυνατόν να καταβάλλονται μέχρι τέλος του έτους χωρίς 

επιβαρύνσεις.

Η πληρωμή των εισφορών γίνεται:

>  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Σ. A. Υ.

>  Στις κατά τόπους Αντιπροσωπείες.

>  Στις τράπεζες :

• Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 546162-65.

• Aspis Bank, Αρ. Λογαριασμού 101-05-0006899.

• Alpha Bank, Αρ. Λογαριασμού 358-00-2002001947.
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• Τράπεζα Αττικής, Αρ. Λογαριασμού 14298 / 0068.

>  Μέσω ΕΛ. ΤΑ με ταχυδρομική επιταγή.

Στην περίπτωση καταβολής των εισφορών στην Ε. Τ. Ε ο εργοδότης υποχρεούται 

να αποστείλει τις καταστάσεις εισφορών και συνεισφορών στο ταμείο μαζί με το 

αντίγραφο απόδειξης Ε. Τ. Ε. Απαγορεύεται ρητά η υποβολή των καταστάσεων στην 

Τράπεζα.

Ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώνει το Ταμείο, εντός έτους, από την 

πρόσληψή του με σχετικές βεβαιώσεις για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής του 

σχέσης (αρ. 29 Ν. Δ. 3348/55).

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να παρέχουν, όταν αυτό τους ζητηθεί κάθε 

στοιχείο απαραίτητο τόσο για τον έλεγχο της οικονομικής τους κατάστασης όσο και για 

την δημιουργία γενικού μητρώου ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών. (Αρ. 39 

του Ν. 2676/99).
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Πίνακας 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ9

9 Πηγή : www.tsay.gr
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΜΕ 1ης 
5ΕΤΙΑΣ

ΜΕ 1ης 
5ΕΤΙΑΣ €

ΜΕ ΑΝΩ 
5ΕΤΙΑΣ

ΜΕ ΑΝΩ 
5ΕΤΙΑΣ €

Ν Π ΠΑΛΑΙΩΝ Ν Π ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑ/ΝΩΝ ΑΣΦΑ/ ΝΩΝ €

Α 1993 9,600 28.17 16,000 46.96 3,511 10.30
Β 1993 9,600 28.17 16,000 46.96 3,581 10.51
Α 1994 12,000 35.22 20,000 58.69 5,641 16.55
Β 1994 12,000 35.22 20.000 58.69 5,923 17.38
Α1995 15,254 44.77 25,422 74.61 8.198 24.06
Β1995 15.712 46.11 26,185 76.85 8,444 24.78
Α1996 16,602 48.72 27,670 81.20 8.924 26.19
Β1996 17,183 50.43 28,639 84.05 9,236 27.10
Α1997 17,965 52.72 29,942 87.87 9.656 28.34
Β1997 18,414 54.04 30,690 90.07 9,898 29.05
1998 20,650 60.60 34,400 100.95 10,300 30.23
1999 21,900 64.27 36,500 107.12 10,600 31.11
2000 23,000 67.50 38,400 112.69 11,000 32.28
2001 24,200 71.02 40,300 118.27 11,300 33.16
2002 76 126.60 34.70

Α 2003 76 126.60 36
Β 2003 83.60 139.30 36
2004 89.50 149.10 37.90
2005 94.90 158.00 39.40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 1/1/93

ΕΤΟΣ ΜΕ 1ης 
5ΕΤΙΑΣ

ΜΕ 1ης 
5ΕΤΙΑΣ 

€

ΜΕ
ΑΝΩ

5ΕΤΙΑΣ

ΜΕ
ΑΝΩ

5ΕΤΙΑΣ
€

ΝΠ
ΠΑΛΑΙΩΝ

ΑΣΦΑ/
ΝΩΝ

ΝΠ
ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΑΣΦΑ/ 
ΝΩΝ €

ΚΛ.
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΕΩΝ

ΚΛ.
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΝΕΩΝ €

Α 1993 9.828 28.84 6,265 18.39
Β 1993 10,024 29.42 6,390 18.75 4,442 13.04
Α 1994 10,525 30.89 6,710 19.69 4.455 13.07
Β 1994 11,051 32.43 7,045 20.67 4.912 14.42

Α
1995 15,300 44.90 8,224 24.13 5,100 14.97

Β
1995 15,759 46.25 8,471 24.86 5,253 15.42

Α
1996 16.652 48.87 8,951 26.27 5,551 16.29

Β
1996 17.236 50.58 9,264 27.19 5,745 16.86

Α
1997 17.945 52.66 9,646 28.31 5,982 17.56

Β
1997 18,635 53.90 9,871 28.97 6,122 17.97
1998 19,100 56.05 31.800 93.32 10,300 30.23 6,400 17.78
1999 19,700 57.81 32,900 96.55 10,600 31.11 6,600 19.37
2000 20.400 59.87 34,000 99.78 11,000 32.28 6,800 19.96
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2001 21,100 61.92 35.200 103.30 11,300 33.16 7,000 20.54
2002 64.50 107.40 34.70 21.50
2003 67.10 111.80 36 22.40
2004 70.40 117.30 37.90 23.50
2005 73.20 122.00 39.40 24.40

Πίνακας 5 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ10

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν μόνο από το Τ. Σ. Α. Υ μπορούν, εφ' 

όσον επιθυμούν, να ενταχθούν στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων υποβάλλοντας 

σχετική αίτηση. Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής καταβάλουν επιπλέον 

ασφάλιστρο ισόποσο με το 50% του εκάστοτε ασφάλιστρου Κλάδου Σύνταξης ταυ 

ασφαλισμένου μέχρι 31/12/92 (Π. Α.) άνω της 5ετίας και λαμβάνουν σύνταξη αυξημένη 

κατά 50% από την έναρξη ασφάλισής του εάν ασφαλίζονται μετά την 1/1/80 ή από 

1/1/80 εφόσον ασφαλίζονται πριν από την ημερομηνία αυτή.

Από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παραμείνουν στην ασφάλιση του 

Τ. Σ. Α. Υ τόσο χρόνο όσος απαιτείται από τις διατάξεις Αρ. 18 του Ν. 1976/91. (Για 

αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2003 ο χρόνος παραμονής είναι τα έντεκα 11 χρόνια).

1.2.2 ΠΑΡΟΧΕΣ

Στον Κλάδο I. Ν. Π δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο και τα 

προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, εκτός εάν έχουν επιλέξει άλλο Φορέα 

Περίθαλψης. Δικαίωμα επιλογής Φορέα έχουν οι ασφαλισμένοι κάθε δύο χρόνια και 

μόνον εκείνοι που ασφαλίστηκαν στο Τ. Σ. Α. Υ μέχρι 31.12.1992. Οι ασφαλιζόμενοι 

από 01.01.1993 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ. Σ. Α. Υ (άρθρο 39 Ν. 

2084/92). Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται παροχών υγειονομικής περίθαλψης από της 

εγγραφής τους στο ΤΣΑΥ.

10 Πηγή www.tsay.gr
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Τα προστατευόμενα πρόσωπα που δικαιούνται περίθαλψη είνα ι:

>  Η ανασφάλιστη σύζυγος ή ο σύζυγος.

>  Τα παιδιά.

>  Οι συντηρούμενοι από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο άποροι γονείς.

>  Οι άγαμοι αδελφοί - ες άγαμου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου εφόσον είναι 

άποροι -ες, μέχρι τα 18 ή τα 25 εάν σπουδάζουν. Μετά τα 18 ή τα 25 η ασφάλιση 

συνεχίζεται εφόσον διαπιστώνεται ανικανότητα που επήλθε πριν τη συμπλήρωση 

του 18ου ή 25ου έτους αντίστοιχα.

Προϋποθέσεις για την αναγνώριση του δικαιώματος στην περίθαλψη του Τ. Σ. Α. Υ :

>  Ο ασφαλισμένος να μην έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του πέραν 

του εξαμήνου.

>  Να μην οφείλει εισφορές όλων των κλάδων πέραν των εισφορών ενός εξαμήνου, 

μέχρι την 1η Ιανουάριου του προηγουμένου, από την εμφάνιση της ανάγκης για 

περίθαλψη, έτους.

>  Να έχει βιβλιάριο ασθένειας θεωρημένο.

I. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

> Παρέχεται ιατρική, φαρμακευτική, οδοντιατρική (οδοντοθεραπεία, 

οδοντοπροσθετική και ορθοδοντική).

> Παρακλινικές εξετάσεις σε κρατικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικά εργαστήρια και σε 

ιατρικά - διαγνωστικά κέντρα τα οποία λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου 

Υγείας - Πρόνοιας.

>  Λουτροθεραπεία μόνον στους άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένους και 

συνταξιούχους. Στους συνταξιούχους συμπεριλαμβάνονται οι χήρες, οι χήροι, οι 

γονείς και τα παιδιά που παίρνουν σύνταξη λόγω θανάτου του προστάτη τους.
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> Επίδομα αεροθεραπείας στους άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένους, στους 

συνταξιούχους από ίδιο δικαίωμα και βοηθηματούχους, φυματικούς, νεφροπαθείς 

καθώς και στους πάσχοντες από καρκίνο των πνευμόνων.

>  Ορθοπεδικά είδη και προθέσεις.

>  Ενοικίαση αεροστρώματος και αγορά.

>  Αμοιβή διπλωματούχου μαίας ή νοσοκόμας για εκτέλεση υποδορίων ενέσεων.

>  Διορθωτικά γυαλιά κάθε δύο χρόνια. Για παιδιά μέχρι 18 ετών οι σκελετοί 

μπορούν να χορηγούνται κάθε χρόνο.

> Τροχήλατα αμαξίδια και αναπηρικές πολυθρόνες.

>  Περούκες.

>  Τεχνητός μαστός.

>  Συσκευή οξυγονοθεραπείας.

>  Ακουστικά βαρηκοΐας.

>  Φακοί επαφής για παθήσεις του κερατοειδούς.

>  Ρυθμιζόμενη συσκευή αποσιδήρωσης.

>  Συσκευή μετρητού σακχάρου για διαβητικούς.

Το Τ. Σ. Α. Υ κάθε χρόνο συμβάλλεται με παιδικές κατασκηνώσεις, για τρεις 

περιόδους διάρκειας 22 ημερών εκάστη, για τα παιδιά των υγειονομικών και των 

υπαλλήλων του Ταμείου, που είναι ασφαλισμένα στον Κλάδο Περίθαλψης.

Στις δαπάνες των παροχών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης πλην των 

κατασκηνώσεων, όλοι οι ασφαλισμένοι στον κλάδο έχουν συμμετοχή 10%. Οι 

συνταξιούχοι του Ταμείου και οι συνταξιοδοτούμενες - οι χήρες -  οι, δεν έχουν καμία 

συμμετοχή στις παραπάνω δαπάνες. Επίσης, στις δαπάνες οδοντοπροσθετικών εργασιών 

δεν έχουν καμία συμμετοχή οι άμεσα - έμμεσα ασφαλισμένοι συνταξιούχοι και εν 

ενεργεία.

II. ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο I. Ν. Π του Τ. Σ. Α. Υ δικαιούνται Α' θέση για 

νοσηλεία σε κρατικά νοσοκομεία ή σε ιδιωτικές κλινικές σύμφωνα με το κρατικό
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τιμολόγιο. Η νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική πρέπει να γνωστοποιείται στο Ταμείο εντός 

πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής. (Αρ. 2 Π. Δ 443/1964).

Το Ταμείο καταβάλλει ιδιαίτερο νοσήλιο, όπως καθορίζεται κάθε φορά με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας - Πρόνοιας και Οικονομικών για εγχείριση ανοικτής 

καρδιάς σε νοσηλευτικά Κέντρα των οποίων η καταλληλότητα εγκρίνεται από το Κ. Ε.

Σ. Υ. Επίσης, μετά από συνεννόηση με το " ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ", οι ασφαλισμένοι του Ταμείου θα νοσηλεύονται κατ’ εξαίρεση σε δίκλινο 

δωμάτιο (ανώτερη θέση) χωρίς διαφορά για καρδιοχειρουργικά περιστατικά.

Καταβάλλεται δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε 

κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική (μία βάρδια το 24ωρο), με την προϋπόθεση ότι 

θα γίνει σχετική αναγγελία στο Ταμείο πριν από τη λήξη της νοσηλείας.

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού αντί εξόδων νοσηλείας, καταβάλλεται 

βοήθημα τοκετού, ενώ σε περίπτωση καισαρικής τομής καταβάλλεται επιπλέον του 

βοηθήματος και η νόμιμη δαπάνη νοσηλείας.

Επίσης καταβάλλεται δαπάνη :

• Περίθαλψης σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων.

• Εκπαίδευσης σε ειδικά σχολεία ή επιμέλειας σε άσυλα παιδιών με ειδικές 

ανάγκες.

• Μεταφοράς νεφροπαθών από τον τόπο κατοικίας των στο πλησιέστερο 

νοσηλευτικό κέντρο.

• Επείγουσας μεταφοράς (αντίτιμο εισιτηρίων κλπ) των ασθενών και των συνοδών 

μόνο σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας δια παντός μεταφορικού 

μέσου σε Νοσοκομείο των Αθηνών ή άλλου Περιφερειακού Κέντρου. Η 

επείγουσα μεταφορά θα πιστοποιείται από αρμόδια Υγειονομική αρχή, Νομίατρο, 

Αγροτικό γιατρό.

• Νοσηλείας στο εξωτερικό, έξοδα μετάβασης και επιστροφής ασθενούς και 

συνοδού, καθώς επίσης έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχείο της αλλοδαπής.
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Νοσηλείας για επείγοντα περιστατικά των μετακινούμενων σε χώρες της Ε.Ε. με 

βάση την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας .

Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο I. Ν. Π. δεν έχουν καμία συμμετοχή στις δαπάνες 

όλων των παραπάνω παροχών.

III. ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Για τη χορήγηση φαρμάκων το Τ. Σ. A. Υ. ακολουθεί τις εκάστοτε διατάξεις που 

ισχύουν για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου (άρθρο 15, Ν982/79). Στις δαπάνες 

φαρμάκων οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν κατά 25% και σε ειδικές περιπτώσεις κατά 

10%, πλην των παθήσεων που ο νόμος ρητά εξαιρεί και για τις οποίες δεν υπάρχει 

συμμετοχή. Η συμμετοχή των δικαιούμενων του Ε. Κ. Α. Σ. ανέρχεται σε ποσοστό 

0 -  10%.
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1.3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Τ. Α. Π. -  Ο. Τ. Ε. 1

1.3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το 1933 συστήθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού της 

Ανωνύμου Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας".

Το 1943 μετετράπη σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης του Προσωπικού της 

Ανωνύμου Τηλεφωνικής Εταιρείας.

Το 1970 το προσωπικό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ. ΤΑ) μεταφέρθηκε για 

την Κύρια αλλά και για την Επικουρική του Ασφάλιση του στο Τ. Α. Π. -  Ο. Τ. Ε και το 

1999 το πρώην Τ. Α. Π -  Ο. Σ. Ε (Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΣΕ), συγχωνεύθηκε 

στο Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε και οι ασφαλισμένοι του είναι πλέον ασφαλισμένοι του Τ. Α. Π. -  

Ο. Τ. Ε για την κύρια ασφάλιση τους. Σημειώνουμε ότι στο πρώην Τ. Α. Π -  Ο. Σ. Ε 

ασφαλίζονταν οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ μόνο για τον Κλάδο Ασθένειας, ενώ για τον 

Κλάδο Σύνταξης ασφαλίζονταν στο Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε. Μετά τη συγχώνευση του Τ. Α. Π 

-  Ο. Σ. Ε στο Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του Κλάδου Ασθένειας 

και οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ είναι ασφαλισμένοι του Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε τόσο για τον 

Κλάδο Σύνταξης, όσο και για τον Κλάδο Ασθένειας.

Στο Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε ασφαλίζονται ακόμα οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές 

εταιρείες του Ο. Τ. Ε.

1.3.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στο Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε ασφαλίζονται κατά Κλάδο οι εξής εργαζόμενοι:

Κλάδος Σύνταξης:

Πρόκειται για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης, στον οποίο είναι ασφαλισμένοι οι 

εργαζόμενοι στον Ο. Τ. Ε και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, στα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία (ΕΛ. ΤΑ), στον ΟΣΕ και στο Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε.

11 Πηγή : www.tapote.gr
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Κλάδος Ασθένειας :

Στον Κλάδο Ασθένειας άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στον Ο. Τ. Ε 

και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, στα ΕΛ. ΤΑ, στον ΟΣΕ και στο 

Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε. Επίσης, ασφαλισμένοι του Κλάδου αυτού είναι τα μέλη των 

οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται 

από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ως έμμεσα ασφαλισμένοι. 

Κλάδος Ε. Λ. Ε. Α :

Πρόκειται για τον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος 

συστήθηκε την 1η Ιανουάριου 1971, με σκοπό την παροχή μηνιαίου χρηματικού 

βοηθήματος στο ασφαλισμένο προσωπικό των ΕΛ. ΤΑ, μετά την αποχώρηση των 

εργαζομένων από την ενεργό υπηρεσία. Στον Κλάδο αυτό, επομένως, είναι ασφαλισμένοι 

για την επικουρική τους ασφάλιση οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στους πίνακες, που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ανά 

Κλάδο, που καταβάλλονται στο Ταμείο από τους εργοδότες και τους εργαζομένους, τους 

συνταξιούχους και το Κράτος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, τα ποσοστά των κρατήσεων 

επί του ασφαλιστικού μισθού διαφέρουν για τους εργαζόμενους, οι οποίοι ασφαλίστηκαν 

για πρώτη φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992, από αυτά των εργαζομένων, οι οποίοι 

ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά την 1η Ιανουάριου 1993 και εξής. Ο ασφαλιστικός 

μισθός επί του οποίου πραγματοποιούνται οι κρατήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές 

ορίζεται από σχετική νομοθεσία, η οποία παρατίθεται αμέσως μετά τους πίνακες.

Οι πίνακες των ασφαλίστρων έχουν ως εξής:

Πίνακας 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΩΣ 31-12-1992
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Πίνακας 7 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 1-1-199312

Το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο αναφέρονται τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών 

και ο ασφαλιστικός μισθός είναι για:

I. Κλάδος Σύνταξης

.  Απόφ. Υ. Ε 36360/Σ.1181/1943 (Φ. Ε. Κ 168 Α ' / 2 9 - 4  - 1939),άρθρο 

11, παράγραφος 2.

.  Ν. 2257/ 1994.

.  Π.Δ. 113/95.

.  2084/ 1992.

II. Κλάδος Ασθένειας

• Β.Δ. 244/1966.

.  Ν. 2084/ 1992.

III. Κλάδος ΕΔΕΑ

.  Ν. Δ. 1062/1971.

.  Ν. Δ. 822/1991.

.  Ν. 2084/1992.

1.3.3 ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές του Τ. Α. Π -  Ο. Τ. Ε προς τους ασφαλισμένους του ανά Κλάδο είναι

οι εξής :

12 Πηγή : www.tapote.gr
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Παροχές Κλάδου Σύνταξης.
Οι παροχές του Κλάδου Σύνταξης αφορούν στην παροχή Σύνταξης Γήρατος, 

Αναπηρίας, Θανάτου, στις σχέσεις με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διμερής 

συμβάσεις με άλλες χώρες για συνταξιοδοτικά θέματα, τη Διαδοχική Ασφάλιση, 

Επιδόματα του Κλάδου αυτού ( τετραπληγίας - κοινωνικής αλληλεγγύης ) και το Εφάπαξ 

βοήθημα των υπαλλήλων του Ταμείου.

Παροχές Κλάδου Ασθένειας.
Οι παροχές του Κλάδου Ασθένειας αφορούν στην ιατρική, οδοντιατρική και 

φαρμακευτική περίθαλψη και στην προληπτική ιατρική και διακρίνονται σε Παροχές σε 

Είδος και σε Παροχές σε Χρήμα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό 

Περίθαλψης του Ταμείου (Α. Ν. 1944/1951, Φ. Ε. Κ 267 Α ' /27 - 9 - 1951).

Παροχές Κλάδου ΕΛΕΑ.
Πρόκειται για τον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης, από τον οποίο 

παρέχεται μηνιαίο χρηματικό βοήθημα στους εργαζόμενους στα ΕΛ. ΤΑ, μετά την 

αποχώρηση τους από την ενεργό υπηρεσία.

Για τις παροχές του κλάδου ασθένειας απαιτείται η προσκόμιση στα αρμόδια 

όργανα του Ταμείου του ατομικού βιβλιαρίου ασθένειας, του βιβλιαρίου εντολών 

υγειονομικής περίθαλψης και του φαρμακολογίου.

Για την ισχύ του βιβλιαρίου ασθένειας των εμμέσων μελών (σύζυγος και παιδιά 

που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος) απαιτείται η ετήσια θεώρηση του.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

1. Ιατρική περίθαλψη 1. Επιδόματα μητρότητας

2. Επιδόματα λουτροθεραπείας,
2. Οδοντιατρική περίθαλψη εισπνοθεραπείας - ποσιθεραπείας

3. Φαρμακευτική περίθαλψη 3. Επιδόματα ασθένειας

4. Επίδομα εξωσανατοριακό,
4. Νοσοκομειακή περίθαλψη μετασανατοριακό, αεροθεραπείας

5. Πρόσθετη περίθαλψη 5. Έξοδα μετακίνησης
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6. Ειδικές θεραπείες |6 . Έξοδα κηδείας

7. Περίθαλψη σε ειδικά σχολεία,
άσυλα, οίκους ευγηρίας

8. Κατασκηνώσεις

9. Παροχές ασθένειας σε είδος σε
χωρά - μέλος της ευρωπαϊκής 
Ενωσης

Πίνακας 8 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ13 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Το Ταμείο χορηγεί συντάξεις στους ασφαλισμένους Ο. Τ. Ε, θυγατρικές και 

λοιπές Εταιρίες Ο. Τ. Ε, ΕΛ. ΤΑ, Ο. Σ. Ε και Τ. Α. Π. Ο. Τ. Ε, σε περίπτωση γήρατος, 

αναπηρίας και στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου 

ή συνταξιούχου.

ΣΧΕΤΙΚΜ ΝΟΜ0ΘΕΣΙΑ

• Καταστατικό του Ταμείου άρθρα 16-24,27 και 34.

• Ν . 1902/1990 άρθρο 10 όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 9 του Ν . 1976/1991.

.  Ν. 2084/1992 άρθρα 24-26 και 47-48.

• Ν. 2676/1999 άρθρα 62-64 και 75.

• Ν. 3029/2002 άρθρα 2,4,5 και 11.

13 Πηγή : www.tapote.gr
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2.1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Τ. Ε. Β. Ε. 1

2.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. που 

λειτουργεί από το 1939 και αποτελεί φορέα κύριας ασφάλισης των 

επαγγελματοβιοτεχνών14. Η σημερινή του δομή συνίσταται σε Κεντρικές και 

Περιφερειακές Υπηρεσίες, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Τμήματος και Ε ραφείου.

Έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Β.Ε. είναι η παροχή οδηγιών, 

κατευθύνσεων, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

και η εξασφάλιση της Διοικητικής τους υποστήριξης.

Έργο των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Τ.Ε.Β.Ε. είναι η έκδοση αποφάσεων 

επί αιτήσεων απονομής συντάξεως και η άσκηση αποφασιστικής κατά τόπο 

αρμοδιότητας για θέματα παροχών ασθένειας και πληρωμών συντάξεων.

Τα Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία αποτελούν γεωγραφικά αποκεντρωμένες 

μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Τμημάτων, αντίστοιχα, έργο των οποίων 

είναι η άσκηση αρμοδιότητας επί ασφαλιστικών θεμάτων και η άμεση χορήγηση των 

ασφαλιστικών παροχών του Ταμείου, στους ασφαλισμένους της περιοχής των μετά την 

έκδοση απόφασης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Τ.Ε.Β.Ε. προς τους 

προϊσταμένους αυτών.

Το Τ. Ε. Β. Ε απαριθμεί 558.000 περίπου ασφαλισμένους σε όλη την Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες του Ταμείου από την υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που 

υπάγονται σ’ αυτό μέχρι τη λήξη της ασφαλιστικής των σχέσης, ενεργούν διάφορες 

διοικητικές πράξεις που αφορούν στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα, σχετικές με διαγραφή -  

επανεγγραφή -  κατάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία αναγνώριση χρόνου 

ασφάλισης -  υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση κλπ.

Μεριμνά για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από ασφαλισμένους, ασκεί 

τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για είσπραξη αυτών, χορηγεί πάσης φύσεως βεβαιώσεις

14 Πηγή : www.tebe.gr
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που ζητούνται από αυτούς για κάθε χρήση και απονέμει τις δικαιούμενες σ ' αυτούς 

παροχές.

Η είσπραξη των εισφορών διενεργείται με δύο τρόπους:

>  Στην Περιφέρεια Αττικής , Θεσσαλονίκης , Κρήτης και σε πολλά τμήματα άλλων 

πόλεων (στο 70 % περίπου) με προεκτυπωμένες αποδείξεις, ανά δίμηνο, μέσω 

ΕΛ. ΤΑ ή μέσω Τραπεζών (σύστημα Δίας) και μηχανογραφική παρακολούθηση 

αυτών.

>  Στις υπόλοιπες πόλεις όλης της Ελλάδας με την επικόλληση ενσήμων στα 

ασφαλιστικά βιβλιάρια των ασφαλισμένων από επιμελητές εισπράξεων οι οποίοι 

συνδέονται με το Ταμείο με ανάθεση έργου αμειβόμενοι με ποσοστά επί των 

εισπράξεων.

Το Τ.Ε.Β.Ε. παρέχει:

> ιατρική περίθαλψη στους άμεσα ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών από ιδιώτες γιατρούς (14) ειδικοτήτων, οι οποίοι συμβάλλονται με το 

Ταμείο με σύμβαση μίσθωσης έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ορισμένες 

ώρες στα ιδιωτικά τους ιατρεία χωρίς συμμετοχή αυτών.

>  Φαρμακευτική περίθαλψη, μέσω συμβεβλημένων φαρμακείων χορηγώντας όλα 

τα αναγκαία προς αποκατάσταση της υγείας των με συμμετοχή από 25% μέχρι 

0% σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

>  Νοσοκομειακή Περίθαλψη, στην ΒΑ θέση, από όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία και 

συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές.

>  Θεραπευτικά μέσα τα αναγκαία για αποκατάσταση της υγείας των ασφαλισμένων 

με συμμετοχή του ασφαλισμένου από 25% έως 0%.

> Παρακλινικές Εξετάσεις και Ειδικές Θεραπείες, από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά 

εργαστήρια όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία με συμμετοχή των ασφαλισμένων από 

25% έως 0%.

>  Επιδόματα τοκετού, έξοδα κηδείας. Από 1/1/2001 παρέχει και οδοντιατρική 

περίθαλψη στα τέκνα των ασφαλισμένων ηλικίας μέχρι 16 ετών.
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Απονέμει συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων, σε όσους πληρούν τις 

προϋποθέσεις. Οι συντάξεις καταβάλλονται μηνιαίως μέσω Ε. Τ. Ε και ΕΛ. ΤΑ. Η 

δύναμη των συνταξιούχων κατά νόμο ανέρχεται σε 166.000 περίπου.

Τηρεί μητρώο ακίνητης περιουσίας, παρακολουθεί τα μισθωτήρια ή εκμισθωτήρια 

συμφωνητικά μισθώσεως ακινήτων και την κινητή περιουσία η οποία αποτελείται από 

καταθέσεις, αξίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία 

κεφάλαια κλπ.

Καταβάλλει την μισθοδοσία στο πάσης φύσεως προσωπικό, εκκαθαρίζει τα ποσά 

των δικαιουμένων παροχών και αποδίδει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Για τους βασικούς αυτούς τομείς δραστηριότητας, προβλέπονται (βάσει 

κανονισμού) 1.770 θέσεις μονίμων υπαλλήλων, υπηρετούν δε αυτή τη στιγμή περίπου 

1.050 μόνιμοι υπάλληλοι.

2.1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του O. A. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε.15 που καλύπτει τους 

κλάδους σύνταξης και ασθένειας υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1027 / 80 

οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και 

ασκούν επάγγελμα σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά άνω των 2000 κατοίκων στους 

νομούς Αττικής, Θεσ / νίκης, Αχαίάς, Κορινθίας, Βοιιοτίας και Εύβοιας, ανεξάρτητα από 

τη μορφή λειτουργίας της επιχείρησης, ατομική ή εταιρεία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, Α. 

Ε, Ε. Π. Ε).

Ως επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη νοείται και η οικία ή οποιοσδήποτε χώρος, 

όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

Στην ασφάλιση του O. A. Ε. Ε. — Τ. Ε. Β. Ε υπάγονται υποχρεωτικά κ α ι:

>  Οι ξενοδόχοι, των οποίων η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, άρχιζε 

μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 2676 / 99. Προαιρετικά υπάγονται οι 

ξενοδόχοι, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αρχίσει μέχρι την 28 

- 0 2 -  1999.

15 Πηγή : Ενημερωτικό φυλλάδιο Τ. Ε. Β. Ε.
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>  Από 01 -  06 -  2004 οι εκτελωνιστές (ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΕ), σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.2217 / 94.

>  Από 13 -  09 -  2002, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του 

Ν.3050 / 02 (Φ. Ε. Κ. 214 / 13 — 04 -  02), οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου 

σε φορείς Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892 / 02, σε επιχειρήσεις Ο. Τ. 

Α και σε ερευνητικούς φορείς του Ν. 1514 / 85 για δράσεις των φορέων αυτών 

που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

>  Από 12 -  02 -  04, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.3232 / 

04, οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων.

Εξαιρέσεις:

• Από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο. Α. Ε. Ε -  Τ. Ε. Β. Ε από 

0 5 - 0 1 - 9 9  εξαιρούνται οι εικαστικοί καλλιτέχνες -  μέλη του ΕΕΤΕ για 

κάθε είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα (άρθρο 71 παρ. 1 Ν.2676 / 99). 

Τα πρόσωπα αυτά δύναται εφόσον το επιθυμούν να υπαχθούν στην 

προαιρετική ασφάλιση του ταμείου.

• Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ταμείου, επαγγελματίες 

για τους οποίους έχουν συσταθεί ίδιοι ασφαλιστικοί οργανισμοί ( γιατροί, 

δικηγόροι, μηχανικοί)

• Από την υποχρεωτική ασφάλιση εξαιρούνται από 01-01 -03 οι ιδιοκτήτες 

ενοικιαζομένων δωματίων μέχρι επτά, εφόσον είναι συνταξιούχοι ή 

ασφαλισμένοι άλλου οργανισμού Κύριας Ασφάλισης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε. έχουν τη δυνατότητα εφόσον δεν έχουν 

καταβάλλει εμπρόθεσμα τις εισφορές τους ή δεν έχουν καταβάλλει καθόλου εισφορές, να 

αναγνωρίσουν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία δεν πλήρωσαν, καθώς και το χρόνο 

επαγγελματικής απασχόλησης πριν την εγγραφή βάσει των προβλεπομένων από το Π. 

Διάταγμα 116/88 δικαιολογητικών.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα με διάφορες διατάξεις να αναγνωρίσουν :
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• το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας.

• το χρόνο Εθνικής Αντίστασης.

• το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης τη περίοδο από 21 -04-67 έως 24/07/74.

• το χρόνο φυλάκισης την προ δικτατορική περίοδο 1965-1967.

• το χρόνο εργασίας στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων και ομογενών (δικαίωμα 

άσκησης δικαιώματος μέχρι 12/02/2005).

• το χρόνο απασχόλησης στην αλλοδαπή των πολιτικών προσφύγων.

• το χρόνο υπηρεσίας στο δημόσιο.

• το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς εξαγορά και μόνο για 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

• Οι ομογενείς για χρόνο άσκησης επαγγέλματος στην Κων/πολη ή Αίγυπτο 

εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή εγκατάσταση στην Κων/πολη ή Αίγυπτο 

αντίστοιχα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ( ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ )

Ο ασφαλισμένος του Τ.Ε.Β.Ε. που διακόπτει την άσκηση του επαγγέλματος του, 

μπορεί να συνεχίσει την ασφάλισή του στο Ταμείο προαιρετικά με αίτησή του που 

υποβάλλεται σε προθεσμία δύο ετών, που αρχίζει από την ημέρα διακοπής της 

υποχρεωτικής ασφάλισης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

> Έχει χρόνο ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. ή και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα -15- 

χρόνια και υποβάλλει αίτηση μέσα σε προθεσμία δύο ετών από τη διακοπή της 

υποχρεωτικής ασφάλισης. Έγκριση αυτασφάλισης απεριόριστης διάρκειας.

>  Ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 5 χρόνια στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. 

δικαιούται να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του και για χρόνο όχι 

μεγαλύτερο των 5 ετών, εφόσον η διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος του 

οφείλεται σε πτώχευση ή έξωση ή πυρκαγιά ή κατεδάφιση του καταστήματος ή 

σε μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Έγκριση 

αυτασφάλισης για πέντε (5) χρόνια.

>  Έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας και έχει πραγματοποιήσει -10  χρόνια στην 

ασφάλιση αυτού, δικαιούται, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησή του, αυτασφάλιση.
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Η προαιρετική ασφάλιση δεν εγκρίνεται ή δεν συνεχίζεται αν ο ενδιαφερόμενος 

που κάνει την αίτηση είναι υποχρεωτικά ασφαλιστέος ή προαιρετικά ασφαλισμένος σε 

άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή έγινε συνταξιούχος τέτοιου 

Οργανισμού ή του Δημοσίου.

Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται από την πρώτη της υπαγωγής του 

ασφαλισμένου στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. Επίσης διακόπτεται από την 

πρώτη του μήνα του επόμενου εκείνου της υποβολής της αίτησης για τη διακοπή της 

προαιρετικής ασφάλισης.

Για τους νέους ασφαλισμένους αρκούν 5 έτη πραγματικής ασφάλισης και 

υποβολή αίτησης εντός έτους από τη διακοπή εργασίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το Ταμείο Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε από το 1990 εφαρμόζει το μηχανογραφικό 

σύστημα είσπραξης εισφορών, το οποίο σήμερα εξυπηρετεί επιτυχώς το 85% του 

συνόλου των ασφαλισμένων με στόχο πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί, καταργώντας 

οριστικά το ξεπερασμένο σύστημα επικόλλησης ενσήμων.

Μετά την εγγραφή στα μητρώα του Ο. Α. Ε. Ε - Τ. Ε. Β. Ε οι ασφαλισμένοι 

υποχρεούνται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιείται:

>  Είτε στον επιμελητή εισπράξεων με την επικόλληση ενσήμων στο ασφαλιστικό 

βιβλιάριο, που παραδίδεται στον ασφαλισμένο αμέσως μετά την εγγραφή του στα 

μητρώα και το οποίο παραμένει στον ίδιο και αποτελεί αποδεικτικό καταβολής 

εισφορών για τον ασφαλισμένο (μη μηχανογραφικά τμήματα).

>  Είτε στις υπηρεσίες των ΕΛ. ΤΑ. ( με ταχυπληρωμή που έχει εκδοθεί από το 

Τ.Ε.Β.Ε. όταν το περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν, έχει ενταχθεί στο 

μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης των εισφορών).

>  Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε. που καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους 

με ταχυπληρωμή μπορούν να επιλέξουν και νέο τρόπο πληρωμής μέσω του 

τραπεζικού συστήματος. Στο εξής θα έχουν παράλληλα με τα ΕΛ. ΤΑ δύο επί 

πλέον εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής από την Τράπεζα τους.
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Α' Τρόπος Πληρωμής : Πάγια Εντολή

Μπορούν να πληρώνουν την εισφορά του τρέχοντος διμήνου δίνοντας Πάγια 

Εντολή χρέωσης του Λογαριασμού τους. Η χρέωση του λογαριασμού τους θα γίνεται την 

τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής και με το ακριβές ποσό της οφειλής. Για το 

σκοπό αυτό αρκεί να προσέλθουν στην Τράπεζα τους μόνο μία φορά, έχοντας την 

Απόδειξη πληρωμής του τρέχοντος διμήνου. Η πάγια εντολή θα ισχύει για την οφειλή 

του αμέσως επόμενου διμήνου, στην απόδειξη του οποίου θα υπάρχει και σχετική 

αναφορά (στοιχεία για πληρωμή μέσω τραπεζών).Με αυτόν τον τρόπο πληρωμής 

εξασφαλίζουν ταχύτητα στη συναλλαγή, καθώς δεν απαιτείται η προσέλευσή τους στην 

Τράπεζα, κάθε δίμηνο.

Β' Τρόπος Πληρωμής : Με εντολή πληρωμής στην Τράπεζα

Με τον εναλλακτικό αυτό τρόπο πληρωμής μπορούν να πληρώνουν τις τρέχουσες, 

καθώς και παλαιότερες ανεξόφλητες εισφορές. Για κάθε οφειλή δίνουν εντολή χρέωσης 

του λογαριασμού τους στην Τράπεζα προσερχόμενοι στο κατάστημα της Τράπεζας ή 

χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους όπως Internet, Phone Banking κ.λ,π. Ο 

σχετικός κωδικός , που θα δώσουν στην τράπεζα είναι 13ψήφιος αριθμός της απόδειξης 

πληρωμής ο οποίος βρίσκεται στο πλαίσιο (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ). Για παλαιότερες οφειλώμενες εισφορές , πριν το 5ο δίμηνο του 2002 ο 

σχετικός κωδικός που θα δίνουν είναι ο 13ψήφιος κωδικός ο οποίος βρίσκεται στο κάτω 

μέρος της απόδειξης πληρωμής και περικλείεται μεταξύ των συμβόλων > και <.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1 % για 

κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% (Ν.3232 / 04 αρθ. 9 παρ. 6, Φ. Ε. Κ 

489 / 12-02-2004).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με βάση το Ν. 2676 / 99 άρθρο 61, καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές 

πέραν των έξι (6) μηνών καθώς και των πρόσθετων τελών εξοφλούνται σε μηνιαίες 

δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις τριάντα έξι
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(36), με την προϋπόθεση της καταβολής υπό του οφειλέτου των τρεχουσών εισφορών και 

προκαταβολής επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής ίσης με:

>  Για ποσό οφειλής μέχρι 2934,7 € ποσοστό προκαταβολής 20%.

>  Για ποσό οφειλής από 2934,71 € - 10271,46 € ποσοστό προκαταβολής 15%.

> Για ποσό οφειλής από 10271,46 € και άνω ποσοστό προκαταβολής 10%.

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 123 €.

Τρόπος ρύθμισης:

• Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερουμένων ασφαλιστικών 

εισφορών, καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής (κύρια εισφορά και τέλη 

καθυστέρησης) με έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών.

• Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης και μέχρι δώδεκα δόσεις, το ποσοστό 

έκπτωσης επί των προσθέτων τελών είναι 15%.

• Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης και μέχρι είκοσι τέσσερις δόσεις, το 

ποσοστό έκπτωσης επί των προσθέτων τελών είναι 10%.

• Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης πέραν των είκοσι τεσσάρων δόσεων και 

μέχρι τριάντα έξι κατ’ ανώτατο όριο, δεν υπάρχει ποσοστό έκπτωσης επί των 

προσθέτων τελών.

Τα ανωτέρω ποσά εκπτώσεων των προσθέτων τελών, αφαιρούνται από τις

τελευταίες δόσεις.

>  Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη 

καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα 

της τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων εισφορών και καθιστά άμεσα 

απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, υπολογιζόμενου βάσει του 

ισχύοντος ασφαλίστρου κατά την ημέρα της εξόφλησης μετά τον υπολογισμό 

πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

>  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απολεσθεί το δικαίωμα εξόφλησης με 

δόσεις, παρέχονται δυο επί πλέον δυνατότητες για νέο διακανονισμό με 

μεγαλύτερο όμως ποσό προκαταβολής.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92)

Για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής υπάρχουν δέκα (10) ασφαλιστικές 

κατηγορίες από τις οποίες οι δύο (2) είναι προαιρετικές ( Υπουργική απόφαση 

Φ35/346/24.4.2002 ),σ.

Ο νεοεγγραφόμενος στον Ο. Α. Ε. Ε. - Τ. Ε. Β. Ε. κατατάσσεται υποχρεωτικά 

στην Ε’ ασφαλιστική κατηγορία όπου παραμένει ένα έτος.

Από την 1η όμως του επόμενου έτους, εκείνου στο οποίο συμπλήρωσε τον χρόνο 

κατατάσσεται στη Στ’ κατηγορία όπου μετά τη συμπλήρωση 5 ετών παραμονής, 

κατατάσσεται στην Ζ ' ασφαλιστική κατηγορία όπου μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) 

ετών παραμονής κατατάσσεται στην Η’ όπου παραμένει μέχρι την συνταξιοδότησή του, 

εφόσον ο ίδιος με αίτησή του δεν ζητήσει την υπαγωγή του σε προαιρετική κατηγορία.

AJA
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Α 42 61 103
2 Β 60 61 121
3 Γ 78 61 139
4 Α 96 61 157
5 Ε 127 61 188
6 ΣΤ 146 61 207
7 Ζ 179 61 240
8 Η 220 61 281
9 Θ 332 61 393
10 I 405 61 466

Πίνακας 9 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01-01-2005 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.

Μετά από την αύξηση των εισφορών το δικαίωμα εγγραφής αυξάνεται ως εξής: 

Το διπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης της Α ' ασφαλιστικής 

κατηγορίας 2 X 42,00 = 84,00 €. 16

16 Πηγή : www.tebe.gr
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Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 1902/90 όταν γίνεται αύξηση 

των ασφαλιστικών εισφορών οι καθυστερούμενες εισφορές αναπροσαρμόζονται 

αυτόματα στο ύψος του ασφαλίστρου κατά τον χρόνο καταβολής.

Επομένως από 1/01/2005 οι ασφαλιστικές εισφορές οποιοσδήποτε χρονικής 

περιόδου, θα εισπράττονται με το νέο ασφάλιστρο και θα επιβαρύνονται με πρόσθετα 

τέλη καθυστερήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3232/2004.

Οι εισφορές χρονικής περιόδου μέχρι 31/12/2004 που έχουν καταβληθεί με το 

παλαιό ασφάλιστρο και τις νόμιμες επιβαρύνσεις θεωρούνται ως καλώς εισπραχθείσες 

και δεν αναζητούνται διαφορές.

Για τις εισφορές από 1-01-2005 που έχουν εισπραχθεί με το παλαιό ασφάλιστρο 

θα αναζητηθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ παλαιού και νέου ασφαλίστρου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93)

Για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής υπάρχουν δέκα τέσσερις (14) 

ασφαλιστικές κατηγορίες από τις οποίες οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι εννέα (9) 

προαιρετικές.

Ο νεοεγγραφόμενος στον Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε, που δεν έχει ασφαλισθεί πριν 

από την 1-1-1993 σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1η 

ασφαλιστική κατηγορία.

Η ανακατάταξη γίνεται μετά την συμπλήρωση παραμονής δύο ετών σε κάθε μία 

και μέχρι την πέμπτη (5), όπου και θα παραμένει μέχρι τη συνταξιοδότησή του, εφόσον 

ο ίδιος με αίτησή του δεν ζητήσει την υπαγωγή του σε μια από τις υπόλοιπες εννέα (9) 

προαιρετικές.
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Α/Α
ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
1 85,42 46,68 132,1
2 105,05 57,4 162,45
3 177,92 68,05 245,97
4 205,68 78,67 28435
5 232,27 88,84 321,11

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
6 252,68 96,65 34933
7 272,42 104,2 376,62
8 292,17 111,75 403,92
9 311,91 1193 431,21
10 331,65 126,86 458,51
11 351,4 134,41 485,81
12 371,14 141,96 513,1
13 390,88 149,51 54039
14 410,62 157,06 567,68

Πίνακας 10 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ 
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01-01-2005 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Μετά την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 01-01-2005 , το 

δικαίωμα εγγραφής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης της 

1ης ασφαλιστικής κατηγορίας ήτοι 2 X 85,42= 170,84 € 17.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Σύμφωνα με την Φ 10035/1995/236/28-03-2005 & την Φ40035/8211/595/04-04- 

2005 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας αναπροσαρμόστηκαν από 01/01/2005 τα ποσά του Κλάδου Σύνταξης και 

Κλάδου Υ γειας των ασφαλιστικών εισφορών για τους πριν την 31/12/1992 

ασφαλισμένους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των συνταξιούχων οι οποίοι ασκούν επάγγελμα 

ασφαλιστέο στον Ο. Α. Ε. Ε. - Τ. Ε. Β. Ε. των άλλων φορέων κύριας ασφάλισης του

17 Πηγή : www.tebe.gr
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Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των δικαιοδόχων μελών 

αυτών μετά την προσαύξηση 40 % διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Α/Α
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Λ Α 18 19 58,8 85,4 144,2
2 Λ Β 84 85,4 169,4
3 Λ Γ 109,2 85,4 194,6
4 Λ Δ 134,4 85,4 219,8
5 Λ Ε 177,8 85,4 263,2
6 Λ ΣΤ 204,4 85,4 289,8
7 Α Ζ 250,6 85,4 336
8 Λ Η 308 85,4 393,4
9 Λ Θ 464,8 85,4 550,2
10 Λ I 567 85,4 652,4

Πίνακας 11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ19

Μετά την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών το δικαίωμα εγγραφής 

για τους ασφαλισμένους της παραπάνω περίπτωσης είναι το διπλάσιο της μηνιαίας 

εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της Α' ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή 2 X 42,00 = 

84,00 €.

Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι εφ' όσον επιθυμούν έχουν δικαίωμα απαλλαγής 

από τον κλάδο Ασθένειας.

2.1.3 ΠΑΡΟΧΕΣ

I. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το βιβλιάριο ασθένειας αποτελεί για τον ασφαλισμένο απαραίτητο στοιχείο για 

παροχές. Δικαιούται κάθε ασφαλισμένος μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την

18 Το γράμμα Λ που αναφέρεται στον πίνακα στις ασφαλιστικές κατηγορίες είναι ένα χαρακτηριστικό το 
οποίο έχει τεθεί προκειμένου να διαφέρει η ασφαλιστική κατηγορία των συνταξιούχων ασφαλισμένων στο 
Τ. Ε. Β. Ε από τους άλλους "παλαιούς" (ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993).
19 Οι τιμές στον πίνακα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ €
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εγγραφή του στα Μητρώα του Ο. Α. Ε. Ε -  Τ. Ε. Β. Ε και εφόσον έχουν καταβληθεί προς 

αυτόν οι απαιταύμενες ασφαλιστικές εισφορές πάσης φύσεως.

Ως ημερομηνία εγγραφής του ασφαλισμένου λαμβάνεται η 1η του μήνα της 

εγγραφής εφόσον καταβληθούν οι εισφορές για το μήνα αυτό, αλλιώς, η 1η του 

επόμενου.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του 

δικαιούται παροχές του κλάδου υγείας για ένα έτος από τη διακοπή της ασφάλισης.

Σε περίπτωση επανεγγραφής στα Μητρώα του Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε ή 

επαναφοράς στον κλάδο, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές αποκτάται μετά την 

παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όταν όμως ο 

ασφαλισμένος έχει πάνω από δέκα χρόνια ασφάλισης, η ασφαλιστική ικανότητα 

αποκτάται αμέσως με την προϋπόθεση ότι ο επανεγγραφόμενος έχει καταβάλλει όλες τις 

ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, όταν ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος λόγω 

συνταξιοδότησης, δικαιούται παροχές υγείας μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής 

απόφασης.

II. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

> ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Ο Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε παρέχει κατάλληλες ιατρικές φροντίδες για την 

πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων από θεραπευτές ιατρούς των εξής 

ειδικοτήτων: παθολόγου, παιδιάτρου, καρδιολόγου, οφθαλμίατρου, γυναικολόγου, 

ωτορινολαρυγγολόγου, δερματολόγου, ορθοπεδικού, πνευμονολόγου, ουρολόγου, 

γαστρεντερολόγου, ρευματολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου, αλλεργιολόγου, 

ενδοκρινολόγου.

Ο θεραπευτής ιατρός προσφέρει τις ιατρικές του φροντίδες σε ορισμένο αριθμό 

ασφαλισμένων, εξετάζοντάς τους δωρεάν μέσα σε καθορισμένο ωράριο που ορίζεται στη 

σύμβασή του και αναφέρεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλά ο υπάλληλος της 

υπηρεσίας στο βιβλιάριο ασθένειας.
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• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στους δικαιούχους, παρέχονται ειδικές θεραπείες και παρακλινικές εξετάσεις 

πάσης φύσεως. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα τα εργαστήρια ή φυσικοθεραπευτήρια, 

που επιθυμούν, αρκεί να είναι συμβεβλημένα με τον Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε.

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη ανέρχεται σε 25% επί της τιμής του 

κρατικού τιμολογίου που ισχύει κάθε φορά.

Οι παραπάνω θεραπείες και παρακλινικές εξετάσεις εκτελούνται με παραπεμπτικό 

του θεράποντα ιατρού.

> ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Από 01-01 -2001 παρέχονται οδοντιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά των 

ασφαλισμένων του Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε, ηλικίας μέχρι 16 ετών.

> ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ο Ο. Α. Ε. Ε. — Τ. Ε. Β. Ε παρέχει στους ασφαλισμένους του τα ενδεδειγμένα 

φάρμακα για την αποκατάσταση της υγείας τους ή την ανακούφισή τους από τη νοσηρή 

κατάστασή τους και τις αναγκαίες ουσίες για τη διάγνωση των νόσων.

Η συμμετοχή στα φάρμακα ορίζεται πάντα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν. 

Τα φάρμακα χορηγούνται από συμβεβλημένα με τον οργανισμό φαρμακεία και 

μόνο με βάση συνταγές που εκδίδονται αποκλειστικά από τον θεραπευτή ιατρό.

Στις περιπτώσεις που στην περιοχή δεν υπηρετεί θεραπευτής ιατρός του 

Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε, και ο ασφαλισμένος εξετάζεται από ιδιώτη γιατρό ειδικότητας, 

τα φάρμακα συνταγογραφούνται στο συνταγολόγιο και η συνταγή εκτελείται εφόσον 

θεωρηθεί από τον ελεγκτή γιατρό.

> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

• Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα σε κρατικά 

νοσοκομεία και θεραπευτήρια, καθώς και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια 

συμβεβλημένα με τον Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε.

• Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, ο ασθενής ασφαλισμένος μπορεί να εισαχθεί 

για νοσηλεία και σε μη συμβεβλημένο με τον οργανισμό θεραπευτήριο, οπότε ο 

Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε καταβάλλει νοσήλια μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού 

για το έκτακτο της νοσηλείας και μέχρι πέντε ημέρες νοσηλείας, εάν όμως ο 

ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί σε κρατικό νοσοκομείο ή συμβεβλημένο
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ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε, καταβάλλει τη δαπάνη 

νοσηλείας του όλες τις ημέρες.

• Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στην Β. Α. θέση.

• Για την εισαγωγή ασφαλισμένου σε Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιωτικό 

θεραπευτήριο, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου νοσηλείας, το οποίο μπορεί να 

εκδοθεί και εκ των υστέρων, όχι όμως πέραν των 15 εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία εξόδου.

• Σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά νοσηλείας ασφαλισμένων του οργανισμού σε 

κρατικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, συμβεβλημένες ή μη, που απαιτούν με 

ιδιαίτερες φροντίδες, είναι δυνατή η αναγνώριση της δαπάνης για τη 

χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι 

πέντε νύχτες κατά τη νοσηλεία.

• Η αναγνώριση της δαπάνης είναι δυνατή εφόσον η έγκριση από τους ελεγκτές 

ιατρούς δοθεί μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη της χρησιμοποίησης.

• Ο Ο. Α. Ε. Ε. καλύπτει για τις ασφαλισμένες του τη δαπάνη για εξωσωματική 

γονιμοποίηση με ορισμένες προϋποθέσεις.

Η δαπάνη που καταβάλλεται για την παραπάνω ιατρική πράξη ανέρχεται:

• Σε περίπτωση επιτυχούς προσπάθειας το ποσό καθορίζεται κάθε φορά από 

τις κείμενες διατάξεις. Σήμερα ανέρχεται σε 352,16 Ευρώ.

• Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας το ποσό καθορίζεται στο ήμισυ 

του παραπάνω ποσού, δηλαδή 176,08 Ευρώ.

Επιπλέον καταβάλλεται η δαπάνη για φάρμακα με συμμετοχή κατά 25%.

Επίσης έχουμε:

>  Νοσηλεία στο εξωτερικό

> Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

>  Έξοδα αερομεταφοράς

> Νοσήλια -  τροφεία απροσάρμοστων και κωφαλάλων παιδιών

>  Έξοδα νεφροπαθών ασφαλισμένων
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> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ο Ο. A. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε παρέχει στους ασφαλισμένους του με συμμετοχή 25% 

όλα τα θεραπευτικά μέσα, όπως:

Συσκευές στομίας, τροχήλατα αμαξίδια χειροκίνητα, συμπυκνωτές οξυγόνου, 

κάλτσες φλεβίτιδας, πάσης φύσεως ζώνες κ. λ. π.

Για τις αναπνευστικές συσκευές, τα ακουστικά βαρηκοΐας και τα γυαλιά — φακούς 

επαφής υπάρχει πλαφόν ως προς την απόδοση της δαπάνης, δηλαδή 2.347,76 Ευρώ,

1.320,62 Ευρώ και 73,37 Ευρώ αντίστοιχα, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%.

Ο Ο. A. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε παρέχει χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς όλα τα 

αναγκαία μέσα και αναλώσιμα υλικά στους παρακάτω ασφαλισμένους:

i. Νεφροπαθείς ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε θεραπεία με τη μέθοδο της

συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης.

Η. Παραπληγικούς -  τετραπληγικούς.

iii. Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία.

iv. Πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη,

ν. Πάσχοντες από νεοπλάσματα.

III. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
>  Επίδομα τοκετού

> Έξοδια κηδείας

>  Εργατικό ατύχημα.
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2.2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ( ΤΑ. Ε. I

2.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Ταμείο Εμπόρων ιδρύθηκε το έτος 1936 και το έτος 1937 συγκροτήθηκε το 

πρώτο διοικητικό του συμβούλιο, το οποίο ασχολήθηκε με την απογραφή των εμπόρων 

και τη σύνταξη του καταστατικού λειτουργίας του20. Η απογραφή περατώθηκε το έτος 

1939 δίνοντας τον αριθμό των 22.600 εμπόρων, από τους οποίους οι 402 ήταν γυναίκες 

(ποσοστό 1,78%).

Από την 1η Ιανουάριου 1940 άρχισε η ουσιαστική λειτουργία του, με την έναρξη 

πληρωμής των εισφορών από τους εμπόρους των μεγάλων πόλεων. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και 

υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 

πλαίσιο λειτουργίας του καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 668/81 (Φ. Ε. Κ. 167/81 

Α) με τις επιμέρους τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΑ. Ε.

Σκοπός του Ταμείου Εμπόρων είναι η ασφάλιση των προσώπων που υπάγονται σ 

αυτό σε περίπτωση ασθένειας, μητρότητας αναπηρίας και γήρατος καθώς και επίσης και 

των μελών της οικογένειας τους σε περίπτωση θανάτου. Η ασφάλιση περιλαμβάνει δύο 

(2) κλάδους: τον κλάδο ασθένειας και μητρότητας και τον κλάδο σύνταξης. Είναι 

οργανισμός κύριας ασφάλισης.

2.2.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στο ΤΑ. Ε. ασφαλίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, άνω των δεκαοκτώ (18 ετών), 

που ασκούν το εμπορικό επάγγελμα, ατομικά ή ως μέλη οποιοσδήποτε νομικής μορφής 

εταιρείας με εμπορικό σκοπό. Με ειδικές διατάξεις (Ν. 1759/88) υπάγονται στην 

ασφάλιση του Ταμείου οι επιχειρηματίες κινηματογράφου και οι χρηματιστές και 

αντικριστές.

20 Πηγή : Ενημερωτικό φυλλάδιο Ταμείου Εμπόρων
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Η ασφάλιση των παραπάνω είναι υποχρεωτική εκ του νόμου (εξαιρέσεις υπό 

προϋποθέσεις υπάρχουν για τους ετερόρρυθμους εταίρους, τα μέλη Ε.Π.Ε. και τα μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών).

Τα πρόσωπα αυτά εξαιρούνται της ασφαλίσεως εφόσον ασκούν άλλο επάγγελμα, 

για το οποίο είναι υποχρεωτικώς ασφαλισμένα σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (Ν. 

2084/92).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφαλιστική σχέση του ασφαλισμένου με το Ταμείο αρχίζει από την 

ημερομηνία έναρξης του εμπορικού επαγγέλματος, διαρκεί και είναι ισχυρή για όλες τις 

συνέπειες (δικαιώματα και υποχρεώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση) και λήγει με την 

διακοπή του εμπορικού επαγγέλματος, τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης ή τον 

θάνατο του εμπόρου.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης :

> Στρατιωτική Υπηρεσία (Ν. 1355/83).

> Εθνική Αντίσταση (Ν. 1543/85 για τα έτη 1941-1945).

> Χρόνος Αντιδικτατορικής Δράσης (Ν. 172/75 & 2676/99 άρθρου 73 παρ. 3 & 4).

>  Χρόνος Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 1405/83).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ)

Οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά και στους δύο 

κλάδους του ταμείου είναι:

>  Η διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω διακοπής του εμπορικού 

επαγγέλματος από 01-01-1971 και ύστερα, ή σε περίπτωση πτώχευσης 

οποτεδήποτε έλαβε χώρα αυτή.

> Η πραγματοποίηση δεκαπενταετούς πραγματικής ασφάλισης και συμπλήρωση 

του 50ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία διακοπής του 

εμπορικού επαγγέλματος, ή εικοσαετούς πραγματικής ασφάλισης ανεξαρτήτως 

ηλικίας του ασφαλισμένου.
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> Η πραγματοποίηση τουλάχιστον πέντε ετών πραγματικής ασφάλισης σε 

περίπτωση πτώχευσης ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

>  Η συμπλήρωση της 15ετίας ή 20ετίας αντίστοιχα μπορεί να γίνει και με 

προηγούμενο χρόνο ασφάλισης σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης. Η 

προαιρετική ασφάλιση λαμβάνει χώρα στον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα.

Στην περίπτωση της πτώχευσης, η προαιρετική ασφάλιση εκτείνεται για τον

χρόνο από την κήρυξη του εμπόρου σε κατάσταση πτώχευσης και μέχρι την δικαστική 

του αποκατάσταση, εκτός αν ο αϊτών έχει τις προϋποθέσεις της 1 δετούς ή 20ετούς 

πραγματικής ασφάλισης, όπως προαναφέρθηκε.

Για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, απαιτείται ταμειακή ενημερότητα 

του αιτούντος μέχρι την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος ή της πτώχευσης.

Τελευταία προϋπόθεση είναι ο αϊτών να μην είναι ασφαλισμένος ή συνταξιούχος 

από ίδιο δικαίωμα κανενός ασφαλιστικού οργανισμού και του δημοσίου και να μην είναι 

ανάπηρος κατά τις διατάξεις του άρθρου 93 του καταστατικού, εκτός και αν έχει 

θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, χωρίς βέβαια να έχει 

συνταξιοδοτηθεί.

Σε πτώχευση υπόκεινται μόνο όσοι ασκούν το εμπορικό επάγγελμα:

>  Με ατομική επιχείρηση.

> Ως ομόρρυθμο μέλος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. (Δεν πτωχεύουν τα 

ετερόρρυθμα μέλη, μέλη Α. Ε και Ε. Π. Ε.).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το ΤΑ. Ε. εφαρμόζει το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών για το 

25% περίπου του συνόλου των ασφαλισμένων με στόχο την επέκταση αυτού στο σύνολο 

των ασφαλισμένων21. Προς το παρών οι εισπράξεις στην πλειοψηφία τους διενεργούνται 

με το σύστημα επικόλλησης ενσήμων.

Μετά την εγγραφή στα μητρώα Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε, οι ασφαλισμένοι 

υποχρεούνται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιείται:

>  Στις υπηρεσίες των ΕΛ. ΤΑ. (με ταχυπληρωμή) ή

21 Πηγή : www.tae.gr
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> Από τους Επιμελητές Εισπράξεων με την επικόλληση ενσήμων στο ασφαλιστικό 

βιβλιάριο, που παραδίδεται αμέσως μετά την εγγραφή τους και το οποίο αποτελεί 

απόδειξη εισφορών για τον ασφαλισμένο (μη μηχανογραφικά τμήματα).

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 

εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται 

με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε έναν από 

τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% (Ν. 3232 / 04 παρ. 6, Φ. Ε. Κ. 489 / 12-02-04). 

Επειδή στους υπαγόμενους στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών οι 

αποδείξεις ταχυπληρωμής εκδίδονται κάθε δίμηνο, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να 

καταβάλλουν τη διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της 

αναφερόμενης περιόδου, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται 

εκπρόθεσμη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

παραπάνω.

Η εισφορά Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Ασθένειας συνεισπράττεται και το 

έσοδο της κάθε εισφοράς αποδίδεται λογιστικά στον αντίστοιχο Κλάδο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με βάση το Ν. 2676 / 99 άρθρο 61, καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές 

πέραν των έξι (6) μηνών καθώς και των πρόσθετων τελών εξοφλούνται σε μηνιαίες 

δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις τριάντα έξι 

(36), με την προϋπόθεση της καταβολής υπό του οφειλέτου των τρεχουσών εισφορών και 

προκαταβολής επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής ίσης με:

>  Για ποσό οφειλής μέχρι 2934,7 € ποσοστό προκαταβολής 20%.

>  Για ποσό οφειλής από 2934,71 € - 10271,46 € ποσοστό προκαταβολής 15%.

>  Για ποσό οφειλής από 10271,46 € και άνω ποσοστό προκαταβολής 10%.

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 123 €.

Τρόπος ρύθμισης:

• Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερουμένων ασφαλιστικών 

εισφορών, καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής (κύρια εισφορά και τέλη 

καθυστέρησης) με έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών.
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• Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης και μέχρι δώδεκα δόσεις, το ποσοστό 

έκπτωσης επί των προσθέτων τελών είναι 15%.

• Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης και μέχρι είκοσι τέσσερις δόσεις, το 

ποσοστό έκπτωσης επί των προσθέτων τελών είναι 10%.

• Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης πέραν των είκοσι τεσσάρων δόσεων και 

μέχρι τριάντα έξι κατ’ ανώτατο όριο, δεν υπάρχει ποσοστό έκπτωσης επί των 

προσθέτων τελών.

Τα ανωτέρω ποσά εκπτώσεων των προσθέτων τελών, αφαιρούνται από τις

τελευταίες δόσεις.

> Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη 

καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα 

της τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων εισφορών και καθιστά άμεσα 

απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, υπολογιζόμενου βάσει του 

ισχύοντος ασφαλίστρου κατά την ημέρα της εξόφλησης μετά τον υπολογισμό 

πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

> Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απολεσθεί το δικαίωμα εξόφλησης με 

δόσεις, παρέχονται δυο επί πλέον δυνατότητες για νέο διακανονισμό με 

μεγαλύτερο όμως ποσό προκαταβολής.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92)

Για τους μέχρι 31-12-92 ασφαλισμένους στον Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε. ισχύουν τρεις 

κατηγορίες ασφάλισης, οι Ε’, ΣΤ’, Ζ’.

Η μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία πραγματοποιείται μετά από αίτηση του 

ασφαλισμένου και ισχύει από την 1η του επόμενου έτους, ενώ οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων υποβάλλονται το προηγούμενο έτος (11° ή 12° μήνα).
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΩΣ 31-12-92

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΑ

Ε' 165.902
ΣΤ' 1.169
Ζ' 16.509

ΣΥΝΟΛΟ 183.580

Πίνακας 12 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΩΣ 
31-12-9222

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93)

Σύμφωνα με τα Π. Δ. 127/93, Π. Δ. 128/93 και Π. Δ. 129/93 (Φ. Ε. Κ. 54 Α712- 

04-93), από 01-01-93 και μετά ισχύουν δεκατέσσερις (14) ασφαλιστικές κατηγορίες, από 

τις οποίες οι πέντε (5) πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες (6η έως 14η) 

προαιρετικές.

Οι ασφαλισμένοι εγγράφονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και 

μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές κατηγορίες μέχρι και την πέμπτη ανά διετία 

και πάντα στην αρχή του έτους του επόμενου εκείνου που συμπληρώθηκε η διετία.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΑ

1. 12.043
2. 9.580
3. 8.533
4. 7.374
5. 4.623

ΣΥΝΟΛΟ 42.153

Πίνακας 13 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 01-01-9323

22 Πηγή : www.tae.gr
23 Πηγή : www.tae.gr
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2.2.3 ΠΑΡΟΧΕΣ

I. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το βιβλιάριο ασθένειας αποτελεί για τον ασφαλισμένο απαραίτητο στοιχείο για 

παροχές. Δικαιούται κάθε ασφαλισμένος μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την 

εγγραφή του στα Μητρώα του Ο. Α. Ε. Ε -  ΤΑ. Ε και εφόσον έχουν καταβληθεί προς 

αυτόν οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές πάσης φύσεως.

Ως ημερομηνία εγγραφής του ασφαλισμένου λαμβάνεται η 1η του μήνα της 

εγγραφής εφόσον καταβληθούν οι εισφορές για το μήνα αυτό, αλλιώς, η 1η του 

επόμενου.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του 

δικαιούται παροχές του κλάδου υγείας για ένα έτος από τη διακοπή της ασφάλισης.

Σε περίπτωση επανεγγραφής στα Μητρώα του Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε ή επαναφοράς 

στον κλάδο, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές αποκτάται μετά την παρέλευση δύο 

μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όταν όμως ο ασφαλισμένος έχει 

πάνω από δέκα χρόνια ασφάλισης, η ασφαλιστική ικανότητα αποκτάται αμέσως με την 

προϋπόθεση ότι ο επανεγγραφόμενος έχει καταβάλλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, όταν ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος λόγω 

συνταξιοδότησης, δικαιούται παροχές υγείας μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής 

απόφασης.

II. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

> ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Ο Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε παρέχει κατάλληλες ιατρικές φροντίδες για την πρόληψη, 

τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων από θεραπευτές ιατρούς των εξής ειδικοτήτων: 

παθολόγου, παιδιάτρου, καρδιολόγου, οφθαλμίατρου, γυναικολόγου, 

ωτορινολαρυγγολόγου, δερματολόγου, ορθοπεδικού, πνευμονολόγου, ουρολόγου,
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γαστρεντερολόγου, ρευματολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου, αλλεργιολόγου, 

ενδοκρινολόγου.

Ο θεραπευτής ιατρός προσφέρει τις ιατρικές του φροντίδες σε ορισμένο αριθμό 

ασφαλισμένων, εξετάζοντάς τους δωρεάν μέσα σε καθορισμένο ωράριο που ορίζεται στη 

σύμβασή του και αναφέρεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλά ο υπάλληλος της 

υπηρεσίας στο βιβλιάριο ασθένειας.

.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στους δικαιούχους, παρέχονται ειδικές θεραπείες και παρακλινικές εξετάσεις 

πάσης φύσεως. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα τα εργαστήρια ή φυσικοθεραπευτήρια, 

που επιθυμούν, αρκεί να είναι συμβεβλημένα με τον Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε.

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη ανέρχεται σε 25% επί της τιμής του 

κρατικού τιμολογίου που ισχύει κάθε φορά.

Οι παραπάνω θεραπείες και παρακλινικές εξετάσεις εκτελούνται με παραπεμπτικό 

του θεράποντα ιατρού.

> ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Από 01-01 -2001 παρέχονται οδοντιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά των 

ασφαλισμένων του Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε, ηλικίας μέχρι 16 ετών.

> ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ο Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε παρέχει στους ασφαλισμένους του τα ενδεδειγμένα 

φάρμακα για την αποκατάσταση της υγείας τους ή την ανακούφισή τους από τη νοσηρή 

κατάστασή τους και τις αναγκαίες ουσίες για τη διάγνωση των νόσων.

Η συμμετοχή στα φάρμακα ορίζεται πάντα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν.

Τα φάρμακα χορηγούνται από συμβεβλημένα με τον οργανισμό φαρμακεία και 

μόνο με βάση συνταγές που εκδίδονται αποκλειστικά από τον θεραπευτή ιατρό.

Στις περιπτώσεις που στην περιοχή δεν υπηρετεί θεραπευτής ιατρός του 

Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε, και ο ασφαλισμένος εξετάζεται από ιδιώτη γιατρό ειδικότητας, τα 

φάρμακα συνταγογραφούνται στο συνταγολόγιο και η συνταγή εκτελείται εφόσον 

θεωρηθεί από τον ελεγκτή γιατρό.
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> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
• Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα σε κρατικά 

νοσοκομεία και θεραπευτήρια, καθώς και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια 

συμβεβλημένα με τον Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε.

• Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, ο ασθενής ασφαλισμένος μπορεί να εισαχθεί 

για νοσηλεία και σε μη συμβεβλημένο με τον οργανισμό θεραπευτήριο, οπότε ο 

Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε καταβάλλει νοσήλια μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού για 

το έκτακτο της νοσηλείας και μέχρι πέντε ημέρες νοσηλείας, εάν όμως ο ασθενής 

δεν μπορεί να μετακινηθεί σε κρατικό νοσοκομείο ή συμβεβλημένο ιδιωτικό 

θεραπευτήριο, ο Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε, καταβάλλει τη δαπάνη νοσηλείας του όλες 

τις ημέρες.

• Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στην Β. Α. θέση.

• Για την εισαγωγή ασφαλισμένου σε Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιωτικό 

θεραπευτήριο, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου νοσηλείας, το οποίο μπορεί να 

εκδοθεί και εκ των υστέρων, όχι όμως πέραν των 15 εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία εξόδου.

• Σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά νοσηλείας ασφαλισμένων του οργανισμού σε 

κρατικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, συμβεβλημένες ή μη, που απαιτούν με 

ιδιαίτερες φροντίδες, είναι δυνατή η αναγνώριση της δαπάνης για τη 

χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι 

πέντε νύχτες κατά τη νοσηλεία.

• Η αναγνώριση της δαπάνης είναι δυνατή εφόσον η έγκριση από τους ελεγκτές 

ιατρούς δοθεί μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη της χρησιμοποίησης.

• Ο Ο. Α. Ε. Ε. καλύπτει για τις ασφαλισμένες του τη δαπάνη για εξωσωματική 

γονιμοποίηση με ορισμένες προϋποθέσεις.

Η δαπάνη που καταβάλλεται για την παραπάνω ιατρική πράξη ανέρχεται:

• Σε περίπτωση επιτυχούς προσπάθειας το ποσό καθορίζεται κάθε φορά από 

τις κείμενες διατάξεις. Σήμερα ανέρχεται σε 352,16 Ευρώ.

• Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας το ποσό καθορίζεται στο ήμισυ 

του παραπάνω ποσού, δηλαδή 176,08 Ευρώ.

Επιπλέον καταβάλλεται η δαπάνη για φάρμακα με συμμετοχή κατά 25%.
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Επίσης έχουμε:

> Νοσηλεία στο εξωτερικό

>  Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

>  Έξοδα αερομεταφοράς

> Νοσήλια -  τροφεία απροσάρμοστων και κωφαλάλων παιδιών

> Έξοδα νεφροπαθών ασφαλισμένων

> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ο Ο. A. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε παρέχει στους ασφαλισμένους του με συμμετοχή 25% όλα 

τα θεραπευτικά μέσα, όπως:

Συσκευές στομίας, τροχήλατα αμαξίδια χειροκίνητα, συμπυκνωτές οξυγόνου, 

κάλτσες φλεβίτιδας, πάσης φύσεως ζώνες κ. λ. π.

Για τις αναπνευστικές συσκευές, τα ακουστικά βαρηκοΐας και τα γυαλιά -  φακούς 

επαφής υπάρχει πλαφόν ως προς την απόδοση της δαπάνης, δηλαδή 2.347,76 Ευρώ,

1.320,62 Ευρώ και 73,37 Ευρώ αντίστοιχα, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%.

Ο Ο. A. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε παρέχει χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς όλα τα 

αναγκαία μέσα και αναλώσιμα υλικά στους παρακάτω ασφαλισμένους:

ϊ. Νεφροπαθείς ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε θεραπεία με τη μέθοδο 

της συνεχούς φορητής περιτονάΐκής κάθαρσης, 

ϋ. Παραπληγικούς -  τετραπληγικούς.

iii. Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία,

ΐν. Πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη,

ν. Πάσχοντες από νεοπλάσματα.

III. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

> Επίδομα τοκετού

> Έξοδα κηδείας

>  Εργατικό ατύχημα
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2.3 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ( Τ. Σ. Α.I

Το Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων24.

Ιδρύθηκε το έτος 1932, έχει την έδρα του στην Αθήνα (Πειραιώς 46 -  48 Τ. Κ.

104 36), είναι φορέας κύριας ασφάλισης και καλύπτει τους ασφαλισμένους του από τον 

κίνδυνο του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του Ο. Α. Ε. Ε. και διευθύνεται από Γενικό 

Διευθυντή.

2.3.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α. υπάγονται:

Υποχρεωτικά :

• Οι κάτοχοι αυτοκινήτων Δ.Χ. γενικά, ανεξαρτήτως ποσοστού Κυριότητος, νομής, 

χρήσης και εκμετάλλευσης.

• Οι εκγυμναστές οδηγών αυτοκινήτων, εφόσον διατηρούν σχολή οδηγών και 

ασκούν αυτοπρόσωπα το επάγγελμα.

• Οι κάτοχοι τρίτροχων φορτηγών Δ.Χ., εφόσον το οδηγούν αυτοπρόσωπα και 

κατέχουν επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου.

• Τα μέλη και οι μέτοχοι οργανισμών ή κοινοπραξιών ή εταιρειών, των οποίων 

σκοπός είναι η μεταφορά με αυτοκίνητο Δ.Χ. προσώπων ή πραγμάτων με 

κόμιστρο, καθώς και οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών ανωνύμων εταιρειών, που 

έχουν τον ίδιο σκοπό, εφόσον οι κατεχόμενες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

αυτοκινήτου Δ.Χ.

• Οι κάτοχοι Δ.Χ. τουριστικών Λεωφορείων, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικών 

Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (σήμα Τ. Ε. Ο. Μ).

24 Πηγή : www.tsa.gr
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Σε όλους τους ανωτέρω χορηγούνταν πάσης φύσεως πιστοποιητικά 

επαγγελματικότητας, για οποιαδήποτε χρήση (αγορά, αντικατάσταση, αποχαρακτηρισμό, 

αλλαγή κινητήρα, μεταβίβαση της άδειας έπ’ ονόματί τους, πώληση, εργατική κατοικία 

κ.λ.π.), ύστερα από αίτησή τους, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν 

και εφόσον υπάρχουν στον ασφαλιστικό τους φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και έχουν εξοφληθεί οι εισφορές.

Προαιρετικά:

• Εκ των ανωτέρω, όσοι υπήχΟησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε 

φορέα μέχρι 31/12/92 και έχουν 15ετή ασφάλιση στο Τ.Σ.Α. και αποξενώθηκαν 

του Δ.Χ. αυτοκινήτου τους, εφόσον η αίτηση υποβληθεί εντός έτους, από την 

αποξένωση και δεν έχουν ασφαλιστεί ή συνταξιοδοτηθεί από άλλο φορέα κύριας 

Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

• Οι κάτοχοι Δ.Χ. τουριστικών λεωφορείων, που έχουν άδεια Τ. Ε. Ο. Μ και Ε. 

Ο. Τ και έχουν υπαχθεί ύστερα από επιλογή τους στο Τ. Α. Ν. Π. Υ, λόγω της 

πρώτης χρονικά άδειας Ε. Ο. Τ, δύνανται να υπαχθούν στην προαιρετική 

ασφάλιση του Τ.Σ.Α., ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε ένα 

χρόνο από την έκδοση της δεύτερης χρονικά άδειας Τ. Ε. Ο. Μ.

• Για όσους υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μετά 

την 1/1/93, απαιτούνται για την υπαγωγή τους στην προαιρετική ασφάλιση 1.500 

ημέρες εργασίας τουλάχιστον, από τις οποίες 300 ημέρες εντός της τελευταίας, 

πριν από την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και δεν υπάγονται στην ασφάλιση 

άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το Ταμείο δεν έχει Κλάδο Ασθένειας και οι ασφαλισμένοι του καλύπτονται, για 

τον Κλάδο Ασθένειας, από το Ι.Κ.Α. Εισπράττει από τους ασφαλισμένους του την 

εισφορά Κλάδου Ασθένειας, η οποία αντιστοιχεί στην εκάστοτε 11η κλάση του Ι.Κ.Α. 

(εργοδοτική και ατομική) και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α.
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Η εισφορά αυτή από 1.1.2000 έχει καθοριστεί, για ταξί, φορτηγά και λεωφορεία 

Δ.Χ., σε 46,38 € και για Ι.Χ. εκπαιδευτικά και Δ. X. Φ. από τρίκυκλα, σε 55,01 €. Για το 

λόγο αυτό οι ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Α. και τα μέλη των οικογενειών τους καλύπτονται, 

για τον Κλάδο Ασθένειας, από το Ι.Κ.Α. σε είδος, πλην των εκπαιδευτών οδηγών 

αυτοκινήτων και ιδιοκτητών τρίτροχων και Δ. X. Φ., από αντικατάσταση τρίτροχου του 

Ν. 1073/80, που δικαιούνται και παροχές σε χρήμα. Εξαιρούνται της καταβολής της 

εισφοράς αυτής, όσοι καλύπτονται για τον Κλάδο αυτό από άλλο φορέα για άσκηση 

ετέρου επαγγέλματος, αφού προσκομίσουν σχετική απόφαση εξαίρεσης του Ι.Κ.Α. Οι 

ανωτέρω εισφορές καταβάλλονται, από τους υπόχρεους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

του τόπου διαμονής τους.

Από το Ι.Κ.Α. δικαιούνται περίθαλψη και οι συνταξιούχοι, από τη σύνταξη των 

οποίων παρακρατείται ποσοστό 4%, συμπληρούμενο με ποσοστό 6% από το Τ.Σ.Α. σαν 

εργοδοτική εισφορά, και αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.

Η εισφορά αυτή από 1.1.2004 έχει καθοριστεί, για ταξί, φορτηγά και λεωφορεία 

Δ.Χ., σε 50,64 € και για Ι.Χ. εκπαιδευτικά και Δ. X. Φ. από τρίκυκλα, σε 60,66 €.

Από το Ι.Κ.Α. δικαιούνται περίθαλψη και οι συνταξιούχοι, από την σύνταξη των 

οποίων παρακρατείται ποσοστό 4% , συμπληρούμενων με ποσοστό 6% από το Τ.Σ.Α. 

σαν εργοδοτική εισφορά , και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Οι ασφαλισμένοι του Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Σ. Α υποχρεούνται στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών, που πραγματοποιείται στα Περιφερειακά Γραφεία του τόπου 

κατοικίας τους και στους κατά τόπους Διαχειριστές του Ταμείου, με έκδοση γραμματίου 

εισπράξεως και καταχώρηση της πληρωμής στο ασφαλιστικό βιβλιάριο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 

εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται 

με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε έναν από 

τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% ( Ν.3232 / 2004 αρ.9 παρ.6 Φ. Ε. Κ. 489 / 12-02- 

2004).
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Κλάδος Σύνταξης

Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2002.

• Παλαιών ασφαλισμένων, δηλαδή όσων είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη 

φορά μέχρι 31/12/92, 205 €25.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 205,00
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 8,20

Πίνακας 14 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

• Νέων ασφαλισμένων, δηλαδή όσων υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση 

οποιοσδήποτε φορέα μετά την 1/1/93 και έχουν καταταγεί σε ασφαλιστικές 

κατηγορίες.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ26
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

Ειδική 58,65 2,35 88,00 3,52

ΐη 117,30 4,69 176,00 7,04
2η 144,30 5,77 216,40 8,66
3η 171,00 6,84 256,60 10,26
4η 197,80 7,91 296,70 11,87
5η 223,30 8,93 335,00 [  13,40
6η 243,00 9,72 364,40 14,58
7η 261,90 10,48 392,90 15,72
8η 280,90 11,24 421,40 16,86
9η 299,90 12,00 449,90 18,00
10η 318,90 12,76 478,30 19,13
11η 337,90 13,52 506,80 20,27
12η 356,90 14,28 535,30 21,41
13η 375,80 15,03 563,80 22,55
14η 394,80 15,79 592,20 23,69

Πίνακας 15 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

"5 Πηγή : www.tsa.gr
26 Ον τιμές στον πίνακα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ €.

80

http://www.tsa.gr


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι τέσσερις (4) πρώτες (Ειδική και 1η 

ως 3η ) είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες (4η έως 14η) είναι προαιρετικές, που μετά 

από δήλωσή τους, επιλέγουν οι ασφαλισμένοι.

Η ασφαλιστική εισφορά των παλαιών ασφαλισμένων, δύναται να αυξάνεται με 

απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ενώ για την εισφορά των νέων, η αύξηση γίνεται με το ποσοστό αύξησης του Α. Ε. Π.

Η εισφορά κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα αλλιώς επιβάλλονται πρόσθετα τέλη ( Ν. 1902/90 , Ν.2676/99 

Ν. 2972/2001).

Κλάδος Ασθένειας

I . Κ . Α .
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΕΙΔΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ
1/4/98

50,64 2,26

ΕΙΔΙΚΗ
ΧΡΗΜΑ

1/4/98
60,06 2,40

ΕΙΔΟΣ 25,32 1,13
ΧΡΗΜΑ 30,03 1,20

Πίνακας 16 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΠΟΡΟΙ ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ

• Εισφορά κάθε κατόχου επαγγελματικού αυτοκινήτου Δ.Χ. ή Ι.Χ., που 

συνεισπράττεται με τα τέλη κυκλοφορίας και αποδίδεται στο Τ.Σ.Α.

• Εισφορά προερχόμενη από την έκδοση, αντικατάσταση και ανανέωση της αδείας 

κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου και τη χορήγηση ή επέκταση επαγγελματικής 

άδειας ικανότητας οδηγού.

• Ποσοστιαία εισφορά 30% πάνω στα τέλη κυκλοφορίας κάθε Δ.Χ. αυτοκινήτου, 

εκτός των Δ. X. Ε., με μετρητή ή χωρίς, που ανέρχεται στο 25%.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι ασφαλισμένοι του Τ. Σ. Α έχουν τη δυνατότητα εφόσον δεν έχουν καταβάλλει 

εμπρόθεσμα τις εισφορές τους ή δεν έχουν καταβάλλει καθόλου εισφορές, να 

αναγνωρίσουν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία δεν πλήρωσαν, καθώς και το χρόνο 

επαγγελματικής απασχόλησης πριν την εγγραφή βάσει των προβλεπομένων από το Π. 

Διάταγμα 116/88 δικαιολογητικών.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα με διάφορες διατάξεις να αναγνωρίσουν :

• το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας.

• το χρόνο Εθνικής Αντίστασης.

• το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης τη περίοδο από 21 -04-67 έως 24/07/74.

• το χρόνο φυλάκισης την προ δικτατορική περίοδο 1965-1967.

• το χρόνο εργασίας στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων και ομογενών (δικαίωμα 

άσκησης δικαιώματος μέχρι 12/02/2005).

• το χρόνο απασχόλησης στην αλλοδαπή των πολιτικών προσφύγων.

• το χρόνο υπηρεσίας στο δημόσιο.

• το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς εξαγορά και μόνο για 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

• Οι ομογενείς για χρόνο άσκησης επαγγέλματος στην Κων/πολη ή Αίγυπτο 

εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή εγκατάσταση στην Κων/πολη ή Αίγυπτο 

αντίστοιχα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ( ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ )

Στην προαιρετική ασφάλιση του Τ. Σ. Α υπάγονται:

>  Όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μέχρι 31 - 

12-92 και έχουν 15ετή ασφάλιση και αποξενώθηκαν, του Δ. X. αυτοκινήτου τους, 

εφόσον η αίτηση υποβληθεί εντός έτους από τη διακοπή του επαγγέλματος, με 

την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασφαλιστεί ή συνταξιοδοτηθεί από άλλο φορέα 

κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
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> Οι κάτοχοι Δ. X τουριστικών λεωφορείων, που έχουν άδεια Τ. Ε. Ο. Μ και

Ε. Ο. Τ και έχουν υπαχθεί ύστερα από επιλογή τους στο Τ. Α. Ν. Π. Υ, λόγω της 

πρώτης χρονικά άδειας Ε. Ο. Τ, δύνανται να υπαχθούν στην προαιρετική 

ασφάλιση του Τ. Σ. Α, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε ένα 

χρόνο από την έκδοση της δεύτερης χρονικά άδειας Τ. Ε. Ο. Μ.

2.3.3 ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους συνταξιούχους παρέχεται27:

>  Εκτός από τη μηνιαία σύνταξη, με κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. στις 25 κάθε μήνα, που 

αναφέρεται στη σύνταξη του επόμενου μήνα.

>  Δώρο Χριστουγέννων, ίσο με μία μηνιαία σύνταξη.

>  Δώρο Πάσχα, ίσο με μισή μηνιαία σύνταξη.

>  Επίδομα θερινών διακοπών, ίσο με μισή σύνταξη.

>  Επίδομα παραπληγίας, μετά από γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής. Το 

επίδομα αυτό δικαιούνται, τόσο οι συνταξιούχοι, όσο και οι ασφαλισμένοι, καθώς 

και τα μέλη των οικογενειών τους και ισούται με το 20πλάσιο του ημερομισθίου 

του ανειδίκευτου εργάτη.

>  Επίδομα συμπαράστασης στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας και θανάτου και 

στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, μόνο σε περίπτωση τύφλωσης, ύστερα από 

γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, ίσο με τη μισή μηνιαία σύνταξη των

15 ετών.

>  Επίδομα αεροθεραπείας, ύστερα από γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, 

το ύψος του οποίου καθορίζεται με Υπουργική απόφαση.

>  Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(Ε. Κ. Α. Σ.), με τις εξής 

προϋποθέσεις, για το έτος 2004 :

• Η συμπλήρωση του 60ου έτους, για τους συνταξιούχους γήρατος και 

θανάτου (για τους συνταξιούχους αναπηρίας δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση ορίου ηλικίας).

27 Πηγή : Ενημερωτικό φυλλάδιο Τ. Σ. Α
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• Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, να μην 

υπερβαίνει το ποσό των 6.562,02 €.

• Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, να μην υπερβαίνει 

το ποσό των 7.655,71 €.

• Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, να μην 

υπερβαίνει το ποσό των 11.913,22 €.

(Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα, που δηλώθηκαν με την δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 και αφορούν εισοδήματα έτους 2002).
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2.4 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ( Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε .)

2.4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε.) λειτουργούν τρεις κλάδοι28. Ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης που ιδρύθηκε 

το 1934, ο Κλάδος Υγείας που ιδρύθηκε το 1963 και ο Κλάδος Ειδικού Λογαριασμού 

Προσθέτων Παροχών (Ε. Λ. Π. Π.) που ιδρύθηκε το 1979.

Ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε είναι ο Ν.2326 / 1940 

« Περί Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων » (Φ. Ε. Κ. Α’ 145 / 

40), που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.915 / 79 (Φ. Ε. Κ. 103 / Α’ / 08-05- 

1979).

2.4.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Πρόσωπα που ασφαλίζονται:

• Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί 

Μηχανικοί κ.λ.π.) καθώς και οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (Α. Ν. 2326/40) 

εγγεγραμμένοι στο Μ Ε Ε Π.

• Οι ελεύθερα απασχολούμενοι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν. Δ. 3971/59 που 

τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν. Δ. 3971/59 ).

• Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.

• Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων απόφοιτοι των Κ Α Τ Ε Ε - Τ .  Ε. I σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 1156/97 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε.

• Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε. και του Τ. Ε. Ε.

• Ο Διευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωματικός Διευθυντής ( επί θητεία ) του Κ. Υ. 

Τ. καθώς και οι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι.

28 Πηγή : www.tsmede.gr
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

> Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας για εν ενεργεία του άρθρου 1 του 

Ν. 1358/83 και άρθρου 23 παρ. 8 του Ν. 1539/85 για συνταξιούχους.

Δικαιολογητικά:

Α) έντυπη αίτηση.

Β) πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α'.

Γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν 

έχετε αναγνωρίσει την στρατιωτική σας θητεία σε άλλον φορέα Κύριας Ασφάλισης και 

αν έχετε κάνει ή όχι παύση επαγγέλματος.

Ομοίως αναγνωρίζεται και ο χρόνος μαθητείας στις Στρατιωτικές σχολές εν 

ενεργεία και συνταξιούχων με τις ίδιες ως άνω διατάξεις και δια καταβολής εισφορών 

ομοίων, με τις εισφορές που καταβάλλονται για την αναγνώριση της στρατιωτικής 

θητείας.

>  Αναγνώριση χρόνου Εθνικής Αντίστασης για τους εν ενεργεία άρθρο 13 παρ. 34 

Ν. 1539/85 και για συνταξιούχους Ν. 1813/88.

Δικαιολογητικά:
Α) έντυπη αίτηση.

Β) πιστοποιητικό της Νομαρχίας στο οποίο να αναφέρεται ο χρόνος συμμετοχής στην 

Εθνική Αντίσταση.

Γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν 

έχετε αναγνωρίσει την Εθνική Αντίσταση στο δημόσιο ή σε άλλον φορέα Κύριας 

Ασφάλισης.

Δ) Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας σας.

Οι εισφορές για την εξαγορά χρόνου Εθνικής Αντίστασης είναι όμοια με αυτήν που 

καταβάλλεται για την αναγνώριση στρατιωτικής θητείας εν ενεργεία και συνταξιούχων 

αντίστοιχα.

>  Αναγνώριση χρόνου εξωτερικού πολιτικών προσφύγων άρθρο 1 Ν. 1539/85. Η 

εισφορά για την εξαγορά του ανωτέρω χρόνου ανέρχεται στην εισφορά που 

καταβάλλει ο ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα και αποδίδεται στο ταμείο 

μας από τον Ειδικό Λογαριασμό αναγνώρισης απασχόλησης Επαναπατριζόμενων

86



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πολιτικών Προσφύγων που τηρείται στο I. Κ. Α. Η αναγνώριση χρόνου 

εξωτερικού πολιτικών προσφύγων από Ανατολική Γερμανία γίνεται βάσει του 

άρθρου 13 Ν.2079/92. Η εξαγορά γίνεται όμως και στην ανωτέρω περίπτωση με 

απλή εισφορά.

>  Αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας μηχανικών στο Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε ( μη 

παραλλήλου χρόνου ) άρθρο 4 Ν. 1405/83 και άρθρου 17 Ν.2084/92, δια 

καταβολής ασφαλίστρου βάση αποδοχών του ασφαλίστρου I. Κ. Α ( προσωπική 

εισφορά ) από τον ίδιο και από το δημόσιο, του συνόλου αποδοχών και την 

εργοδοτική εισφορά I. Κ. Α. Με τον ίδιο νόμο 1405/83 και 1654/86 άρθρο 32, 

γίνεται η αντίστροφη διαδικασία και χορηγούμε πιστοποιητικό για μεταφορά μη 

παράλληλου χρόνου από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε στο Δημόσιο.

>  Μεταφορά χρόνου ασφάλισης Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε που συμπίπτει με στρατιωτική 

θητεία στη ΔΕΗ άρθρο 23 παρ. 7 του Ν. 1539/85.

>  Αναγνώριση χρόνου Ομογενών του Ν. 1469/84 άρθρο χ. χ παρ. 2 που παρατάθηκε 

με τον Ν.2676/99 άρθρο 73 παρ. 4 μέχρι 04.01.2000.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ( Κ. Υ. Τ.)

Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας υπάγονται:

• Όλοι οι μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένοι στο Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε εν ενεργεία ή 

συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειας των εφόσον δεν δικαιούνται περίθαλψη 

από άλλο ασφαλιστικό φορέα, πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζονται στον Κλάδο 

Υγείας από 1.10.72 σύμφωνα με τον Ν. 1259/72 και Ν .915/79 άρθρο 31.

• Επίσης σύμφωνα με το αρθ. 39 του Ν.2084/92 όσοι πρωτοασφαλίζονται σε φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης μετά την 1.1.93 υποχρεωτικά υπάγονται στον Κλάδο 

Υγείας του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε (δεν έχουν δικαίωμα επιλογής).

Ως μέλη οικογένειας για την εφαρμογή του Ν. 1259/72 θεωρούνται εφόσον 

συμβιούν και συντηρούνται από τον ασφαλισμένο οι πιο κάτω :

>  Η ανασφάλιστη σύζυγος ή ο ανασφάλιστος σύζυγος.

>  Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετημένα 

ή πρόγονοι και επί θηλαίος ασφαλισμένης ή συνταξιούχου και τα εξώγαμα 

τέκνα αυτής). Στην ασφάλιση του Κ. Υ. Τ. υπάγονται τα άγαμα άρρενα ή
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θήλεα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Εάν 

σπουδάζουν ή είναι άνεργα, συνεχίζουν την ασφάλισή τους μέχρι του 24ου 

έτους της ηλικίας τους. Επίσης εάν συνεχίζουν τις σπουδές τους και μετά 

το 24° έτος της ηλικίας τους συνεχίζουν και την ασφάλισή τους για 2 

χρόνια ακόμα και όχι πέρα από το 26° έτος της ηλικίας τους. Μετά τη 

λήξη των πιο πάνω ορίων ηλικίας πρέπει να γίνεται επιστροφή του 

βιβλιαρίου υγείας και διαγραφή των τέκνων.

>  Ο άπορος και ανίκανος προς εργασία ή αυτός που υπερέβη το 65° έτος της 

ηλικίας του πατέρας φυσικός ή θετός όπως και η άπορη φυσική ή θετή 

μητέρα.

> Οι ορφανοί από πατέρα και μητέρα εγγονοί και αδελφοί όπως και οι 

ορφανοί μόνον από πατέρα ή μητέρα αδελφοί ή εγγονοί, εφόσον ο επιζών 

γονέας θεωρείται μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου μέχρι 

συμπληρώσεως του 20ου έτους της ηλικίας των και εφόσον είναι άγαμου

>  Σύμφωνα με τον Ν. 1469/84 ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος 

(άνδρας ή γυναίκα) μπορεί να διατηρήσει σαν άμεσα ασφαλισμένος, το 

δικαίωμα παροχών σε είδος που είχε κατά τον χρόνο λύσεως του γάμου 

αφού συγκεντρώσει ορισμένες προϋποθέσεις.

>  Όσοι έχουν εγγραφεί στο Κ.Υ. πριν την 1.10.1972, υποχρεούνται να 

πληρώσουν εισφορές κανονικά από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τ. 

Σ. Μ. Ε. Δ. Ε

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, μετά 

την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε, δεν δικαιούνται ασφάλισης στο 

Κ. Υ. Τ. και δεν πληρώνουν εισφορές. Τα μέλη όμως της οικογένειας τους, μπορούν να 

ασφαλιστούν στο Κ. Υ. Τ για το διάστημα αυτό, αφού καταβληθούν οι αντίστοιχες 

εισφορές.

Όλοι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του Κ.Υ. που αναχωρούν, για 

οποιοδήποτε λόγο, στο εξωτερικό, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην Υπηρεσία 

προκειμένου να ενημερώνονται για το δικαίωμα ή μη και την διαδικασία της ασφάλισής 

τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι (άμεσα ή 

έμμεσα) που μεταφέρουν προσωρινά τη διαμονή τους σε κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ.
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(τουρισμός, φοίτηση, μετεκπαίδευση), δικαιούνται περίθαλψης, για έκτακτα περιστατικά 

από το κράτος - μέλος που πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έντυπο Ε-111 που χορηγείται 

από την Υπηρεσία. Το έντυπο αυτό πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος 

για περίθαλψη στο Ταμείο μας. Η νοσηλεία γίνεται μόνο σε κρατικά Νοσοκομεία και η 

περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει η χώρα 

για τους δικούς της ασφαλισμένους. Για τους φοιτητές μέλη οικογένειας που πρόκειται 

να μεταβούν στη Γερμανία για σπουδές, χορηγείται το έντυπο Ε-128.

Στην Αυστρία, μετά από διμερή συμφωνία με την Ελλάδα χορηγούνται, τα έντυπα 

που έχουν την ίδια ισχύ με τα έντυπα Ε-111 και Ε-128 αντίστοιχα.

Στην Αγγλία η χορήγηση του εντύπου Ε-111 δεν είναι αναγκαία για το λόγο ότι οι 

Άγγλοι δεν το ζητούν.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την περίπτωση που κάποιος βρίσκεται στο εξωτερικό 

και του συμβεί κάποιο έκτακτο περιστατικό θα πρέπει να ξέρει ότι θα νοσηλευθεί σε 

Κρατικό Νοσοκομείο, όχι σε πτέρυγα που παρέχεται ιδιωτική περίθαλψη και αφού τους 

γνωρίσει ότι είναι κάτοικος χώρας μέλους της Ε.Ο.Κ. δεν θα πρέπει να πληρώσει για τη 

νοσηλεία.

Σε περίπτωση έγκρισης μετακίνησης, για θεραπεία των ασφαλισμένων σε χώρα 

μας της Ε.Ο.Κ. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία για τις 

περιπτώσεις νοσηλείας στην αλλοδαπή και στη συνέχεια χορηγείται στον ασφαλισμένο 

το έντυπο Ε-112. Η δαπάνη νοσηλείας καλύπτεται όλη από το Ταμείο, εκτός της Γαλλίας 

και του Βελγίου, που υπάρχει μία μικρή συμμετοχή του ασφαλισμένου για τα έξοδα 

νοσηλείας κλίνης και όταν η πάθηση είναι αρκετά σοβαρή.

Οι ασφαλισμένοι και όσοι πρόκειται να ασφαλισθούν σε άλλα Ασφαλιστικά 

Ταμεία (π.χ. Δημόσιο, Ο. Τ. Ε, Δ. Ε. Η κλπ) εξαιρούνται από την ασφάλιση του Κ.Υ. 

φέροντας:

> Αίτηση για εξαίρεσή τους από την ασφάλιση Κ.Υ.

> Βεβαίωση ασφάλισης από τον ασφαλιστικό οργανισμό που θα φαίνεται ακριβώς 

η έναρξη ασφάλισης στον άλλο φορέα και ότι συνεχίζουν την ασφάλισή τους 

εκεί.

Τα άμεσα και έμμεσα μέλη, υποχρεούνται να διαγραφούν από τον Κ.Υ. και να 

επιστρέφουν το βιβλιάριο υγείας στις εξής περιπτώσεις :
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> Ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα

> Γ άμου εμμέσου μέλους

>  Θανάτου αμέσου ή εμμέσου μέλους

>  Συμπλήρωση ορίου ηλικίας

> Στράτευσης αμέσου ή εμμέσου μέλους

> Διαζυγίου

Σύμφωνα με το Ν. Δ. 1259/72, άρθρο 1 παρ. 5 στους ασφαλισμένους και στους 

συνταξιούχους του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε, καθώς και στα μέλη της οικογένειας αυτών, 

παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, υπό την προϋπόθεση της 

καταβολής όλων των προς το Ταμείο οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, των 

αναγόμενων στο χρονικό διάστημα μέχρι και του τέλους του προηγουμένου της ημέρας 

της παροχής ημερολογιακού έτους.

Με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 άρθρο 35 παρ. 6 παρέχεται η δυνατότητα στους 

μηχανικούς που έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος τους και έχουν διαγράφει 

από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια 

ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε και δεν ασφαλίζονται για παροχές 

ασθένειας σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, να ασφαλίζονται προαιρετικά, κατόπιν αίτησής 

τους στον Κλάδο Υγείας Τεχνικών του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε. Για να ασφαλισθούν οι 

παραπάνω μηχανικοί, καταβάλλουν υποχρεωτικά την μηνιαία εισφορά του ελεύθερου 

επαγγελματία όπως ισχύει κάθε φορά για τον Κλάδο Υγείας Τεχνικών.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται εμπρόθεσμα πάντοτε στην Ε.Τ.Ε. ή στα 

ΕΔ. ΤΑ. ή μέσω πιστωτικής κάρτας ( VISA ) για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και 

μόνο στην Ε.Τ.Ε. για τους Μισθωτούς.

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που γίνεται για μεν τους Ελεύθερους 

Επαγγελματίες έως το τέλος του πρώτου τετραμήνου κάθε εξαμήνου και για ολόκληρο το 

εξάμηνο ( δηλαδή μέχρι το τέλος Απριλίου και το τέλος Οκτωβρίου. Για δε τους 

Μισθωτούς μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την στιγμή που έχουν γίνει απαιτητές 

οι αντίστοιχες αποδοχές.
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Η πληρωμή με αυτόν τον τρόπο γίνεται βάσει ειδικών ειδοποιητηρίων πληρωμής 

που εκδίδει το ταμείο και αποστέλλει στους υπόχρεους επί των οποίων αναγράφεται και 

η προθεσμία εξόφλησης αυτών. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των ανωτέρω 

προθεσμιών οι εισφορές και των ελευθέρων επαγγελματιών και των μισθωτών, 

πληρώνονται με τιμές που ισχύον κατά την ημερομηνία εξόφλησης, επιπλέον δε 

επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος που ανέρχεται σε :

>  5% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και στη συνέχεια

> 2% για κάθε επόμενο μήνα περαιτέρω καθυστέρηση.

Ειδικά για τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται για εξόφληση δόσεων 

διακανονισμού υπάρχει η δυνατότητα μία και μόνο μία ληξιπρόθεσμη δόση να 

εξοφλείται μαζί με την επόμενη στην Ε. Τ. Ε ή στα ΕΛ. ΤΑ. χωρίς να απαιτείται να 

προσέλθει ο ασφαλισμένος στο Ταμείο.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις κατά μήνα ασφαλιστικές εισφορές κατά 

κατηγορία και ασφαλιστικό καθεστώς29.

29 Πηγή : www.tsmede.gr
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Πίνακας 17 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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Πίνακας 18 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

2.4.3 ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο Κλάδος Υγείας παρέχει Ιατροφαρμακευτική, Νοσοκομειακή και Οδοντιατρική 

περίθαλψη στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του και στα μέλη της οικογένειας 

τους, εφόσον δεν έχουν περίθαλψη από άλλον φορέα.

Στον Κλάδο Υγείας ισχύει το σύστημα της ελεύθερης εκλογής γιατρού και δεν Υπάρχουν 

συμβεβλημένοι γιατροί ούτε ιατρεία. Ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίζει στο Ταμείο 

μέσα σε 60 ημέρες τα δικαιολογητικά των δαπανών (αμοιβές γιατρών, φάρμακα, κλπ) 

εκτός των μακροχρόνιων καταστάσεων όπου τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αφού 

ολοκληρωθεί η θεραπεία και πάντως μέσα σε διάστημα ενός χρόνου από την υποβολή 

της γνωμάτευσης. Οι δαπάνες ιατρικών πράξεων αποδίδονται στους ασφαλισμένους από 

το Ταμείο σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του Δημοσίου.

ΝΟΣΗΛΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Από τον Κ.Υ. χορηγούνται όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα από το Ανώτερο 

Υγειονομικό Συμβούλιο με συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 25% και σε ειδικές 

περιπτώσεις 10% πλην των παθήσεων που ο νόμος ρητά εξαιρεί.
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται από οδοντιάτρους της ελεύθερης εκλογής 

των ασφαλισμένων και περιλαμβάνει την οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και 

ορθοδοντική.

Λογαριασμοί μέχρι 150 € καταβάλλονται στον ασφαλισμένο χωρίς προέγκριση 

σύμφωνα με το τιμολόγιο του Δημοσίου( μία φορά ανά ημερολογιακό εξάμηνο ).

Λογαριασμοί πάνω από 150 € χορηγούνται με προέγκριση που δίνει ο ελεγκτής 

γιατρός του Κ.Υ. στον ασφαλισμένο και ισχύει για ένα έτος , με τις ίδιες ως ανωτέρω 

αναφέρουμε τιμές.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ -  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Κ. Υ. έχει συμβληθεί με όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία και με τα περισσότερα 

Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια. Σ ' αυτή την περίπτωση ο Κ. Υ. εκδίδει εισιτήριο στον 

ασφαλισμένο προσκομίζοντας εντός 3 ημερών βεβαίωση Νοσηλευτηρίου και το 

Βιβλιάριο Υγείας, το οποίο πρέπει να είναι ενημερωμένο για όλες τις περιπτώσεις.

Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται και σε μη συμβεβλημένα 

Νοσηλευτήρια υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι θα καταβάλουν οι ίδιοι τις 

δαπάνες νοσηλείας των με τις ίδιες πιο πάνω υποχρεώσεις, δηλαδή εντός τριημέρου 

αναγγελίας της εισόδου τους. Κατά την έξοδό τους πρέπει οι ασφαλισμένοι να 

προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών αναλυτικά (φάρμακα, εξετάσεις κλπ) 

για έλεγχο και εν συνεχεία για την έγκριση και πληρωμή.
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2.5 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

2.5.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Ταμείο Νομικών, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1929, είναι Ν.Π.Δ.Δ. και φορέας 

κύριας ασφάλισης30. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ( Γ. Γ. Κ. Α. ). Έδρα του είναι η Αθήνα, στεγάζεται δε, σε ιδιόκτητο κτίριο 

επί της οδού Σωκράτους 53 (Τ. Κ. 104 31).

Το Ν. Δ. 4114/1960 (όπως ισχύει), « Κώδιξ περί Ταμείου Νομικών» (Φ.Ε.Κ.

164/19-10-1960 τ. Α') διέπει τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα, ρυθμίζοντας τις 

αρμοδιότητες και λειτουργίες του.

2.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στο Ταμείο Νομικών ασφαλίζονται ο ι :

> Α μισθοι:

• Ασκούμενοι δικηγόροι (προαιρετικά)

• Δικηγόροι

• Συμβολαιογράφοι

• Υποθηκοφύλακες

• Δικαστικοί Επιμελητές

• Μεταγραφοφύλακες

• Δικολάβοι

>  Έ μμισθοι:

Α Τάξη
• Υπάλληλοι κεντρικής υπηρεσίας υπουργείου δικαιοσύνης

• Διευθυντές - Υποδιευθυντές Φυλακών

30 Πηγή : www.ggka.gr

95

http://www.ggka.gr


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

• Δικαστές υπάλληλοι Σ. τ. ε.

• Δικαστές υπάλληλοι τακτικών δικαστηρίων

• Εισαγγελικοί λειτουργοί

• Ειρηνοδίκες

• Τα ισόβια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

• Το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του κράτους (Το κύριο 

προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης).

• Υπάλληλοι Εμμίσθων υποθηκοφυλακείων

• Υπάλληλοι των ειδικών ληξιαρχείων (παλαιοί υπάλληλοι)

• Υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών

• Δικαστές - υπάλληλοι διοικητικών δικαστηρίων

• Δικαστές - στρατιωτικής δικαιοσύνης

Β Τάξη

• Κλητήρες κεντρικής υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης

• Επιμελητές Σ. τ. ε.

• Επιμελητές Τακτικών Δικαστηρίων

• Κλητή ρες του Τ αμείου Ν ομικών

• Κλητήρες Διοικητικών Δικαστηρίων

Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ. Ε. Α. Δ.) λειτουργεί στο 

Ταμείο Νομικών. Στον Κ. Ε. Α. Δ. ασφαλίζονται και από αυτόν συνταξιοδοτούνται μόνο 

δικηγόροι υποχρεωτικά, αν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι από τις σχετικές διατάξεις όροι 

και περιορισμοί καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι προαιρετικά, εφόσον είχαν την 

ιδιότητα του ασκουμένου κατά την 1/1/81 και ύστερα. Το ανώτατο όριο χρόνου 

ασφάλισης με την ιδιότητα του ασκουμένου δικηγόρου είναι 28 μήνες.

Το Ταμείο Νομικών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4114/1960. Η σύνθεσή του δε, καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 37 του Ν. 2676/99.
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύει το Ταμείο δικαστικώς 

και εξωδίκως, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζουν οι 

διατάξεις του Νόμου και του Οργανισμού του Ταμείου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

> Καθορισμός Εισφορών
Οι μηνιαίες εισφορές των αμίσθων ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών και του 

Κ. Ε. Α. Δ καθορίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 22, 32, 44 και 52 του 

Ν.2084/92, των Π.Δ. 125/93 και Π.Δ. 173/93, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν 

από τις νεώτερες του άρθρου 19 του Ν. 2150/93 και του άρθρου 4 του Ν. 2335/95. 

Συγκεκριμένα, οι εισφορές των ασφαλισμένων μέχρι 31-12-92 καθορίζονται βάσει του 

μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος και των ασφαλισμένων 

μετά την 1-1-93 βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών.

Η βάση υπολογισμού (μ. μ. κ. κ Α. Ε. Π. και ασφαλιστική κατηγορία) 

αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά το ποσοστό που αυξάνονται οι συντάξεις των 

δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.

Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-92 η εισφορά του Ταμείου Νομικών 

καθορίζεται στο 20% και του Κ. Ε. Α. Δ στο 6% της βάσης που βαρύνει τους 

ασφαλισμένους.

Για τους ασφαλισμένους από 1-1-93 η εισφορά του Τ. Ν. καθορίζεται στο 30% 

και του Κ. Ε. Α. Δ στο 6% της βάσης. Στην εισφορά Τ. Ν. των ασφαλισμένων αυτών 

ορίζεται συμμετοχή του Κράτους κατά το 1/3, ενώ το σύνολο της εισφοράς Κ. Ε. Α. Δ 

βαρύνει τους ασφαλισμένους.

Οι διορισθέντες μετά την 1 -1 -93 δικηγόροι και με προηγούμενη ασφάλιση σε 

άλλο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλουν εισφορά βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών, αλλά 

χωρίς τη συμμετοχή του Κράτους.

Η εισφορά των δικηγόρων που τελούν σε πλήρη ή μερική αναστολή δικηγορίας 

υπολογίζεται για το Τ. Ν. σε 4% επί του βασικού μισθού ή του ποσού αποζημιώσεως ή 

των εξόδων παραστάσεως και δεν μπορεί να είναι κατώτερη της βασικής εισφοράς της 

αντίστοιχης κατηγορίας ασφαλισμένων (Ν. 1090/80, αρθ. 1).
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Στην ετήσια εισφορά Τ. Ν. και Κ. Ε. Α. Δ των δικηγόρων που απασχολούνται με 

έμμισθη εντολή και έχουν διοριστεί ως δικηγόροι μέχρι 31-12-92 συμμετέχει κατά τα 2/3

ο εντολέας.

> Εκπρόθεσμη εξόφληση εισφορών
Εφόσον οι εισφορές, τακτικές ή εφάπαξ καταβαλλόμενες, δεν εξοφλούνται 

εμπροθέσμως, αναπροσαρμόζονται στα ισχύοντα του χρόνου πληρωμής και 

επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη (Ν. Δ. 4114/60, άρθρο 10 παρ. 6, Ν. 1902/90 αρθ.21 

παρ. 3 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 8 Ν. 1976/91 και του ν. 

2556/97 άρθρο 20 παρ. 10).

Η εξόφληση καθυστερούμενων οφειλών μπορεί να γίνει και με δόσεις μετά από 

απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του ασφαλισμένου, 

που να αναφέρει συγκεκριμένους λόγους αδυναμίας για εφάπαξ εξόφληση (Ν .2676/99, 

αρθ. 61).

> Εισφορά Αναγνώρισης Γάμου και Παράβολα διορισμού και Προαγωγών.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1759/88 η εισφορά αναγνώρισης γάμου 

καθορίζεται σε 5 μηνιαίες εισφορές σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο καταβολής. 

Με την ίδια διάταξη, η εισφορά διορισμού καθορίζεται σε 3 μηνιαίες εισφορές του 

αμίσθου ασφαλισμένου, κάτω πενταετίας, ενώ η εισφορά διορισμού απευθείας στο 

Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο καθορίζεται αντιστοίχως σε 12 και 24 μηνιαίες εισφορές 

ασφαλισμένου κάτω πενταετίας.

Η εισφορά προαγωγής δικηγόρου στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο ή απευθείας 

στον Άρειο Πάγο είναι ίση με 5, 10 και 15 αντιστοίχως μηνιαίες εισφορές σύμφωνα με 

τα ισχύοντα κατά το χρόνο καταβολής.
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2.5.3 ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το Ταμείο Νομικών παρέχει δάνεια :

>  στους άμισθους ασφαλισμένους του Ταμείου κάτω πενταετίας.

>  στους έμμισθους ασφαλισμένους του Ταμείου ύψους πέντε μηνιαίων αποδοχών 

με ανώτατο όριο το ποσό των 4.400 Ευρώ.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Το Ταμείο Νομικών παρέχει έξοδα κηδείας στους συνταξιούχους του, σύμφωνα 

με το άρθρο 2 του Α. Ν. 189/67, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 730/77, και 

αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό σύνταξης των 35 συντάξιμων ετών αμίσθου Α' τάξης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Χορηγείται εφάπαξ επικουρική παροχή (προίκα) στη θυγατέρα ασφαλισμένου, ο 

οποίος έχει συμπληρώσει 1 θετή χρόνο ασφάλισης ή στη θυγατέρα του συνταξιούχου. 

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις το γαμήλιο επίδομα δικαιούται μόνον η 

θυγατέρα που παντρεύεται πρώτη και υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και μόνον 

για τον πρώτο γάμο της, δηλ. την επικουρική παροχή παίρνει μόνο μία θυγατέρα αν 

υπάρχουν περισσότερες από μία.

Η παροχή αυτή ανέρχεται στο δωδεκαπλάσιο της σύνταξης που παίρνει ή θα 

έπαιρνε ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος γονέας κατά την τέλεση του γάμου της κόρης 

και για να χορηγηθεί πρέπει, εκτός των άλλων, οι σχετικές εισφορές προικοδότησης να 

έχουν αρχίσει να καταβάλλονται πριν από την ισχύ του Ν. 1329/83.
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ΠΟΡΟΙ

Τα δικαιώματα του Ταμείου και η ασφαλιστική εισφορά των 

συμβολαιογράφων, που απορρέουν από τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων, 

αποδίδονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα για τις πράξεις που θα 

συνταχθούν τον προηγούμενο μήνα (Π.Δ. 293/1998 -  Φ. Ε. Κ 212 Α').

Η απόδοση γίνεται με ειδική κατάσταση, η οποία διατίθεται από το Ταμείο ή τους 

κατά τόπους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, συντάσσεται δε εις διπλούν και 

καταχωρούνται σε αυτήν όλες οι κατά μήνα συμβολαιογραφικές πράξεις με απόλυτη 

αριθμητική σειρά, πλην των διαμαρτυρικών, τα οποία καταχωρούνται, όπως στη σχετική 

ένδειξη.

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από τη μηνιαία κατάσταση αποδίδεται με 

κατάθεση είτε στα γραφεία του Ταμείου είτε σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, 

εκδίδονται δε, τρία γραμμάτια είσπραξης, δηλαδή ένα για το συνολικό ποσό κάθε στήλης 

με στοιχεία ΣΤ, Ζ και Η.

Εάν η κατάθεση γίνεται στην τράπεζα, το πρωτότυπο της κατάστασης μαζί με το 

αντίγραφο από κάθε γραμμάτιο αποστέλλεται στο Ταμείο μέχρι τη 15η του μήνα που 

γίνεται η πληρωμή.

Η καταβολή στα γραφεία του Ταμείου γίνεται με την προσκόμιση και των δύο 

καταστάσεων, το δε αντίγραφο επιστρέφεται στο συμβολαιογράφο μαζί με τα γραμμάτια 

είσπραξης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων και την ομαλή λειτουργία 

των υπηρεσιών του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά τις 3892/13.1.99 

και 3895/3.2.99 συνεδριάσεις του όπως οι συμβολαιογράφοι Αθήνας προσέρχονται στο 

Ταμείο και στο συμβολαιογραφικό σύλλογο τις πρώτες δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα, 

προκειμένου να καταβάλλουν τις εισπράξεις του προηγούμενου μήνα, με αλφαβητική 

σειρά και σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

>  Τις πρώτες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες όσων το επώνυμο αρχίζει από τα

γράμματα Α, Β, και Γ.

>  Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμο αρχίζει από Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, 1.

>  Την πέμπτη και έκτη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμο αρχίζει από Κ και Λ.

100



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

> Την έβδομη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμο αρχίζει από Μ, Ν, Ξ, και Ο.

>  Την όγδοη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Π.

>  Την ένατη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμο αρχίζει από Ρ και Σ και

>  Την δέκατη εργάσιμη ημέρα όσων το επώνυμο αρχίζει από Τ, Υ, Φ, X, Ψ, Ω.

Για τις έγγαμες συμβολαιογράφους θα λαμβάνεται υπόψη το πατρικό επώνυμο

κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος, οι συμβολαιογράφοι Αθήνας δεν θα 

εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου και η καταβολή των δικαιωμάτων του θα 

γίνεται σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το με 

αριθμό 293/98 Προεδρικό Διάταγμα (εγκύκλιος 271/5.2.1999).
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2.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( Ο. Γ. Α. I

2.6.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο Ο. Γ. Α ιδρύθηκε το έτος 1961 με το βασικό νόμο 4169 με σκοπό κατ' αρχήν τη 

χορήγηση παροχών συντάξεων γήρατος - χηρείας και την παροχή ασθένειας στον 

αγροτικό πληθυσμό της χώρας31.

Η εξέλιξή του από το 1961 έως το 1997, χαρακτηρίζεται από την ενδυνάμωση της 

ασφαλιστικής του προστασίας κυρίως με προσθήκη παροχών όπως σύνταξη αναπηρίας, 

φαρμακευτική περίθαλψη κ.α.

Το 1998 ο Ο. Γ. Α μετετράπη σε ταμείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν.

2458/97) και παρέχει ευρύ και πλήρες φάσμα ασφαλιστικής προστασίας ικανοποιητικού 

επιπέδου.

Θεσμοθετήθηκε μεταβατική περίοδος έως το 2026 κατά την οποία συνυπάρχει το 

παλαιό και νέο ασφαλιστικό καθεστώς. Η μετάβαση από το παλαιό στο νέο προβλέπεται 

ομαλή και χωρίς απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

2.6.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Γ ενικά στην ασφάλιση του Ο. Γ. Α υπάγονται:

>  Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά, συστηματικά και κατά κύριο 

βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές 

αγροκτημάτων, αγρεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λ.π.).

>  Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα.

>  Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή 

οικισμούς με πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 

και εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο. Α. Ε. Ε

(Τ. Ε. Β. Ε -  Τ. Α. Ε).

31 Πηγή : www.oga.gr
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> Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται με οποιαδήποτε 

βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι 5.000 

κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση 

ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.

>  Οι Έλληνες μοναχοί και μοναχές, που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε 

αγροτικές εργασίες.

(Σχετική Νομοθεσία : Ν. 4169/61, Ν.Δ.4435/64, Ν.Δ.4575/66, Ν. Δ. 1390/73, Ν. 

1745/87, Ν. 2458/97, Π.Δ. 78/98, 2910/01, 3050/02).

ΕΙΣΦΟΡΕΣ -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Η καταβολή των εισφορών ζητείται κάθε εξάμηνο. Για την καταβολή της 

εισφοράς κάθε εξαμήνου, ο Ο. Γ. Α στέλνει σε κάθε ασφαλισμένο μέσα στο επόμενο 

εξάμηνο, ειδοποίηση - απόδειξη καταβολής της εισφοράς.

Η απόδειξη εξοφλείται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γ ραφείο ή αγροτικό 

διανομέα, απαραιτήτως μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σ' αυτή. Απόδειξη που 

δεν έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα είναι άκυρη. Η εισφορά που αναγράφεται σ' αυτή, 

συμπεριλαμβάνεται στην απόδειξη εισφοράς του επόμενου εξαμήνου.

Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του ποσού που αναγράφεται σε κάθε 

ειδοποίηση - απόδειξη. Ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του πάντοτε 

εμπρόθεσμα και μόνο με τις ειδοποιήσεις που του στέλνονται. Πληρωμή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο (π.χ. με απλή Ταχυδρομική επιταγή) δεν εξασφαλίζει τη σωστή ενημέρωση 

της ατομικής μερίδας του και δημιουργεί σειρά προβλημάτων και καθυστερήσεις.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί του 

ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας και το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για παροχές 

ασθένειας ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας. Από 

1 -10-2002, καθιερώθηκε και η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), η 

οποία ανέρχεται σε 1,76 € το μήνα για τους ασφαλισμένους της 1ης έως και 4ης 

ασφαλιστικής κατηγορίας και σε 2,64 € για τους ασφαλισμένους της 5ης έως και 7ης 

κατηγορίας.
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Η εισφορά για ασθένεια, είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του 

Κλάδου πλην των μοναχών και συνεισπράττεται υποχρεωτικά μαζί με τις εισφορές για 

σύνταξη και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

2.6.3 ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο Ο. Γ. Α παρέχει Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη στους 

δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού (σε όλους τους άμεσα και έμμεσα 

ασφαλισμένους). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών δικαιούνται 

άμεσα τις παροχές περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν τις δικαιούνται από τον 

Ο. Γ. Α.

Παροχές Υγειονομικής Περίθαλψης:

> Ιατρική και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.

>  Νοσοκομειακή Περίθαλψη (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

>  Παροχές Μητρότητας.

>  Πρόσθετες παροχές

Ιατρική και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Ο Ο. Γ. Α παρέχει στους ασφαλισμένους του, άνευ συμμετοχής τους, 

εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέσω των Αγροτικών Ιατρείων, των Κέντρων Υγείας και 

των Εξωτερικών Ιατρείων των Κρατικών Νοσοκομείων ή των Συμβλημένων με τον 

Ο. Γ. Α θεραπευτηρίων.

Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, 

μικροβιολογικές, παρακλινικές και λοιπές εξετάσεις και θεραπείες, χορήγηση συνταγών 

φαρμάκων, χορήγηση φαρμάκων για αντιμετώπιση ορισμένων χρόνιων παθήσεων.

Ορισμένες ειδικές εξετάσεις πραγματοποιούνται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση 

των ασφαλισμένων, στα συμβλημένα με τον Ο. Γ. Α Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα- 

εργαστήρια.
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Εάν τις εξετάσεις αυτές τις πραγματοποιήσουν σε μη συμβεβλημένα με τον 

Ο. Γ. Α, ιδιωτικά εργαστήρια η δαπάνη καταβάλλεται από τους ίδιους και στη συνέχεια ο 

Ο. Γ. A τους αποδίδει τη δαπάνη που προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο.

Οι εξετάσεις αυτές είναι :

Α.

• Σπινθηρογραφήματα

• Y περηχογραφή ματα

• Ορμονολογικές εξετάσεις (T3-T4-TSH-FSH-LH- οιστροδιόλη- προλακτίνη- 

προγεστερόνη)

• Καρκινικοί δείκτες (CA- CEA- PSA- MCA κ.λ.π.)

• Μαστογραφία, Test- Pap

• Ενδοσκοπικές εξετάσεις- προγεννητικός έλεγχος χρωματοσωματικών ανωμαλιών

• Προσδιορισμός IGG- IGA- IGMA

• Ηλεκτρομυογραφήματα

• Χαρτογράφηση εγκεφάλου

• Καρυότυπος μυελού

• Καρυότυπος μετά από καλλιέργεια ιστών

Β.

• Μαγνητική Τομογραφία

• Αξονική Τομογραφία

• Εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία

• Υπερηχογράφημα με τεχνική DOPPLER

• Έγχρωμη αγγειοδυναμογραφία (TRIPLEX SCAN)

Οι εξετάσεις της παρ. Α), πραγματοποιούνται, σε ιδιωτικά εργαστήρια, κατόπιν 

γνωμάτευσης Κρατικού Γ ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, βεβαίωσης 

Κρατικού Νοσοκομείου της περιοχής, όπου διενεργείται η εξέταση, ότι δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σ ' αυτά και σχετικής έγκρισης του αρμόδιου ελεγκτή γιατρού Ο. Γ. Α 

της Διεύθυνσης Υγείας ή του Υποκαταστήματος Ο. Γ. Α.
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Οι εξετάσεις της παρ. Β) μπορούν να διενεργούνται σε ιδιωτικά εργαστήρια, 

κατόπιν γνωμάτευσης Κρατικού Γιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, 

βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου ότι δεν διαθέτουν τα αναγκαία για τη διενέργειά τους 

μέσα ή ότι αδυνατούν να τις πραγματοποιήσουν μέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και 

σχετικής έγκρισης του αρμόδιου ελεγκτή γιατρού Ο. Γ. Α της Διεύθυνσης Υγείας ή του 

Υποκαταστήματος Ο. Γ. Α.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη στην Ελλάδα

Παρέχεται εντελώς δωρεάν πλήρης νοσοκομειακή και μαιευτική περίθαλψη στην 

Γ ' θέση των Κρατικών Νοσοκομείων, των Θεραπευτηρίων Κοινωφελών Ιδρυμάτων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των Θεραπευτηρίων του I. Κ. Α και συμβλημένων με τον 

Ο. Γ. Α Ιδιωτικών Κλινικών.

Επίσης παρέχεται εκπαίδευση σε συμβλημένα με τον Ο. Γ. Α Ιδρύματα Τυφλών, 

Κωφών, Αναπήρων και απροσάρμοστων παιδιών, περίθαλψη σε Κρατικά και 

συμβλημένα με τον Ο. Γ. Α Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων καθώς και νοσηλεία σε μη 

συμβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές, σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις που 

κινδυνεύει η ζωή του ασθενή και δεν είναι δυνατή η άμεση εισαγωγή του σε Κρατικό ή 

συμβλημένο με τον Ο. Γ. Α Θεραπευτήριο.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη στο εξωτερικό

Οι ασφαλισμένοι του Ο. Γ. Α μπορούν να νοσηλευτούν στο εξωτερικό, με 

δαπάνες του Οργανισμού32:

• Αν η διάγνωση ή η θεραπεία της πάθησής τους δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα 

αλλά είναι δυνατή στο εξωτερικό.

• Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπιση του περιστατικού 

στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ασθενή.

32 Ο ενδιαφερόμενος πριν κλείσει ραντεβού με Νοσοκομείο του εξωτερικού, θα πρέπει να ενημερώσει τον 
Ο.Γ.Α., τόσο για την Χώρα νοσηλείας όσο και για το Θεραπευτήριο.
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Ο ασθενής επιλέγει ο ίδιος το Θεραπευτήριο του εξωτερικού που θα νοσηλευτεί, 

με τους παρακάτω όμως περιορισμούς:

• Δεν εγκρίνεται νοσηλεία σε Ιδιωτικές Κλινικές του εξωτερικού, πλην 

περιστατικών που αφορούν παιδιά.

• Δεν εγκρίνεται νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρώπης, για περιστατικά που μπορούν 

να αντιμετωπιστούν σε Ευρωπαϊκή χώρα.

Παροχές Μητρότητας

Στη μητέρα ασφαλισμένη του Ο. Γ. Α χορηγείται εφ' άπαξ:

• Επίδομα κυοφορίας και λοχείας ίσο με το εκάστοτε ποσό της 1ης ασφαλιστικής 

κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, ύψους σήμερα 352,15 Ευρώ.

• Επί πλέον χορηγείται βοήθημα τοκετού, ποσού σήμερα 176,08 Ευρώ σε 

περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό Μαιευτήριο και 

επιβαρυνθεί με τις δαπάνες του η ίδια η ασφαλισμένη.

Πρόσθετες Παροχές

Ο Ο.Γ.Α. αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής 

Περίθαλψης όπως:

• Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες, κηλεπίδεσμοι κ.λ.π.).

•  Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης (καθετήρες, ουροσυλλέκτες, 

συσκευές εισπνοών, σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.)

• Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι (φιάλη οξυγόνου, νεφελοποιητής, ενοίκιο 

συμπυκνωτή, Β-ΡΑΡ, ΟΡΑΡ, αναπνευστήρας όγκου).

•  Προθέσεις για μετεγχειρητικές καταστάσεις (ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά, 

μηχανήματα ομιλίας).

• Ορθοπεδικά είδη, μηχανήματα και τεχνητά μέλη, όπως αναφέρονται στον 

τιμοκατάλογο του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε. I. Α. Α.).

• Αναλώσιμα και μη αναλώσιμα είδη στους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε 

συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση στο σπίτι.
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• Συσκευές για αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση.

• Εμφυτεύσιμα υλικά, όπως νευροδιεγέρτες, κοχλιακά, αντλίες ινσουλίνης.

• Δαπάνες μετακίνησης ( Έκτακτες μετακινήσεις, μεταφορά ασθενών με ειδική 

ναύλωση, μετακινήσεις χρονίως πασχόντων και νεφροπαθών)

• Δαπάνες για χρήση Αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας (μέχρι 8 νύχτες για 

κάθε νοσηλεία).

Έξοδα κηδείας

Σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του Ο. Γ. Α παρέχεται 

βοήθημα εξόδων κηδείας, το οποίο ανέρχεται σε 378,58 € και για θανάτους από 1 -5-2003 

σε 500,00 €. Για την καταβολή του βοηθήματος αυτού απαιτείται η υποβολή από το 

δικαιούχο αίτησης μέσω του αρμόδιου Ανταποκριτή του Ο. Γ. Α συμπληρωμένη στο 

ειδικό έντυπο του Ο. Γ. Α (Σ 167/168).

Επί πλέον σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, για την καταβολή του 

βοηθήματος στο δικαιούχο απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα 

Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό 

εξάμηνο και να μην οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω 

βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης. Δικαιούχος των εξόδων 

κηδείας και των τυχόν ανείσπρακτων συντάξεων είναι ο/η επιζών σύζυγος και, αν δεν 

υπάρχει σύζυγος, αυτός που φρόντισε για την κηδεία.
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3.1 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( I. Κ. Α. I

3.1.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος33 :

> Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου 

(χορηγείται από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ).

>  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου.

>  Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ.

>  Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με την απασχόληση του ασφαλισμένου 

(σχετικά έντυπα χορηγούνται από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. ).

> Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

>  Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού 

γάμου από τη Μητρόπολη, εφόσον η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν 

συνταξιοδοτείται.

>  Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι 

μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον 

σπουδάζουν σε I. Ε. Κ., Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό).

>  Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. και παίρνει 

προσαύξηση για παιδιά, απαιτείται η προσκόμιση απόφασης 

συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής 

συντάξεων.

>  Εάν κατά την τελευταία 1 Οετία ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί λόγω 

ανεργίας από τον Ο. Α. Ε. Δ., απαιτείται η προσκόμιση σχετικής απόφασης 

του Ο. Α. Ε. Δ.

>  Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απαιτείται η 

προσκόμιση απόφασης συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της

33 Πηγή : www.ika.gr
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άλλης σύνταξης.

>  Εάν ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών 

αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος 

οδήγησης.

>  Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής 

θητείας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α. Στην περίπτωση 

που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, απαιτείται η 

προσκόμιση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης.

>  Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του 

ασφαλισμένου, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας 

εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΓΗΡΑΤΟΣ

• Πλήρης σύνταξη γήρατος.

• Μειωμένη σύνταξη γήρατος.

• Πλήρης σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις της 35ετίας.

• Μειωμένη σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις της 35ετίας.

• Πλήρης σύνταξη γήρατος με 37ετή ασφάλιση.

• Σύνταξη γήρατος με 3500 ημέρες ασφάλισης ( τμηματική ).

• Σύνταξη γήρατος

• Με τις διατάξεις των βαρέων

• Σε οικοδόμους

• Προσωπικού Ο. Τ. Α.

• Σε μητέρες με ανήλικα παιδιά

• Σε μητέρες με ανάπηρο παιδί

• Σε συζύγους αναπήρων

• Σε τυφλούς

• Σε παραπληγικούς -  τετραπληγικούς

• Σε ασφαλισμένους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία

• Σε νεφροπαθείς
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• Σε πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β και σε άτομα που υποβλήθηκαν 

σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

• Σε ασφαλισμένους σε νέες περιοχές ή νέες επαγγελματικές κατηγορίες 

εργαζομένων σε στοές μεταλλείων -  λιγνιτωρυχείων.

• Προσωπικό Ολυμπιακής Αεροπορίας -  Αεροπλοΐας.

• Ιπτάμενοι φροντιστές -  συνοδοί

• Διοικητικό προσωπικό

• Τεχνικό προσωπικό

• Λοιπό προσωπικό εδάφους

• Πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών

• Μηχανικοί αεροσκαφών

• Προσωπικό OLYMPIC CATERING

• Προσωπικό της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.»

• Συνδικαλιστές

• Κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα ( οικιακοί βοηθοί κ .λπ.)

• Αλλες ειδικότητες

• Δεύτερη σύνταξη γήρατος

Π λήρικ σύνταξη γήρατος

Προϋποθέσεις34:

Ημέρες

Ασφάλισης

Ηλικία

| άνδρες | |  γυναίκες

\  -  I1 1 | 60

| |  —

||  « 5 5  | Γ*Η1 *

Πίνακας 19 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

34 Πηγή : www.ika.gr

112

http://www.ika.gr


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

• Με την προϋπόθεση να μην λαμβάνεται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το 

Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης 

(πλην Ο. Γ. Α. ). (Οι ηλικίες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και όχι να 

διανύονται)35.

Μειωμένη σύνταξη γήρατος

Ημέρες

Ασφάλισης !

Ηλικία

άνδρες γυναίκες

4.500
1 60 | 55

10.000
55 I

Πίνακας 20 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

Προϋποθέσεις36 :
• Να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της 

αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας 100 Ημέρες

Εργασίας ανά έτος37.

• Να μην λαμβάνεται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. 

ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης ( πλην Ο. Γ. Α. ).

Από 1/1/2003 η μείωση ανέρχεται σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

35 Για τους ασφαλισμένους που μέχρι 31/12/1991 είχαν συμπληρώσει οι άνδρες το 63ο έτος (γέννηση μέχρι 
31/12/1928) και οι γυναίκες το 58ο έτος της ηλικίας τους (γέννηση μέχρι 31/12/1933) απαιτούνται 4.050 
ημέρες εργασίας.
36 Οι ηλικίες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και όχι να διανύονται.
37 Για τους εγγεγραμμένους στον Ο. Α. Ε. Δ. ανέργους επί 24μηνο, οι οποίοι ανανεώνουν ανελλιπώς την 
κάρτα ανεργίας τους επί 24μηνο πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δεν 
απαιτείται η πραγματοποίηση των 100 ημερών ασφάλισης κατ' έτος την τελευταία πενταετία. Για τη 
συμπλήρωση του 24μήνου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος τυχόν επιδότησης λόγω ανεργίας από τον
Ο. Α. Ε. Δ., όπως και ο χρόνος παρακολούθησης προγράμματος Κ. Ε. Κ. Η εξαίρεση αυτή ισχύει μέχρι τις 
11/2/2006 (παρ. 1 άρθρου 15 Ν. 3232/04).
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ΙΙλήοτκ σύνταξη γήρατος ιιε τις διατάζεις ττκ 35ετί«ς

Ημέρες

Ασφάλισης

Ηλικία

|  άνδρες | | γυναίκες

10.500 58

10.500 από τις οποίες 7.500 σε 

βαρέα & ανθυγιεινά επαγγέλματα
55

Πίνακας 21 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ

Προϋποθέσεις38:
• Να μην λαμβάνεται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή 

Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην 

Ο. Γ. Α).

Μειωαέντι σύνταξη γήρατος με τις διατάζεις της 35ετίας

Πίνακας 22 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ

38 Οι ημέρες ασφάλισης που υπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 10.500 είναι μέχρι 300 για κάθε έτος 
και πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλες σε παροχή εξαρτημένης εργασίας.
Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, που συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών 
ασφάλισης σε ηλικία 58 ετών, από 11/7/2002 λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρακτη των 10.500 
ημερών ασφάλισης (με 7.500 ημέρες εργασίας σε βαρέα επαγγέλματα) σε ηλικία 55 ετών.
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Προϋποθέσεις39 :
• Να μην λαμβάνεται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ.

Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην Ο. Γ. Α.).

Πλήρης σύνταξη γήρατος ηε 37ετή ασφάλιση
Προϋποθέσεις:

• Ημέρες Ασφάλισης : 11.100 τουλάχιστον.

• Χωρίς όριο ηλικίας.

• Να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι ημέρες ασφάλισης σε παροχή εξαρτημένης 

εργασίας.

• Δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας / καταβολής του 

εφεδρικού επιδόματος.

• Δεν συνυπολογίζονται περισσότερες από 300 ημέρες ασφάλισης το χρόνο για τη 

συμπλήρωση των 11.100 Ημερών Εργασίας.

• Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από 

το Δημόσιο, Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ( πλην 

Ο. Γ. Α . ).

Σύνταξη γήρατος ιιε 3500 ημέρες ασφάλισης (τμηματική)
Προϋποθέσεις:

• Ημέρες ασφάλισης: 3.500 τουλάχιστον, συμπληρωμένες μέχρι 31/12/2007.

• Ηλικία: 65 ετών (άνδρες - γυναίκες), συμπληρωμένα μέχρι 31/12/2007.

39 Από 1/1/2003 η μείωση ανέρχεται σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου 
ηλικίας που απαιτείται για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.
Οι ημέρες ασφάλισης που υπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 10.500 είναι μέχρι 300 για κάθε έτος και 
πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλες σε παροχή εξαρτημένης εργασίας.
Για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης, από 11/7/2002 λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος 
στρατιωτικής υπηρεσίας.

1 15
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• Να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι ημέρες ασφάλισης σε παροχή εξαρτημένης 

εργασίας.

• Δεν συνυπολογίζονται περισσότερες από 300 ημέρες ασφάλισης το χρόνο για τη 

συμπλήρωση των 3.500 Ημερών Εργασίας.

• Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν ούτε να δικαιούνται άλλη σύνταξη, από 

ίδιο δικαίωμα ή μεταβίβαση, από το Δημόσιο, τον Ο. Γ. Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο 

οργανισμό κύριας ασφάλισης, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

για τη σύνταξη αυτή όσο και μεταγενέστερα40.

Σύνταξη γήρατος (πλήρης) με τις διατάξεις των βαρέων

Ημέρες

Ασφάλισης

Ηλικία

άνδρες γυναίκες

4.500, από τις οποίες 3.600 σε βαριά & 

ανθυγιεινά επαγγέλματα κι από αυτές 1000 

την τελευταία 13ετία πριν από τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την 

αίτηση για συνταξιοδότηση.

60 55

Πίνακας 23 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ

40 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται με αυτή τη διάταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 του εκάστοτε 
ισχύοντος κατωτάτου ορίου σύνταξης γήρατος ούτε να είναι μικρότερο από το 1/2 αυτού.
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Προϋποθέσεις41 :

• Να μην λαμβάνεται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή 

Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην 

Ο. Γ. Α.)·

Σύνταξη γήρατος (πλήρτκ) σε οικοδόμους

Ημέρες

Ασφάλισης

Ηλικία

άνδρες γυναίκες

4.500 τουλάχιστον, από τις οποίες 3.600 σε 

βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από 

αυτές 1.000 την τελευταία 13ετία πριν από την 

υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

58 53

4.500 Η.Ε., όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές 

εργασίες, από τις οποίες 500 τουλάχιστον την 

τελευταία 13ετία πριν από την υποβολή της 

αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση 

του ορίου ηλικίας.

58 | 53

Πίνακας 24 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

41 Για τους ασφαλισμένους που μέχρι 31/12/1991 είχαν συμπληρώσει οι άνδρες το 5 8ο έτος της ηλικίας 
τους (γέννηση μέχρι 31/12/1933) και οι γυναίκες το 53ο έτος της ηλικίας τους (γέννηση μέχρι 31/12/1938) 
απαιτούνται 4.050 Η.Ε., από τις οποίες 3.240 Η.Ε. σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτές 
1.000 Η.Ε. την τελευταία 13ετία πριν από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης 
για συνταξιοδότηση. Από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση μειωμένης σύνταξης με 
τις διατάξεις των βαρέων.
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Προϋποθέσεις42 :

•  Να μην λαμβάνεται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή 

Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης 

(πλην Ο. Γ. Α.).

Σύνταξη γήρατος (πλιίρικ) προσωπικού Ο. Τ. Α.

Το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.), το οποίο 

απασχολείται στην αποκομιδή - μεταφορά - διαλογή - επιστασία και καταστροφή 

απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης - επισκευής και πλυσίματος των μέσων 

καθαριότητας, οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες των αφοδευτηρίων, οι εκταφές νεκρών και 

οι καθαριστές οστών δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος από το I. Κ. Α -  Ε. Τ. Α. 

Μ., εφόσον έχουν συμπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις43:

Ημέρες

Ασφάλισης

Ηλικία

άνδρες

4.500 τουλάχιστον, από τις οποίες 3.600 στις 

παραπάνω εργασίες και από αυτές 1.000 την 

τελευταία 13ετία πριν από την υποβολή της 

αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση 

του ορίου ηλικίας.

58

Πίνακας 25 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο. Τ. Α

• Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή 

Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην 

Ο. Γ. Α).

42 Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες 
ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν με την ιδιότητα του προσωπικού Ο. Τ. Α. καθώς και οι ημέρες που 
τυχόν πραγματοποιήθηκαν με εργασία σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων. Από την ισχύουσα 
νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση μειωμένης σύνταξης με τις διατάξεις των οικοδόμων.
43 Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες εργασίας 
που πραγματοποιήθηκαν σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες. Από την ισχύουσα νομοθεσία δεν 
προβλέπεται η χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε αυτούς τους ασφαλισμένους.
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Σύνταξη γήρατα σε ιιητέρες ιιε ανήλικα παιδιά

Ημέρες

Ασφάλισης
Ηλικία I Παροχή

5.500
55 Πλήρης

50 Μειωμένη

Πίνακας 26 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προϋποθέσεις:

• Να έχουν τουλάχιστον ένα παιδί (φυσικό ή θετό) που να μην έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή παιδί οποιοσδήποτε ηλικίας που 

να είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

• Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας (από δική τους εργασία) από 

το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης 

(πλην Ο. Γ. Α.).

Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε μητέρες με ανήλικα παιδιά δεν 

απαιτείται η πραγματοποίηση 100 Ημερών Εργασίας ανά έτος την τελευταία 5ετία.

>  Σε περίπτωση υιοθετημένων παιδιών, η υιοθεσία πρέπει να έχει γίνει ένα 

έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

> Στη μειωμένη σύνταξη, από 1/1/2003 η μείωση ανέρχεται σε 1/267 για 

κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που 

απαιτείται για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

>  Το ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται στις μητέρες με ανήλικα 

παιδιά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον πλήρες 

κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος.
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Σύνταξη γήρατος (πλήρης σε αητέρες ιιε ανάπηρο παιδί
Προϋποθέσεις44:

• Τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης.

• Μόνιμο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου 80% και άνω.

• Χωρίς όριο ηλικίας της ασφαλισμένης.

Σύνταξη γήρατος σε συζύγους αναπήρων
Προϋποθέσεις45:

• Τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης.

• Μόνιμο ποσοστό αναπηρίας του /της συζύγου 80% και άνω.

• Τουλάχιστον 1 θετής έγγαμος βίος.

• Χωρίς όριο ηλικίας του /της ασφαλισμένου /-ης.

Σύνταξη γήρατος (πλήρης) σε τυφλούς
Προϋποθέσεις46 :

• Να είναι τυφλοί και από τα δύο μάτια.

• Ημέρες Ασφάλισης: 4.050 τουλάχιστον.

• Χωρίς όριο ηλικίας.

• Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. ή 

άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην Ο. Γ. Α.)

44 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε μητέρα με ανάπηρο παιδί δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 
εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος.
45 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε σύζυγο αναπήρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 
εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος.
46 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Ημέρες Εργασίας.
Από 12/2/2004 χορηγείται το επίδομα απολύτου αναπηρίας στους τυφλούς ασφαλισμένους που 
συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις αυτές, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της 
σύνταξής τους και χωρίς να απαιτείται η παραπομπή τους στις υγειονομικές επιτροπές.
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Σύνταξη γήρατος (πλήρης) σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς
Προϋποθέσεις47:

• Αναπηρία από παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

• Ημέρες Ασφάλισης: 4.050 τουλάχιστον.

• Χωρίς όριο ηλικίας.

• Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. ή 

άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην Ο. Γ. Α.).

Σύνταξη γήρατος (πλήρης) σε ασφαλισμένους που πάσχουν

από Μεσογειακή αναιμία
Προϋποθέσεις48:

• Να πάσχουν από Β ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή 

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, να έχουν κριθεί από Υγειονομική Επιτροπή του 

I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και να 

υποβάλλονται σε μετάγγιση.

• Ημέρες Εργασίας: 4.050 τουλάχιστον.

• Χωρίς όριο ηλικίας.

• Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. ή 

άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό (πλην Ο. Γ. Α.).

Σύνταξη γήρατος (πλήρης) σε νεφροπαθείς
Προϋποθέσεις49:

• Να πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον 67% και να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 

κάθαρση ή να έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

• Ημέρες εργασίας 4.050 τουλάχιστον.

• Χωρίς όριο ηλικίας.

• Να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, Ν. Π. Δ. Δ. ή 

άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό (πλην Ο. Γ. Α).

47 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Ημέρες Εργασίας.
Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να λαμβάνουν και το επίδομα παραπληγίας. Η σύνταξη
καταβάλλεται όσο διαρκεί η αναπηρία αυτή, με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
48 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Η.Ε.
Η σύνταξη καταβάλλεται όσο διαρκεί η αναπηρία αυτή, με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
49 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Ημέρες Εργασίας.
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Σύνταξη γήρατος (πλήρης) σε πάσγοντες από αιμορροφιλία τύπου Α η Β και σε 

όσους υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Προϋποθέσεις50:

• Να πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β ή να έχουν υποστεί μεταμόσχευση 

συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος), οι οποίοι 

βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με ποσοστό αναπηρίας από τις 

συγκεκριμένες παθήσεις τουλάχιστον 67%.

•  Ημερες εργασίας: 4.050 τουλάχιστον.

• Χωρίς όριο ηλικίας.

Σύνταξη γήρατος (πλήρης) σε ασφαλισμένους σε νέες περιοχές 

ή νέες επαγγελματικές κατηγορίες
Προϋποθέσεις51:

Ημέρες

Ασφάλισης

Ηλικία

άνδρες γυναίκες

1.000 τουλάχιστον μέσα στην πρώτη 5ετία από 

την επέκταση της ασφάλισης στη νέα περιοχή ή 

τη νέα επαγγελματική κατηγορία, οι οποίες 

αυξάνονται ανά 175 Η.Ε. για κάθε χρόνο μέχρι 

τη συμπλήρωση των 4.500 Η.Ε.

65 60

Πίνακας 27

• Να μην λαμβάνεται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. 

ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην Ο. Γ. Α).

50 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 10.500 Ημέρες Εργασίας.
Η σύνταξη καταβάλλεται όσο διαρκεί η αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
51 Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται με αυτή τη διάταξη είναι μειωμένο κατά 20%.
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Οι ασφαλισμένοι σε νέες ασφαλιστικές περιοχές ή νέες επαγγελματικές 

κατηγορίες δικαιούνται σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις των βαρέων, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα:

Ημέρες

Ασφάλισης

Ηλικία

άνδρες γυναίκες

Τουλάχιστον 1000 Η.Ε. μέσα στην πρώτη 5ετία 

από την επέκταση της ασφάλισης στη νέα 

περιοχή ή τη νέα επαγγελματική κατηγορία, οι 

οποίες αυξάνονται ανά 175 Η.Ε. για κάθε χρόνο 

μέχρι τη συμπλήρωση των 4.500 Η.Ε., από τις 

οποίες τα 4/5 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 

σε βαρέα επαγγέλματα και από αυτές 1.000 την 

τελευταία 13ετία πριν από την συμπλήρωση του 

ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης για 

συνταξιοδότηση.

60 55

Πίνακας 28

Σύνταξη γήρατος εργαζομένων σε στοές Μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων
Προϋποθέσεις:

Ημέρες

Ασφάλισης
Ηλικία

άνδρες |  | γυναίκες

4.050 τουλάχιστον σε υπόγειες στοές μεταλλείων 

- λιγνιτωρυχείων, από τις οποίες 500 

τουλάχιστον μετά την ισχύ του Ν. 997/79 

(28/12/1979). Οι 500 Η.Ε. προσαυξάνονται από 

1/1/1984 ανά 175 Η.Ε. κατά μέσο όρο για κάθε 

χρόνο και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 

4.050 Η.Ε.

55
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4.500 τουλάχιστον, αποκλειστικά σε υπόγειες 

στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων.
50

4.500 τουλάχιστον, από τις οποίες 3.600 σε 

εργασίες μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων.
60

Πίνακας 29

• Να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή

Ν. Π. Δ. Δ. ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην Ο. Γ. Α).

3.1.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας'’2

>  Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ.).

>  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου.

>  Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του I. Κ. Α -  Ε. Τ. Α. Μ., Αποσπάσματα 

Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή, αν δεν έχουν εκδοθεί, βεβαιώσεις 

εργοδότη για την ασφάλιση.

>  Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με το διάστημα απασχόλησης του 

ασφαλισμένου, τη διακοπή ή τη συνέχισή της (σχετικά έντυπα χορηγούνται από 

το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. ).

>  Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

>  Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από 

τη Μητρόπολη, εφόσον ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.

>  Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 

24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε I. Ε. 

Κ., Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). 

Στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, με 52

52 Πηγή : www.ika.gr
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ανικανότητα που επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή 

του 24ου έτους εφόσον σπουδάζουν, απαιτείται αντίγραφο της σχετικής 

γνωμάτευσης των υγειονομικών επιτροπών του Ιδρύματος.

>  Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. και παίρνει 

προσαύξηση για παιδιά, απαιτείται η προσκόμιση απόφασης συνταξιοδότησης ή 

πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων.

>  Εάν κατά την τελευταία 1 Οετία ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας 

από τον Ο. Α. Ε. Δ., απαιτείται η προσκόμιση σχετικής απόφασης του Ο. Α. Ε. 

Δ.

> Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απαιτείται η 

προσκόμιση απόφασης συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της άλλης 

σύνταξης.

>  Εάν ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών 

αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

> Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, 

απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος 

στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, απαιτείται η προσκόμιση της 

σχετικής απόφασης αναγνώρισης.

> Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφαλισμένου, 

απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας εξουσιοδότησης ή 

πληρεξουσίου.

> Ολα τα ιατρικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση για χορήγηση σύνταξης 

αναπηρίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

• Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο

• Σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα

• Σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
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• Σύνταξη αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια

• Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας

• Ποσό σύνταξης αναπηρίας

• Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας

Γενικές προϋποθέσεις:
>  Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας 

από το Δημόσιο ή Ν. Π. Δ. Δ. ή από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό 

κύριας ασφάλισης (πλην Ο. Γ. Α).

>  Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές 

του Ιδρύματος ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και 

άνω).

>  Θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του I. Κ. Α. -

Ε. Τ. Α. Μ τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, και ανάλογα με την ηλικία.

Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο

Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 

αναπηρίας από κοινή νόσο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του I. Κ. 

Α. — Ε. Τ. Α. Μ. τουλάχιστον:

• 4.500 Η. Ε. ή 10.000 Η. Ε. οποτεδήποτε ή

• 300 Η. Ε. αν δεν έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες 

αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200, με προσθήκη ανά 120 Η.Ε. για κάθε 

έτος μετά τη συμπλήρωση του 21 ου έτους (ακολουθεί σχετικός πίνακας). Από τις 

ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν 

από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία ή

• 1.500 Η. Ε., από τις οποίες 600 τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο 

στο οποίο επήλθε η αναπηρία.

126



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

||Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η. Ε |  Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η. Ε | Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η. Ε

|  Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η. Ε 1 Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η. Ε |  Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η. Ε

Ρ  Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η. Ε 1 Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η. Ε 1 Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η. Ε

| |  Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η. Ε |  Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η. Ε |  Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η. Ε

| |  Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η. Ε |  Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η. Ε |  Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η. Ε |

1  Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η. Ε |  Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η. Ε |  Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η. Ε |

■  Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η. Ε Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η. Ε |  Μέχρι το 51 ο έτος: 3900 Η. Ε |

Ρ  Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η. Ε Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η. Ε |  Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η. Ε |

|  Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η. Ε Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η. Ε | Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η. Ε

Ρ  Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η. Ε Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η. Ε |  Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η. Ε |

11 Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η. Ε Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η. Ε 1 ......... 1
|  Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η. Ε |  Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η. Ε

Πίνακας 30 Προϋποθέσεις Ημερών Ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία53

Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα

Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 

αναπηρίας από εργατικό ατύχημα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει έστω μία ημέρα 

εργασίας στην ασφάλιση του I. Κ .Α. -  Ε. Τ. Α. Μ.

Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας

Για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας πρέπει οι 

ασφαλισμένοι να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. το 

1/2 των ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από 

κοινή νόσο και να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις. 53

53 Πηγή : www.ika.gr
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Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια
Για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια, θα πρέπει οι 

ασφαλισμένοι, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, να έχουν 

ασφαλιστεί στο I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ για τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται στον 

Κανονισμό Ασθένειας του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ (άρθρο 40), ανάλογα με το είδος τη 

επαγγελματικής ασθένειας.

Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας

• Οι ασφαλισμένοι του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ που ήδη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος 

ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης δικαιούνται 

δεύτερη σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 

ημέρες εργασίας, από τις οποίες 600 την τελευταία 5ετία πριν από την 

ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το χορηγούμενο ποσό εξαρτάται από τον 

βαθμό αναπηρίας (ποσοστό).

• Οι ασφαλισμένοι του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 

τουλάχιστον 4.500 Η. Ε. οποτεδήποτε ή 1.500 Η.Ε., από τις οποίες τουλάχιστον 

600 την τελευταία 5ετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το 

χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο κατά 50% του ποσού της σύνταξης που 

αντιστοιχεί στον βαθμό αναπηρίας (ποσοστό) του συνταξιούχου34.

Ποσό σύνταξης αναπηρίας

Για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας, λαμβάνονται 

υπόψη η βαθμίδα αναπηρίας (ποσοστό), η αιτία της αναπηρίας και οι αποδοχές της 

κρίσιμης πενταετίας για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

>  Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (Π. Α. 80% και άνω) δικαιούται 

πλήρες ποσό σύνταξης. 54

54 Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν ανάπηροι από τις Υγειονομικές Επιτροπές του I. Κ. Α. -  
Ε. Τ. Α. Μ, με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.
Στις περιπτώσεις χορήγησης (τουλάχιστον 50%) σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή 
επαγγελματική ασθένεια σε όσους έχουν ήδη λάβει σύνταξη από δική τους απασχόληση, δεν απαιτούνται
αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.
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> Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (Π. Α. 67% έως 79,9%) δικαιούται το 

75% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες 

εργασίας ή η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, 

οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό σύνταξης.

>  Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (Π. Α. 50% έως 66,9%) 

δικαιούται το 50% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν η αναπηρία του 

οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το 75% του 

πλήρους ποσού.

'Ρ Για να ισχύουν τα ανωτέρω και στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη 

αναπηρίας από εργατικό ατύχημα / ατύχημα εκτός εργασίας / επαγγελματική 

ασθένεια, θα πρέπει, αν υπάρχει ψυχική πάθηση, να οφείλεται στο ατύχημα ή 

στην επαγγελματική ασθένεια.

Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν χρειάζεται να επανεξεταστούν από τις 

Υγειονομικές Επιτροπές του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α .Μ, εφόσον:

> έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο 

έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση5" για 5 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις 

Υ.Ε. τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους,

>  έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ό 

έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 7 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις 

Υ.Ε. τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους,

>  συνταξιοδοτούνται για 12 χρόνια συνεχώς, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας,

>  συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα από όριο 

ηλικίας. 55

55 Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος 
δεν έλαβε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος, μέχρι 6 μήνες, επειδή το ποσό ήταν 
μεγαλύτερο.
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3.1.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου :

> Έντυπη αίτηση των δικαιούχων (χορηγείται από το I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ).

>  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δικαιούχων.

> Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

>  Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

>  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γάμος δεν είχε λυθεί με 

δικαστική απόφαση μέχρι την ημέρα θανάτου.

>  Εάν δικαιούχος είναι η χήρα ή ο χήρος, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου ή 

πιστοποιητικό γάμου από τη Μητρόπολη.

>  Εάν δικαιούχοι είναι παιδιά που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η 

προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Για ενήλικα τέκνα μέχρι 24 ετών 

απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε I. Ε. Κ, 

Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).

> Εάν ο θανών ήταν ασφαλισμένος, απαιτείται η προσκόμιση όλων των 

ασφαλιστικών βιβλιαρίων του.

> Εάν ο θανών ήταν συνταξιούχος, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου 

ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων.

Κατΐΐγορίε€ συντάξεων θανάτου

• Απονομή σύνταξης θανάτου -  Προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης θανόντα 

ασφαλισμένου

•  Μεταβίβαση σύνταξης

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου (για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993) ή 

συνταξιούχου του I. Κ. Α. -  Ε. Τ. Α. Μ. δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου τα μέλη της 

οικογένειάς του (δικαιοδόχα μέλη):

• ο επιζών σύζυγος (ακολουθεί σχετικός πίνακας)
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• ο/η διαζευγμένος /-η (βλ. κατωτέρω τις προϋποθέσεις)

• τα παιδιά του (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα και υιοθετηθέντα), εάν 

είναι άγαμα, δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους ή μετά την ενηλικίωση τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου 

έτους, εφόσον σπουδάζουν σε I. Ε. Κ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό, αναγνωρισμένη από το κράτος, δεν εργάζονται ούτε 

συνταξιοδοτούνται από δική τους εργασία από οποιονδήποτε φορέα κύριας 

ασφάλισης ή από το Δημόσιο ή είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή η 

συντήρησή τους βάρυνε τον θανόντα γονέα που είχε εγκαταλειφθεί από τον άλλο 

γονέα. Τα παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και η 

ανικανότητά τους εμφανίστηκε πριν από το 18ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται 

σύνταξη λόγω θανάτου ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για όσο διάστημα διαρκεί η 

ανικανότητα.

• οι εγγονοί και οι προγονοί, ορφανοί από γονείς κατά το χρόνο του θανάτου, 

εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε τον θανόντα.

• οι γονείς (φυσικοί ή θετοί), εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε κυρίως τον 

θανόντα.

Ανεξάρτητα από την ηλικία του επιζώντα 

συζύγου
Χορήγηση σύνταξης για μία τριετία

Ο επιζών σύζυγος είχε συμπληρώσει το 

40ό έτος της ηλικίας του κατά την 

ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου

Συνταξιοδότηση και μετά τη λήξη της πρώτης 

τριετίας

Ο επιζών σύζυγος δεν είχε συμπληρώσει το 

40ό έτος της ηλικίας του κατά την 

ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου

Διακοπή της συνταξιοδότησης μετά τη λήξη της 

πρώτης τριετίας και επαναχορήγηση της σύνταξης 

μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας

Ο επιζών σύζυγος ήταν ανάπηρος με Π. Α. 

67% κατά την ημερομηνία θανάτου του 

άλλου συζύγου

Χορήγηση σύνταξης για όσο διάστημα διαρκεί η 

αναπηρία, χωρίς κανένα περιορισμό

Πίνακας 31 Προϋποθέσεις Χορήγησης Σύνταξης Θανάτου στον Επιζώντα Σύζυγο
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Προϋποθέσεις χορήγησης Σύνταξης Θανάτου σε διαζευγμένο /-η

• Να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας ταυ /της επιζώντα /-ζώσης 

διαζευγμένου /-ης. Δυνατότητα συνταξιοδότησης σε μικρότερο όριο ηλικίας 

παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο/η αϊτών /-ούσα ήταν ανίκανος /-η για την 

άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% 

κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του /της πρώην συζύγου.

• Ο /η  πρώην σύζυγος κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου να κατέβαλλε 

διατροφή στον /στην αιτούντα /-ούσα διαζευγμένο /-η σύζυγο, αδιάφορο αν το 

ποσό αυτής είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση μεταξύ των 

πρώην συζύγων.

• Να έχουν συμπληρωθεί 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή μέχρι την εκπνοή των δικονομικών 

προθεσμιών για την άσκηση τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων.

• Το διαζύγιο πρέπει να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης 

με υπαιτιότητα του προσώπου που ζητεί τη σύνταξη.

• Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του /της αιτούντος /-σας τη 

σύνταξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε καταβαλλόμενων από 

τον Ο. Γ. Α ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Αυτό το ποσό 

για το έτος 2004 ανέρχεται σε 2.800 Ευρώ (200 Ευρώ X 14 μήνες = 2.800 Ευρώ).

• Δεν πρέπει να έχει τελεστεί άλλος γάμος, γεγονός που πρέπει να πιστοποιείται με 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο επίσης πρέπει να 

βεβαιώνεται ότι ο/η αϊτών /-ούσα εξακολουθεί να είναι διαζευγμένος /-η.

Επισημαίνεται ότι αν ο θάνατος του /της διαζευγμένου /-ης επήλθε πριν από τις 

12/2/2004, θα χορηγηθεί η σύνταξη στον /στην διαζευγμένο /-η πρώην σύζυγο του 

θανόντα [ο/η οποίος /α όμως πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις (α έως στ)] μόνο εφόσον 

δεν δικαιούνται σύνταξη ο/η χήρος /α ή τα τέκνα του θανόντα /-ούσης και διαζευγμένου, 

ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη σχετικού αιτήματος. Ευνόητο είναι ότι στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει χήρα εν ζωή ή τέκνα δεν υπάρχει κώλυμα για τη χορήγηση 

σύνταξης σε διαζευγμένο /-η, υπό την προϋπόθεση πάλι ότι πληρούνται οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις α έως στ]. Αντίθετα, αν ο θάνατος επήλθε από τις 12/2/2004 και μετά, η
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χορήγηση σύνταξης σε διαζευγμένο /-η δεν εξαρτάται από τη μη χορήγηση σύνταξης 

στον /στη χήρο /-α ή στα τέκνα του /της θανόντα /-ούσης.

Απονομή σύνταξης θανάτου

Προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης θανόντα ασφαλισμένου'’6 :
Στα δικαιοδόχα μέλη της οικογένειας θανόντα ασφαλισμένου χορηγείται σύνταξη λόγω 

θανάτου, εφόσον ο θανών είχε πραγματοποιήσει:

• 4.500 Η.Ε. ή

• 300 Η.Ε. και δεν είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι ημέρες αυτές 

αυξάνονται ανά 120 κατά μέσο όρο για κάθε έτος ηλικίας μετά τη συμπλήρωση 

του 21ου και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4.200 Η.Ε. Από τις ημέρες 

αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από 

εκείνο στο οποίο επήλθε ο θάνατος του ασφαλισμένου ή

• 1.500 Η.Ε., από τις οποίες οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 

τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε ο θάνατος του ασφαλισμένου.

Μεταβίβαση σύνταξης

Μετά το θάνατο συνταξιούχου γήρατος ή αναπηρίας, η σύνταξή του 

μεταβιβάζεται στα μέλη της οικογένειάς του, χωρίς να ερευνώνται εκ νέου οι ημέρες 

εργασίας που είχε πραγματοποιήσει ο/η θανών /-ούσα. 56

56 Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, τα μέλη της οικογένειάς του 
δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου, αρκεί ο θανών να είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του I. Κ. Α — 
Ε. Τ. Α. Μ έστω και μία ημέρα εργασίας.
Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, τα μέλη της οικογένειάς του 
δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον ο θανών είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ε Κ. Α -  
Ε. Τ. Α. Μ τις μισές από τις ημέρες εργασίας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε επαγγελματική νόσο, τα μέλη της οικογένειάς του 
δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου εφόσον ο θανών είχε ασφαλιστεί στο Ε Κ. Α -  Ε. Τ. Α. Μ τον ελάχιστο 
χρόνο που ορίζεται στον Κανονισμό Ασθένειας του Ε Κ. Α -  Ε. Τ. Α. Μ (άρθρο 40), ανάλογα με το είδος 
της επαγγελματικής νόσου.
Εάν ο θανών εισήλθε στην ασφάλιση του I. Κ Α -  Ε. Τ. Α. Μ μετά την 1/1/1993, δικαιοδόχα μέλη είναι 
μόνο η σύζυγος και τα τέκνα.
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3.2 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ. Σ. Α. Υ .1

3.2.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Η σύνταξη γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της 

αίτησης, με την προϋπόθεση ότι η διακοπή του επαγγέλματος θα γίνει μέσα στον ίδιο 

μήνα και ότι δεν υπάρχουν οφειλές μεγαλύτερες από τις εισφορές ενός έτους57.

Η κατώτερη σύνταξη γήρατος χορηγείται από τα 15 μέχρι τα 25 χρόνια 

ασφάλισης, και για κάθε επί πλέον χρόνο ασφάλισης προσαυξάνεται κατά 6,43% μέχρι 

τα 39 χρόνια που είναι η ανώτερη σύνταξη. Η κατώτερη σύνταξη στα 25 χρόνια είναι 

σήμερα 737,41 € και ανώτερη στα 39 χρόνια 1.374,68 € η δε αντίστοιχη του 

μονοσυνταξιούχου 1.106,12 € και 2.062,02 €.

Καταβάλλεται ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσό ίσο με τρεις συντάξεις 

γήρατος σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή εφόσον πεθάνουν στα μέλη της 

οικογένειας τους που δικαιούνται σύνταξη. Για τους δολοφονημένους κατά την άσκηση 

του καθήκοντος Υγειονομικούς, χορηγείται η ανωτέρα σύνταξη.

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν στο Τ. Σ. Α. Υ κάθε χρόνο και μέχρι της 31/12 

πιστοποιητικό σπουδών και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμοι, δεν εργάζονται και δεν 

συνταξιοδοτούνται από δική τους εργασία.

Επίσης οι άγαμες θυγατέρες που συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο και 

εργάζονται πρέπει να υποβάλλουν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του 

προηγούμενου έτους.

57 Πηγή : www.tsay.gr
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92 )

Προϋποθέσεις:

> Με 35 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για άνδρες και 58 για γυναίκες.

>  Με 15 χρόνια πραγματική ασφάλιση ή 20 αν συνταξιοδοτούνται από άλλη πηγή 

και ηλικία 65 χρονών για τους άνδρες και για τις γυναίκες.

>  Με 30 χρόνια ασφάλιση και ηλικία 63 χρονών για τους άνδρες (το όριο ηλικίας 

των ανδρών ισχύει για το έτος 2005 και αυξάνεται κατά 1 εξάμηνο για κάθε 

χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ).

>  Με 19 χρόνια ασφάλιση και ηλικία 60 ετών για τις γυναίκες (τα χρόνια 

ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα εξάμηνο για κάθε χρόνο και μέχρι τη 

συμπλήρωση των 25 ετών).

> Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης που προέρχεται από 

ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών 

και ανεξάρτητα απασχολούμενων . Ισχύουν οι διατάξεις περί διαδοχικής 

ασφάλισης ( κάθε άλλος χρόνος πραγματικής ή πλασματικής δεν αναγνωρίζεται). 

(Ν. 3232/04, αρθ. 16).

> Με ηλικία 65 ετών και 11,5 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2007 που προέρχεται από 

ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών 

και ανεξάρτητα απασχολουμένων εφόσον δεν λαμβάνουν και δεν δικαιούνται να 

λάβουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλο φορέα . Για τον υπολογισμό του ανωτέρω 

χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης . Κάθε άλλος 

χρόνος πραγματικής ή πλασματικής ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται όπως η 

στρατιωτική θητεία , χρόνος έμμισθης θέσης κ.λ,π. (Ν. 3232/04 , αρθ. 16).

Αν έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση και από άλλο φορέα τότε απαιτείται η 

συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας , εκτός αν θεμελιωθεί ταυτόχρονα δικαίωμα 

συνταξιοδότησης και στους δύο φορείς (π.χ. Δημόσιο - Τ.Σ.Α.Υ.) ή μέσα σε διάστημα έξι 

μηνών από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο φορέα και έχει 

υποβληθεί η σχετική αίτηση , οπότε θα εφαρμοστούν τα ανωτέρω όρια. (Ν. 2150/93 , Ν. 

2084/92 αρθ. 47 και 10).
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Αν έχουν συνταςιοδοτηθεί κι από άλλο φορέα και δεν έχουν υποβάλλει την 

αίτηση εντός εξαμήνου από την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, μπορούν να 

συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στις περιπτώσεις όσων 

συνταξιοδοτούνται μόνο από το Τ. Σ. Α. Υ με μειωμένη τη σύνταξη κατά 3% για κάθε 

έτος που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου υπολογιζόμενης της μείωσης από 

το επόμενο της υποβολής της αιτήσεως έτος . (Ν. 3232/04 αρθ. 18).

>  Οι φαρμακοποιοί που έχουν φαρμακείο σε περιφέρεια δήμου ή κοινότητας που 

δεν αποτελεί πρωτεύουσα νομού ή σε περιφέρεια δήμου ή κοινότητας που δεν 

βρίσκεται στο νομό Αττικής ή στους δήμους Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έχουν 

το δικαίωμα να πάρουν μισή σύνταξη χωρίς να διακόψουν την άσκηση 

επαγγέλματος όταν συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

>  Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω , καθώς και 

σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω , εφόσον έχουν διανύσει 

τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο , ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών 

εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως 

χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.

>  Οι ασφαλισμένοι που έχουν 15 χρόνια πραγματική ασφάλιση και πάσχουν από : 

α) παραπληγία -  τετραπληγία, β) τύφλωση, γ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού 

σταδίου, δ) έχουν κάνει μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, 

ήπαρ, πάγκρεας) που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις 

περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ε) 

αιμορροφιλία τύπου Α ή Β και στ) οι πάσχοντες από Β ομόζυγο μεσογειακή ή 

δρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που 

υποβάλλονται σε μετάγγιση, δικαιούνται σύνταξη των 35 ετών χωρίς όριο ηλικίας 

κατά τα ειδικότερων οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις ( Ν. 612/77, Ν. 2227/94 

άρθρο 16, Ν. 1902/90 άρθρο 40, Ν. 3075/02 άρθρο 2, Ν. 3232/04 άρθρο 5 ).
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά ( Π. Δ. 517 / 88 ) :

>  Αίτηση.

>  Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

>  Πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής 

στοιχεία:

• ημερομηνία εγγραφής

• ο αριθμός μητρώου στο σύλλογο

• ότι έχει κατατεθεί το πτυχίο

• η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος και

• η ημερομηνία διαγραφής από το σύλλογο.

Σε περίπτωση που υπάρχει εγγραφή σε περισσότερους του ενός συλλόγους 

χρειάζεται βεβαίωση από όλους , εκτός αν τα στοιχεία βεβαιώνονται από τον 

τελευταίο σύλλογο .

Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί πτυχίο στο σύλλογο χρειάζεται 

επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου .

Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ξένη χώρα χρειάζεται και 

αναγνώριση του πτυχίου στην Ελλάδα ( ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.).

>  Αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από το 1979 και συγκεκριμένα:

• βιβλία εσόδων - εξόδων θεωρημένα από την εφορία ή 

στελέχη των μπλοκ αποδείξεων ή

στελέχη συνταγολογίων ναρκωτικών ή

υπεύθυνες δηλώσεις φαρμακοποιών για την καταχώρηση συνταγών 

του αιτούντος την σύνταξη στο συνταγολόγιο τους με αύξοντα 

αριθμό και την χρονολογία καταχώρησης.

• Για τα διαστήματα των εμμίσθων θέσεων χρειάζεται πιστοποιητικό 

υπηρεσιακών μεταβολών της αντίστοιχης υπηρεσίας ή αντίστοιχη 

βεβαίωση αν πρόκειται για ιδιωτικό τομέα.
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• Αν πρόκειται για κλινικάρχη χρειάζεται βεβαίωση από την 

Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανάκλησης 

της άδειας.

• Αν διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος σε κλινική χρειάζεται, εκτός 

από τη βεβαίωση της κλινικής και βεβαίωση από την Νομαρχία που 

να φαίνεται η ημερομηνία ανάκλησης της επιστημονικής 

υπευθυνότητας.

• Για τους φαρμακοποιούς με δικό τους φαρμακείο χρειάζεται 

βεβαίωση από την Νομαρχία από την οποία να προκύπτει πότε 

χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας , πότε ανακλήθηκε η 

άδεια και οι τυχόν μεταβολές στο ενδιάμεσο διάστημα.

Αν έχει γίνει συστέγαση χρειάζεται να υποβληθεί και η αποσυστέγαση 

( λύση εταιρικού ) με σφραγίδα του Πρωτοδικείου .

>  Το ασφαλιστικό βιβλιάριο ( κλάδου σύνταξης ) .

>  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση ( ημερομηνία 

τελέσεως γάμου , ημερομηνία γεννήσεως παιδιών κ.λ.π. ) .

>  Αν ο αϊτών είναι μονοσυνταξιούχος ( καταβάλλει εισφορές για αυξημένη 

σύνταξη ) χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ούτε δικαιούται 

σύνταξη από κανένα άλλο φορέα πλην του ΤΣΑΥ.

> Συμπλήρωση των εντύπων ( επιλογής περίθαλψης , εκκαθάρισης 

ασφαλιστικού λογαριασμού , δελτίο αναγγελίας για ΑΜΚΑ ) τα οποία 

χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΣΑΥ .

>  Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από την εφορία για όσους ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα.

>  Για τους υγειονομικούς μετόχους εταιρειών βεβαίωση της εταιρείας ότι 

παρείχαν τις Υγειονομικές υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή και το ακριβές 

διάστημα συμμετοχής με την ιδιότητα αυτή. Στην περίπτωση που 

συνεχίζουν να συμμετέχουν στην εταιρεία και μετά τη συνταξιοδότησή
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τους πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση από πότε συμμετέχουν χωρίς να 

παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 )

Προϋποθέσεις:

> Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και 15 έτη πραγματικής ασφάλισης.

>  Το όριο ηλικίας των 65 ετών μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 60 με ταυτόχρονη 

μείωση της σύνταξης κατά τόσα διακοσιοστά όσοι είναι οι μήνες που 

υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 65 ετών.

>  Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης που προέρχεται από 

ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών 

και ανεξάρτητα απασχολουμένων. Ισχύουν οι διατάξεις περί διαδοχικής 

ασφάλισης ( κάθε άλλος χρόνος πραγματικής ή πλασματικής δεν αναγνωρίζεται) 

(Ν. 3232/04).

> Με ηλικία 65 ετών και 11,5 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2007 που προέρχεται από 

ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών 

και ανεξάρτητα απασχολουμένων εφόσον δεν λαμβάνουν και δεν δικαιούνται να 

λάβουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλο φορέα . Για τον υπολογισμό του ανωτέρω 

χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Κάθε άλλος 

χρόνος πραγματικής ή πλασματικής ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται όπως η 

στρατιωτική θητεία, χρόνος έμμισθης θέσης κλπ. (Ν. 3232/04).

>  Μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά οι οποίες 

έχουν χρόνο ασφάλισης 20 ετών δικαιούνται συντάξεως με τη συμπλήρωση του 

55ου έτους της ηλικίας με δυνατότητα μείωσης του ορίου ηλικίας μέχρι τα 50 με 

παράλληλη μείωση της σύνταξης κατά τόσα διακοσιοστά όσοι είναι οι μήνες που 

υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 55 ετών .

139



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

> Μητέρες με τρία τουλάχιστον παιδιά με χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον ετών 

δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55 έτους με τη δυνατότητα μείωσης 

του ορίου ηλικίας με παράλληλη μείωση της σύνταξης κατά τόσα διακοσιοστά 

για όσους μήνες υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας 

(μέχρι 36 για κάθε παιδί).

>  Μητέρες αναπήρων τεκνών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και 

σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει 

τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών 

εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως 

χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Τα ίδια με τους παλιούς ασφαλισμένους.

3.2.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92 )

Προϋποθέσεις:

> Πέντε χρόνια πραγματικής ασφάλισης ή δώδεκα στην περίπτωση που δικαιούται 

συντάξεως κι από άλλο φορέα . Σε περίπτωση που η ανικανότητα προήλθε από 

βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αρκεί μια μέρα ασφάλισης.

>  Δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

> Αίτηση.

> Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου στο οποίο θα αναφέρεται η πάθηση και

ότι λόγω αυτής είναι ανίκανος / η για άσκηση υγειονομικού επαγγέλματος.
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• Στην περίπτωση που η διακοπή επαγγέλματος έχει προηγηθεί της 

αιτήσεως πρέπει από το πιστοποιητικό του νοσοκομείου να προκύπτει 

σαφώς ότι η πάθηση προϋπήρχε της διακοπής.

>  Εάν ο ασφαλισμένος κατοικεί στην επαρχία χρειάζεται γνωμάτευση ιατρού που 

θα ορίσει η αντιπροσωπεία ΤΣΑΥ της περιοχής.

Αν ο αϊτών κριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή του ΤΣΑΥ ανίκανος /η για 

εργασία πρέπει να υποβάλλει και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύνταξη 

λόγω γήρατος.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 )

Προϋποθέσεις:

> Αν δεν έχει συμπληρώσει ο ασφαλισμένος το 21 ο έτος της ηλικίας χρειάζεται ένα 

έτος ασφάλισης . Το ένα έτος εργασίας αυξάνεται προοδευτικά σε 5 έτη 

ασφάλισης με την προσθήκη ανά 5 μηνών ασφάλισης κατά μέσο όρο για κάθε 

έτος ηλικίας πέραν του 21ου.

>  Αν έχει 5 έτη ασφάλισης από τα οποία 2 έτη μέσα στα 5 έτη τα αμέσως 

προηγούμενα από εκείνο που έγινε ανάπηρος. Αν κατά τη διάρκεια των 5 αυτών 

ετών ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί για ασθένεια ή ανεργία ή έχει 

συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την 

επιδότηση ή συνταξιοδότηση χρόνο.

>  Αν έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε.

>  Αν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα η ατύχημα κατά την απασχόληση 

αρκεί έστω και μια μέρα ασφάλισης.

>  Αν η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας ή απασχόλησης περί του 

οποίου κρίνουν τα αρμόδια όργανα των φορέων ο ασφαλισμένος δικαιούται 

σύνταξη αναπηρίας αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης των 

ανωτέρω περιπτώσεων (παράγραφος 1,2,3) Ν. 2084/92 άρθρο 25 και 26.

141



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Τα ίδια με τους παλιούς ασφαλισμένους.

3.2.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92 )

Προϋποθέσεις:

>  Πέντε χρόνια πραγματική ασφάλιση του θανόντος.

• Σε περίπτωση θανάτου από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση του 

καθήκοντος αρκεί έστω και μια ημέρα ασφάλισης.

>  Να έχει παρέλθει ένα έτος για τους εν ενεργεία και δύο έτη για τους 

συνταξιούχους από την ημερομηνία τελέσεως του γάμου μέχρι την ημερομηνία 

θανάτου.

>  Αν οι δικαιούχοι είναι παιδιά πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή 

του 24ου αν σπουδάζουν ( αγόρια - κορίτσια ).

>  Αν υπάρχει τέκνο ανίκανο για εργασία και η ανικανότητα προέκυψε πριν το 18ο 

έτος ή κατά την διάρκεια της φοίτησης δικαιούνται συντάξεως και πέραν των 

παραπάνω ορίων ηλικίας αφού κριθούν από την Υγειονομική Επιτροπή του 

ΤΣΑΥ.

> Συντάξεως λόγω θανάτου δικαιούνται και α) οι άποροι γονείς άγαμου 

ασφαλισμένου /ης β) οι άγαμοι αδελφοί / αδελφές άγαμου ασφαλισμένου με τις 

ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται τα άγαμα τέκνα με τη μόνη διαφορά ότι στην 

περίπτωση που υπάρχει ανικανότητα πρέπει να υπάρχει και ένδεια και να απέχουν 

από την εργασία του θανόντος αδελφού.

>  Διαζευγμένη σύζυγος με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 3232/04 

αρθ. 4.

>  Παιδιά με αναπηρίες ( νοητική στέρηση κ.λ.π. ) , ορφανά και από τους δυο γονείς 

συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3232/04 αρθ. 5.

>  Διαζευγμένη θυγατέρα : Με τις προϋποθέσεις που δικαιούται η άγαμη κόρη 

εφόσον το διαζύγιο προηγήθηκε του θανάτου του γονέα (Γνωμοδότηση του Ν.
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Σ. Κ. αρθ. 49/99 , Α Τμήμα) και ήταν ανίκανη για εργασία πριν τη συμπλήρωση 

του 18ου έτους της ηλικίας της ή του 24ου εφόσον σπούδαζε .

Η σύνταξη στους δικαιούχους ( χήρα, ορφανά ) χορηγείται με τους περιορισμούς 

του Ν. 2592/98 άρθρο 8, Ν. 2676/99 άρθρο 62 και του Ν. 3385/05 άρθρο 4.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

>  Αίτηση.

>  Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

>  Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό της Μητρόπολης που 

χορήγησε την άδεια γάμου από την οποία να προκύπτει ότι ευλογήθηκε ο γάμος.

>  Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του αποβιώσαντος στο οποίο θα 

αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των τέκνων (άγαμα , έγγαμα κ.λ.π.) και 

ότι ο γάμος του θανόντος /ούσης με την χήρα /χήρο δεν είχε λυθεί μέχρι το 

θάνατο και ότι ο/η σύζυγος διατελεί εν χηρεία ( προσοχή στο πιστοποιητικό αυτό 

να αναφέρει τα ζητούμενα στοιχεία ).

>  Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

>  Αν οι δικαιούχοι είναι ανήλικα παιδιά και δεν έχει εκδοθεί αστυνομική ταυτότητα 

τότε χρειάζονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης .

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν: α) αίτηση β) πιστοποιητικό της σχολής .

• Σε περίπτωση που φοιτούν σε ξένη χώρα πρέπει να υποβάλλουν τα 

ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών με σφραγίδα ΑΡ08ΤΙΕΕ (Χάγης) 

από το Ελληνικό προξενείο της περιοχής που φοιτούν με μετάφραση από 

το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.

>  Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμοι, δεν εργάζονται και δεν παίρνουν σύνταξη 

από προσωπικό δικαίωμα και ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής 

υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το Ταμείο.

>  Υπεύθυνη δήλωση του /της χήρου /χήρας αν εργάζεται και που , αν 

συνταξιοδοτείται από προσωπικό δικαίωμα ή λόγω θανάτου του /της
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συζύγου και ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα 

ενημερώσει άμεσα το Ταμείο .

• Στην περίπτωση που ο αποβιώσας ήταν εν ενεργεία μαζί με τα παραπάνω 

πρέπει να υποβληθούν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

σύνταξη λόγω γήρατος.

> Συμπλήρωση των εντύπων που χορηγούνται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Τ. Σ. Α. Υ .

Η σύνταξη λόγω θανάτου αρχίζει από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 )

Προϋποθέσεις -  Δικαιολογητικά :

Απαιτούμενος χρόνος είναι αυτός που απαιτείται για την συνταξιοδότηση 

λόγω αναπηρίας (βλέπε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας). Ως 

προς τις λοιπές προϋποθέσεις, τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά ισχύουν τα 

ίδια με τους παλιούς ασφαλισμένους με την μόνη διαφορά ότι ο κύκλος των 

δικαιούχων περιορίζεται μόνο στη σύζυγο και τα τέκνα, Ν. 2084/92 άρθρο 27,

Ν. 2592/98 άρθρο 8 , Ν. 2676/99 άρθρο 62.
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3.3 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Τ. Α. Π. -  Ο. Τ. Ε. 1

3.3.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος και
, 58αναπηρίας :

• Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το Ταμείο).

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο αναγράφεται η ακριβής 

ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας του 

καθώς και ημερομηνία γάμου (χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα).

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λύσεως ή μη του γάμου (θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί μετά την απόλυση).

• Πιστοποιητικό σπουδών για σπουδάζοντα παιδιά 18-24 ετών (να αναγράφεται το 

έτος πρώτης εγγραφής, το εξάμηνο φοίτησης καθώς και η διάρκεια σπουδών).

• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνεται:

• αν ο εξερχόμενος από την υπηρεσία λαμβάνει σύνταξη ή όχι από το 

Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα

• αν εργάζεται ή όχι και αν εργαστεί στο μέλλον θα το γνωστοποιήσει στο 

Ταμείο

• αν η σύζυγος εργάζεται, είναι συνταξιούχος ή έχει εισοδήματα. 

Σε περίπτωση αναστολής σύνταξης δηλώνεται επιπλέον η επιθυμία ή όχι 

για συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας του ιδίου και των 

μελών της οικογένειας του στο Ταμείο.

• Δελτίο αναγγελίας (χορηγείται από το Ταμείο). 58

58 Πηγή : www.tapote.gr
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :
ΑΝΔΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ59

ΜΕΧΡΙ 31-12-1982
ΑΠΌ 01-01-1983 ΜΕΧΡΙ 

31-12-1992
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01-01-1993

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

25ΕΤΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
31-12-1997

25 55 25 65 25 65
32 X. Ο. Η 25 60 60 25 606'

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01-01-1998

25 60,5 - 65 62 35 58 35 5563
32,5 - 35 64 X. Ο. Η65 37 X. Ο. Η 37 X. Ο. Η

Πίνακας 32 ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΑΙΣΗ

59 Χήροι ή διαζευγμένοι που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά κι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια 
των ανηλίκων ή αναπήρων (αναπηρία 50% και άνω) παιδιών, απαιτείται 20ετής πραγματική υπηρεσία 
(ασφάλιση) χωρίς όριο ηλικίας.
60 Μειωμένη σύνταξη: Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα , που λείπει από το όριο ηλικίας, για 
χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 και 1/267 για κάθε μήνα ,που λείπει από το όριο ηλικίας, για 
χορηγούμενες συντάξεις μετά την 1-1-2003.
61 Μειωμένη σύνταξη: Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα , που λείπει από το όριο ηλικίας, για 
χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 και 1/267 για κάθε μήνα ,που λείπει από το όριο ηλικίας, για 
χορηγούμενες συντάξεις μετά την 1-1-2003.
62 Αύξηση κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος.
63 Μειωμένη σύνταξη: Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα , που λείπει από το όριο ηλικίας, για 
χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 και 1/267 για κάθε μήνα ,που λείπει από το όριο ηλικίας, για 
χορηγούμενες συντάξεις μετά την 1-1-2003.
64 Αύξηση κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος.
65 Χωρίς Όριο Ηλικίας
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ 
ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Ή ΑΝΙΚΑΝΑ 
ΠΑΙΔΙΑ (αναπηρία 

50% και άνω) Ή  
ΑΝΙΚΑΝΟ 

ΣΥΖΥΓΟ (αναπηρία 
67% και άνω)

15ετίας 15-17,5(1) 42 - 44,5(1)

1992-1997 22 - 24,5(1) X. Ο. Η66
15ετίας 17,5 50

1998-2002 24,5 X. Ο. Η
15ετίας 18-25 (1) 50

ΜΕΤΑ ΤΟ 2003 25 - 32(1) X. Ο. Η

ΕΓΓΑΜΕΣ

15ετίας 15 - 17,5(1) 53

1992-1997 22 - 24,5(1) X. Ο. Η
15ετίας 18 - 25 (1) 58,5-60(1)

ΜΕΤΑ ΤΟ 1998 25-32(1) X. Ο. Η

ΑΓΑΜΕΣ ΧΗΡΕΣ 
Ή

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ

25ετίας 25 53

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1997 32 Χ .Ο .Η
25ετίας 25 58,5-60(1)

ΜΕΤΑ ΤΟ 1998 32,5 - 35(1) Χ.Ο. Η
ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ 
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 20 Χ.Ο. Η

Πίνακας 33 ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΜΕΧΡΙ 31-12-1982

(1).Αύξηση κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος.

66 Χωρίς Όριο Ηλικίας.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΑΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΑΙΣΗ

ΑΠΌ 01-01-1983 ΜΕΧΡΙ 31- 
12-1992

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01-01-1993

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΟΡΙΟ
ΗΑΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ 
ΑΝΙΚΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ Ή  

ΑΝΙΚΑΝΑ
ΠΑΙΔΙΑ(αναπηρία 50% 
και άνω) Ή ΑΝΙΚΑΝΟ 

ΣΥΖΥΓΟ(αναπηρία 67% 
και άνω)

25 50 25 55

35 58 25 50(2)

37 X. Ο. Η67 *

35 55(2)

37 X. Ο. Η

ΕΓΓΑΜΕΣ

25 58,5-60(1) 25 65
25 55(2) 25 60(2)
35 58 35 55(2)
37 X. Ο. Η 37 X. Ο. Η

ΑΓΑΜΕΣ ΧΗΡΕΣ Ή 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ

25 58,5 - 60(1) 25 65
25 55(2) 25 60(2)
35 58 35 55(2)
37 X. Ο. Η 37 X. Ο. Η

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 20 Χ.Ο. Η

Πίνακας 34 ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ68

(1) . Αύξηση κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος.

(2) . Μειωμένη σύνταξη: Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα , που λείπει από το 

όριο ηλικίας, για χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 και 1/267 για κάθε μήνα, 

που λείπει από το όριο ηλικίας, για χορηγούμενες συντάξεις μετά την 1-1 -2003.

67 Χωρίς Όριο Ηλικίας.
58 Για τους ασφαλισμένους, ο ελάχιστος χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ορίζεται σε 15 
έτη ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαιωθεί άλλης σύνταξης και έχουν συμπληρώσει: α. το 
60ο έτος της ηλικίας, οι γυναίκες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31-12-1992 β. το 65ο έτος της 
ηλικίας όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι (δηλ. οι άνδρες και οι γυναίκες οι οποίες έχουν ασφαλιστεί μετά 
την 1-1-1993 ).
Για τη θεμελίωση του δικαιώματος τα έτη πρέπει να είναι πλήρη π.χ. 25 κι όχι 24 και 6 μήνες , 32 κι όχι 31
και 6 μήνες.
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ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος συνυπολογίζονται:

Α. Για όλους τους ασφαλισμένους.
>  Ο χρόνος, που πραγματοποιήθηκε στους εργοδότες Ο. Τ. Ε, Θυγατρικές 

Εταιρίες Ο. Τ. Ε, ΕΑ. ΤΑ, Ο. Σ. Ε, Τ. Α. Π. Ο. Τ. Ε. (Σε περίπτωση 3ωρης 

απασχόλησης ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται στα 3/4).

>  Ο χρόνος Διαδοχικής Ασφάλισης.

>  Ο χρόνος, που αναγνωρίζεται με εξαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

1405/1983. ( Προϋπηρεσία στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο. Τ. Α ., Στρατό 

{εθελοντική υπηρεσία μέχρι 10 έτη} ). Αφορά όσους έχουν ασφαλιστεί 

μέχρι 31-12-1982. Για ασφαλισμένους μετά την 1-1-1983 ισχύουν οι 

διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

>  Ο χρόνος γονικής άδειας (μέχρι 6 μήνες) με τις προϋποθέσεις του ν. 

1483/84.

>  Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 2 έτη.

>  Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτής ανεργίας μέχρι 200 

ημέρες την τελευταία 1 Οετία μέχρι την υποβολή αίτησης για 

συνταξιοδότηση.

>  Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας , εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος 

της ηλικίας και τουλάχιστον 12ετής υπηρεσία. Ο χρόνος στρατιωτικής 

θητείας μπορεί ν' αναγνωριστεί με τις διατάξεις του Ν. 1358/83 αλλά μόνο 

για προσαύξηση της σύνταξης και όχι για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος, με εξαίρεση την παραπάνω παράγραφο 769.

69 Οι χρόνοι, που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις με α /α 3, 4, 5, 6, και 7 καθίστανται χρόνοι 
συντάξιμοι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δηλαδή δεν μπορούν ν' αναχθούν σε συντάξιμο 
χρόνο προγενέστερο από το χρόνο , που έγινε η αναγνώριση.
Ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης προσμετρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4202/1961, όπως 
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1405/1983, άρθρα 14 και 15 του Ν. 
1902/1990 και άρθρο 69 του Ν. 2084/ 1992. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
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> Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, 

που διανύθηκε σε χώρες της Ε.Ε. και του Ε. Ο. X. και σε χώρες , με τις 

οποίες η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής 

ασφάλειας.

> Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με προϋποθέσεις.

Β. Για ασφαλισμένους μετά την 1-1-1983 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος, με 37 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας.

• Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε σε φορείς κύριας ασφάλισης και ο χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας στο Δημόσιο, τους Ο. Τ. Α. α ' και β' βαθμίδας και σε Ν.Π.Δ.Δ. Ο 

συνυπολογισμός του χρόνου αυτού γίνεται με τις διατάξεις του ν. δ 4202/61 όπως 

ισχύει κάθε φορά.

. Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στους εργοδότες Ο. Τ. Ε , θυγατρικές εταιρίες 

Ο. Τ. Ε , ΕΑ. ΤΑ , Ο. Σ. Ε , Τ. Α. Π. Ο. Τ. Ε.(Σε περίπτωση 3ωρης απασχόλησης, 

ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται στα 3/4).

• Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, που 

διανύθηκε σε χώρες της Ε. Ε και του Ε. Ο. X. και σε χώρες, με τις οποίες η χώρα 

μας έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.

Δεν συνυπολογίζονται:

• Ο χρόνος ασφάλισης πέραν τον 300 ημερών εργασίας ανά ημερολογιακό έτος.

• Οποιοσδήποτε άλλος χρόνος

• που είναι πραγματικός(π.χ. χρόνος που διανύθηκε με την ιδιότητα του

αυτοτελώς απασχολουμένου).

• εξομοιώνεται με πραγματικό (π.χ. χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, 

χρόνος προαιρετικής συνέχισης στην ασφάλιση).

• είναι πλασματικός (π.χ. χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, χρόνος γονικής 

άδειας , χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, κλπ).

• Ο παράλληλος χρόνος με άλλο ασφαλιστικό φορέα.
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3.3.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%) :

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΑΙΣΗ
ΜΕΧΡΙ 31-12-1992 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΟΡΙΟ
ΗΑΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΟ ΗΑΙΚΙΑΣ

ΝΟΣΟΥ
ΜΕΡΙΚΗ70 12 X. Ο. Η.71

1) 300 ημέρες ή ένα έτος 
420 ημέρες ή ένα έτος +5 μήνες 
540 ημέρες ή 1 έτος +10 μήνες 
2) 1500 ημέρες ή 5 έτη, από τις 
οποίες 600 ημέρες ή 2 έτη την 
τελευταία πενταετία πριν την 

αναπηρία.

21
ΟΑΙΚΗ 72 10 X. Ο. Η. 22

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ

ΜΕΡΙΚΗ 8 X. Ο. Η. 2373

ΟΑΙΚΗ A. X. Α74 X. Ο. Η.

X. Ο. Η
3) 4500 ημέρες ή 15 έτη X. Ο. Η

Α. X. Α X. Ο. Η

Πίνακας 35

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ως γήρατος.

3.3.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου δικαιούνται 

σύνταξη θανάτου τα μέλη της οικογένειας του (δικαιοδόχοι).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου ( σε 
δικαιοδόχους και μεταβιβάσεις ).

• Έντυπη αίτηση του δικαιοδόχου (χορηγείται από το Ταμείο).

70 Ανίκανος για την εργασία που πρέπει να παρέχει.
71 Χωρίς όριο ηλικίας.
72 Ανίκανος για την εκτέλεση κάθε εργασίας.
73 Προοδευτική αύξηση σε 1500 ημέρες ή 5 έτη με την προσθήκη 120 ημερών ή 5 μηνών κατά μέσο όρο 
για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου.
74 Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.
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• Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

• Πιστοποιητικό περί πλησιέστερων συγγενών, στο οποίο να αναγράφεται η 

ακριβής ημερομηνία γέννησης των μελών της οικογένειας καθώς και τα στοιχεία 

γάμου (χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα).

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/36, με την οποία δηλώνεται:

• εάν οι δικαιοδόχοι εργάζονται στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα 

και ότι εάν εργασθούν στο μέλλον θα το γνωστοποιήσουν στο Ταμείο,

• εάν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα

( στην περίπτωση ,που λαμβάνουν σύνταξη θα υποβάλλεται απαραίτητα 

απόκομμα σύνταξης) και

• εάν τα ανήλικα τέκνα είναι άγαμα, δεν εργάζονται και δεν έχουν άλλους 

πόρους ζωής.

• Δελτίο αναγγελίας . Όταν δικαιοδόχος είναι ο επιζών σύζυγος, υποβάλλεται 

επιπλέον και

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λύσεως ή μη του γάμου (θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί μετά τον θάνατο).

Όταν δικαιοδόχοι είναι τέκνα άνω των 18 έως 24 ετών και σπουδάζουν σε Α. Ε .1, 

Τ. Ε. I, ή I. Ε. Κ θα υποβάλλονται επιπλέον και

• Αίτηση για σύνταξη, ξεχωριστή από κάθε τέκνο.

• Πιστοποιητικό σπουδών (θα αναγράφεται η έναρξη πρώτης εγγραφής , το 

εξάμηνο φοίτησης καθώς και η διάρκεια φοίτησης).

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους, επικυρωμένο 

από την Δ. Ο. Υ, εάν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή εάν δεν υποβάλλεται,
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υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, επικυρωμένη από την αρμόδια Δ. Ο. Υ, ότι δεν 

υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

• Βεβαίωση υποθηκοφυλακείου, στην οποία να φαίνεται αν υπάρχει ακίνητη 

περιουσία στο όνομά τους. Σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε ενήλικα τέκνα 

λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία υποβάλλεται και

. Πρόσφατη γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου και έγγραφα, από τα οποία να 

προκύπτει ότι η ανικανότητα επήλθε πριν από την συμπλήρωση των ορίων 

ηλικίας του 18ου και 24ου έτους κατά περίπτωση. Όταν δικαιοδόχοι είναι 

μητέρα, πατέρας ή αδελφοί του θανόντος υποβάλλονται επιπλέον και

• Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη απορίας και ότι η 

συντήρηση τους βάρυνε τον θανόντα7λ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ.

• Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ασφάλιση τουλάχιστον 10 έτη.

• Ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας σε περίπτωση θανάτου από βίαιο συμβάν, που 

επήλθε στην άσκηση της υπηρεσίας.

75 Όταν υποβάλλεται αίτηση λόγω θανάτου εν ενεργεία θα αναγράφεται σ' αυτή η ένδειξη δικαιοδόχοι. 
Όταν υποβάλλεται αίτηση λόγω ήδη συνταξιούχου θα αναγράφεται η ένδειξη μεταβίβαση.
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ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ

ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

1. Ο επιζών σύζυγος
2. Τα άγαμα τέκνα 
( νόμιμα, 
νομιμοποιηθέντα, 
αναγνωρισθέντα, 
υιοθετημένα και επί 
ασφαλισμένης, τα 
φυσικά τέκνα της )
3. Η χήρα, άπορη 
μητέρα εφ' όσον 
συντηρούταν και 
συγκατοικούσε με τον 
θανόντα ασφαλισμένο.

Οι άποροι γονείς, 
εφ' όσον συντηρούνταν 

από τον θανόντα 
ασφαλισμένο και ο 

πατέρας είναι 
ανάπηρος και άπορος ή 

ηλικίας άνω των 60 
ετών.

Οι αδελφοί - αδελφές 
του θανόντα 

ασφαλισμένου, που 
είναι ορφανοί από 

πατέρα και μητέρα.

Πίνακας 36 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ76

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

>  Εάν δεν είχε διαζευχθεί μέχρι το θάνατο του-της ασφαλισμένου-ης με οριστική 

και τελεσίδικη απόφαση.

>  Εάν ο γάμος τελέστηκε ένα χρόνο πριν από το θάνατο του-της ασφαλισμένου-ης.

>  Εάν πρόκειται για συνταξιούχο, τότε ο επιζών δεν δικαιούται συντάξεως αν ο 

γάμος τελέστηκε μετά την συνταξιοδότηση κι ο θάνατος επήλθε πριν από την 

πάροδο δύο (2) ετών από την τέλεσή του.

Οι περιορισμοί των δύο τελευταίων περιπτώσεων δεν ισχύουν:

> Εάν ο θάνατος επήλθε από ατύχημα ή οξεία νόσο.

>  Εάν η χήρα κατά τον χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση 

εγκυμοσύνης. 76

76 Κάθε τάξη δικαιοδόχων αποκλείει την επομένη.
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> Εάν κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε 

τέκνο.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ανεξάρτητα από την ηλικία του 
επιζώντα συζύγου. Χορήγηση σύνταξης για 3ετία.

Ο επιζών σύζυγος είχε 
συμπληρώσει το 40ο έτος της 

ηλικίας του κατά την 
ημερομηνία θανάτου του άλλου 

συζύγου.
Παράταση της σύνταξης μετά τη 

λήξη της 3ετίας 11.

Ο επιζών σύζυγος δεν είχε 
συμπληρώσει το 40ο έτος της 

ηλικίας του κατά την 
ημερομηνία θανάτου του άλλου 

συζύγου.

Λιακοπή της σύνταξης μετά τη 
λήξη της 3ετίας και 

επαναχορήγηση μετά τη 
συμπλήρωση του 65ου έτους της 

ηλικίας.

Ο επιζών σύζυγος είναι ανάπηρος 
με ποσοστό αναπηρίας 

μεγαλύτερο του 67% κατά την 
ημερομηνία θανάτου του άλλου 

συζύγου.

Χορήγηση της σύνταξης για όσο 
διάστημα διαρκεί η αναπηρία 

χωρίς κάποιο περιορισμό.

Πίνακας 37 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μειωμένη κατά 50%, δηλ. το 30% αυτής του θανόντα , αν εργάζεται, 

απασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη και μθέχρι την ηλικία των 65 ετών.

Μειωμένη κατά 30% , δηλ. το 42% αυτής του θανόντα, αν εργάζεται 

απασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη ,όταν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.

Όταν υπάρχουν παιδιά, που δικαιούνται σύνταξη, ότι περικόπτεται από τον 

επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται στα παιδιά σε ίσα μερίδια.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν αν ο επιζών των συζύγων κατά την 

ημερομηνία του θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% κι 

άνω και για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

Τέλος αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο 

Τομέα και δεν ζητήσει αναστολή της καταβολής της, η σύνταξη καταβάλλεται εξ αρχής 

μειωμένη κατά 70%, δηλ. το 18% αυτής του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και 

δεν υπολογίζεται ασφαλιστικά ο χρόνος εργασίας σαν συντάξιμος. 77

77 Ολόκληρη, δηλ. το 60% αυτής του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αν ο επιζών σύζυγος δεν 
εργάζεται, δεν απασχολείται ή δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη.
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ΤΕΚΝΑ
Δικαιούνται συντάξεως τα τέκνα του θανόντα ασφαλισμένου εφ’ όσον :

>  Δεν εργάζονται, δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας τους.

>  Σπουδάζουν σε ανώτερες - ανώτατες σχολές ή I. Ε. Κ. μέχρι τη λήψη του πτυχίου 

κι όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας του (συμπληρωμένο).

> Είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και η ανικανότητά τους 

εμφανίστηκε πριν από τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας (18ο και 24ο) 

. Η σύνταξη χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

>  Δικαιούνται συντάξεως τα υιοθετημένα τέκνα εφόσον η υιοθεσία έχει γίνει 

τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από το θάνατο ή τη χορήγηση σύνταξης στο θετό 

γονέα, εκτός κι αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν.

ΧΗΡΑ ΜΗΤΕΡΑ
Δικαιούται συντάξεως εφόσον συμβίωνε με τον θανόντα ασφαλισμένο ή

συνταξιούχο, συντηρούταν απ' αυτόν και είναι αποδεδειγμένα άπορος.

ΓΟΝΕΙΣ
Δικαιούνται συντάξεως εφόσον είναι άποροι η δε συντήρησή τους βάρυνε τον 

θανόντα και ο πατέρας είναι ανάπηρος. Ως ανάπηρος θεωρείται και ο άπορος πατέρας, 

που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του.

ΑΔΕΛΦΟΙ - ΑΔΕΛΦΕΣ

Δικαιούνται συντάξεως εφόσον είναι άποροι η δε συντήρησή τους βάρυνε τον 

θανόντα.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΜΙΣΘΟΣ
Όπως ο συντάξιμος χρόνος - μισθός γήρατος.
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ 78
Α. Θανόντων ασφαλισμένων, που ασφαλίστηκαν μέχρι την 31-12-1992

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

60%
Επιζών σύζυγος 60% 60% +20%

Επιζών σύζυγος + 1 παιδί 80% 60% + 15% + 15%
Επιζών σύζυγος + 2 παιδιά 90% 60% + 10% + 10% + 10%
Επιζών σύζυγος + 3 παιδιά 90% 60% + τα παιδιά μοιράζονται 30% σε ίσα

Κ .λπ . 90% μέρη

1 παιδί 50% 50%
2 παιδιά 50% 25% + 25%
3 παιδιά 70% σε ίσα μέρη

κ. λ π. 70% σε ίσα μέρη

Σύζυγος + χήρα μητέρα + 60% (σύζυγος), το υπόλοιπο 30% σε ίσα μέρη
παιδιά 90% στους υπόλοιπους δικαιοδόχους.

Ένας γονέας 40% 40%
Δύο γονείς 50% 25% + 25%

Ένας αδελφός 40% 40%
Δύο αδελφοί 50% 25% + 25%

Πίνακας 38

Β. Θανόντων ασφαλισμένων , που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1992

ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

Επιζών σύζυγος 
Επιζών σύζυγος + 1 παιδί 

Επιζών σύζυγος + 2 παιδιά 
Επιζών σύζυγος + περισσότερα από 2 παιδιά 

1 παιδί ορφανό (και από τους δύο γονείς)

2 παιδιά ορφανά
περισσότερα από 2 παιδιά ορφανά

50%
50% +25%

50% + 25% + 25%
50% + το υπόλοιπο 50% μοιράζεται εξ' ίσου στα παιδιά

50% (εάν δεν δικαιούται σύνταξη και από τον άλλο 
γονέα)

50% + 50%
μοιράζονται εξ' ίσου το 100%

Πίνακας 39

3.3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΓΗΡΑΣ

78 Το ποσό της σύναξης των δικαιοδόχων υπολογίζεται επί του ποσού της βασικής σύνταξης, το οποίο 
ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή θα δικαιούταν ο θανών ασφαλισμένος, αν κατά την ημερομηνία 
θανάτου του καθίστατο ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 80%, χωρίς καμία προσαύξηση επί της βασικής 
σύνταξης.
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Α. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΕΧΡΙ
31-12-2007

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01-01-2008

ΜΕΧΡΙ
31-12-1982

ΜΕΧΡΙ 31-12-2007

15-30

50%-80% (2% 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ)
30-35 80%

36-40

81,6%-88%
(1,6%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΗΝΑ

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 40 88% ΕΞΟΔΟΥ

ΜΕΧΡΙ 01-01-2008 ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΚΑΤΑ 1% ANA 
ΕΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟ 2017

ΒΛΕΠΕ
"ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ
ΜΙΣΘΟΥ"

ΑΠΌ 1-1-1983 
ΜΕΧΡΙ 31-12- 

1992

ΜΕΧΡΙ 31-12-2002 1-25

(1/50-
25/50)*80%(1/50 

ANA ΕΤΟΣ)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΗΝΑ

ΕΞΟΔΟΥ
ΑΠΌ 1-1-2003 ΜΕΧΡΙ 

31-12-2007 1-25

(1/35-
25/35)*80%(1/35 

ANA ΕΤΟΣ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2008

Προσαύξηση 1/35 για κάθε έτος επί 
79%-70% μέχρι το 2017 (δηλ. 

μειώνεται 1 %κατ'έτος μέχρι να 
φτάσει το 70% το 2017)

ΒΛΕΠΕ
"ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ
ΜΙΣΘΟΥ"

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
1-1-1993

1-35

2%-70% (2% 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ANA ΕΤΟΣ)

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 36 
(ΕΦΟΣΟΝ 

ΑΙΑΝΥΟΝΤΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΟ 65ο- 
67ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ)

73%-76% (3% 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ANA ΕΤΟΣ)

Πίνακας 40
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Τα ανωτέρω ισχύουν για υπολογισμό σύνταξης όταν ολόκληρος ο χρόνος έχει 

διανυθεί στην ασφάλιση του Ταμείου και για χρόνους που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 10 του Ν. 1405/1983.

Για χρόνους που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, 

ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη σελίδα διαδοχικής ασφάλισης της Γ ενικής Γ ραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 79.

Β. Μ ΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

• Για τις χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 το ποσοστό μείωσης της 

σύνταξης είναι 1/200 της μηνιαίας συντάξεως για κάθε μήνα ,που λείπει από το 

κατά περίπτωση απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες 

κατά περίπτωση.

• Για τις χορηγούμενες από 1-1-2003 και εφεξής συντάξεις το ποσοστό μείωσης 

διαμορφώνεται σε 11261 για κάθε μήνα, που λείπει από το κατά περίπτωση 

απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες κατά περίπτωση.

• Το κατώτατο το όριο σύνταξης μειώνεται σε κάθε περίπτωση , που ο 

συνταξιούχος λαμβάνει μειωμένη σύνταξη , κατά το ανάλογο ποσοστό.

79 www.ggka.gr
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ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΜΕΧΡΙ 31-12-1982 ΜΕΧΡΙ 31-12-2007

Οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την έξοδο από την 
υπηρεσία. Ως τακτικές αποδοχές νοούνται:
■ Βασικός μισθός του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση από 
την υπηρεσία.
■ Τα χορηγούμενα μονίμως, παγίως, και διαρκώς επιδόματα, εφ’ 
όσον καταβάλλονται γι’ αυτά εισφορές στον κλάδο σύνταξης.
■ Λοιπά χορηγούμενα επιδόματα, εφ’ όσον καταβάλλονται από της 
θεσμοθετήσεως ή από την πρόσληψη μέχρι και την απόλυση του 
ασφαλισμένου και εφ’ όσον αποδίδονται εισφορές στον κλάδο 
σύνταξης.
Δεν νοούνται τακτικές αποδοχές :
Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ή για εργασία τις 
εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες, το επίδομα οικογενειακών 
βαρών, κινήσεως, χρηματικής διαχείρισης, αδείας, κ.λπ.

ΜΕΧΡΙ 31-12-2007
Παραμένουν οι ίδιες όπως και για τους ασφαλισμένους μέχρι 

31-12-1982

ΑΠΌ 1-1-1983 
ΜΕΧΡΙ 31-12-1992 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2008

Ο συντάξιμος μισθός ισούται με το μέσο όρο των αποδοχών *°, που 
έλαβαν κατά τα πέντε πλήρη έτη 80 81, που προηγούνται του μήνα που 

υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993

Οι ασφαλιστικές αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσως 
προηγούμενης χρονικής περιόδου μέχρι την συμπλήρωση των 

σαράντα (40) μηνών. Ο συντάξιμος μισθός ισούται με το πηλίκο της 
διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο 

ασφαλισμένος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται 
του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη 
και επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό 
δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών 
απασχόλησης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος εντός της 

χρονικής αυτής περιόδου.

Πίνακας 41 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

80 Ως μέσος όρος αποδοχών νοείται το πηλίκο της διαίρεσης των συνταξίμων αποδοχών, χωρίς τα δώρα 
εορτών και το επίδομα αδείας, κατά τα πέντε ανωτέρω έτη, δια τον αριθμό των μηνών απασχόλησης της 
ίδιας περιόδου.
81 Οι αποδοχές κάθε έτους που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των αποδοχών 
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική για τα ταμεία μισθωτών.
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• Αν στην ανωτέρω χρονική περίοδο δεν έχει πραγματοποιηθεί απασχόληση 

σαράντα (40) τουλάχιστον μηνών, για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των 

αποδοχών συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές αποδοχές μηνών εργασίας της 

αμέσως προηγούμενης χρονικής περιόδου, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού 

των σαράντα (40) μηνών.

• Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας και 

απασχόλησης, αν δεν έχουν συμπληρωθεί οι παραπάνω μήνες ή έτη, ο 

υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει 

πραγματοποιηθεί.

• Για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των αποδοχών όσων υποβάλλουν αίτηση 

συνταξιοδότησης από 1 -1 -2008 μέχρι 31-12-2012, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο 

της διαίρεσης των συνταξίμων αποδοχών που έλαβαν τους μήνες από 1 -1 -2008 

μέχρι και το μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης της ίδιας περιόδου.

• Για όσους συνταξιοδοτηθούν το έτος 2008 το ποσοστό του μέσου όρου των 

αποδοχών, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη ορίζεται σε 79%, 

μειούμενο κατά 1% για καθένα από τα επόμενα έτη συνταξιοδότησης και μέχρι 

το 70% για όσους αποχωρούν από το έτος 2017 και μετά.

• Μετά την 1 -1 -2008 το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης αποτελείται από το 

άθροισμα των δύο ανωτέρω τμημάτων.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο υπολογισμός της σύνταξης αναπηρίας ,γενικά ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με 

τη σύνταξη γήρατος, με ορισμένες διαφοροποιήσεις.
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Α. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 

31-12-1982

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΕΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΙ

12-30
30-35
36-40

ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 40

40%-80% 82 * 
80%

81,6%-88%“
88%

ΝΟΣΟΥ

ΑΝΙΚΑΝΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

10-25
26-35
36-40

ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 40

50%-80%84
80%

8Ι,6%-88%85
88%

ΑΝΙΚΑΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΟΥ
ΕΚΤΕ ΑΕΙ

8-11
12-14
15-29
30-35
36-40

ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 40

30%
40%

50%-78%86
80%

81,6%-88%87
88%

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΙΚΑΝΟΣ 
ΓΙΑ ΚΆΘΕ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

0-24
25-35
36-40

ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 40

55%-79%88
80%

81,6%-88%
88%

Πίνακας 42

Β. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 1-1-1983

ΜΕΧΡΙ 31-12-1992
Ο υπολογισμός ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τις αντίστοιχες συντάξεις 

γήρατος ( μέχρι 31-12-2002 υπολογισμός σε πεντηκοστά και μετά την 1-1-2003 σε 

τριακοστά πέμπτα του αντίστοιχου ποσοστού γήρατος).

82 Προσαύξηση
83 Προσαύξηση
84 Προσαύξηση
85 Προσαύξηση
86 Προσαύξηση
87 Προσαύξηση
88 Προσαύξηση

2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
1,6% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
1,6% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
1,6% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
1% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.

162



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Γ. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

1-1-1993

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΣ Α. X. Α. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ (1)

ΑΝΑΠΗΡΟΣ

ΑΝΑΠΗΡΟΣ Α. X. Α. 75% ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ (1)
ΑΝΑΠΗΡΟΣ 20 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ (1)

ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΛΟΓΩ ΨΥΧ. 
ΝΟΣΟΥ Α. X. Α. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ (1)

ΜΕΡΙΚΑ
ΑΝΑΠΗΡΟΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΣ Α. X. Α. 50% ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ (1)
ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΣ 20 75% ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ (1)

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΣ 
ΛΟΓΩ ΨΥΧ. ΝΟΣΟΥ Α. X. Α. 75% ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ (1)

(1) Το πλήρες ποσό της σύνταξης υπολογίζεται το ίδιο όπως του γήρατος 

Πίνακας 43

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ως γήρατος.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Α. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992

Ισχύουν τα ίδια κατώτατα όρια συντάξεων, που παρέχει το I. Κ. Α στους 

συνταξιούχους του.

Β. Για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993

Το κατώτατο ποσό της χορηγούμενης μηνιαίας σύνταξης γήρατος - αναπηρίας 

και εργατικού ατυχήματος ορίζεται ίσο με το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με 

πλήρη απασχόληση, όπως ο μισθός αυτός καθορίζεται από την Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. του έτους 

2002 ( για το β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανέρχεται στα 548,75 Ευρώ ).
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Το παραπάνω ποσό από την 1-1-2003 και μετά αναπροσαρμόζεται κατά το 

ποσοστό αύξησης των συντάξεων σύμφωνα με την εκάστοτε καθοριζομένη εισοδηματική 

πολιτική. Το κατώτατο όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση, που ο συνταξιούχος λαμβάνει 

μειωμένη σύνταξη.

Στους συνταξιούχους γήρατος ,που έχουν ασφάλιση πάνω από 15 χρόνια και 

δικαιούνται τα κατώτατα όρια σύνταξης χορηγείται προσαύξηση 1% για κάθε έτος 

ασφάλισης επιπλέον των 15 ετών , υπολογιζόμενη επί των μηνιαίων συνταξίμων 

αποδοχών με βάση τις οποίες υπολογίστηκε η σύνταξη. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται 

και στους συνταξιούχους γήρατος των οποίων η σύνταξη είναι μεγαλύτερη των 

κατωτάτων ορίων , εφόσον τα κατώτατα όρια σύνταξης και η προσαύξηση ,που τους 

αναλογεί, υπερβαίνουν το ποσό της σύνταξης.

ΘΑΝΑΤΟΣ

Το ποσό της σύνταξης που θα ελάμβανε ο θανών ασφαλισμένος υπολογίζεται σε 

ποσοστό επί του συνταξίμου μισθού του.

Α. Θανόντων ασφαλισμένων, που ασφαλίστηκαν μέχρι 31-12-1982

Έτη ασφάλισης Ποσοστό σύνταξης
0 -9 30% - 48% (1)

10-25 40% - 70% (1) 50% - 80% (1)
26-30 72% - 80% (1) 80%
31-35 80% 80%
36-40 81,6% - 88% (2) 81,6% - 88% (2)

Πλέον των 40 88% 88%

Πίνακας 44

(1) . Αύξηση κατά 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.

(2) . Αύξηση κατά 1,6%  για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
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Β. Θανόντων ασφαλισμένων, που ασφαλίστηκαν από 1-1-1983 μέχρι 

31-12-1992

ΑΠΌ
01-01-1983

ΜΕΧΡΙ
31-12-1992

ΜΕΧΡΙ
31-12-02 1-25 (1/50-25/50)*80% (1/50 ΑΝΑ ΕΤΟΣ)

ΑΠΌ
01-01-03
ΜΕΧΡΙ

31-12-07 1-25 (1/35-25/35)*80% (1/35 ΑΝΑ ΕΤΟΣ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01-01-08

Προσαύξηση 1/35 για κάθε έτος επί ποσοστό 79% - 
70% μέχρι το έτος 2017 ( δηλ. μειώνεται 1% κατ' έτος 

μέχρι να φτάσει το ποσοστό 70% το 2017 )

Πίνακας 45

Γ. Θανόντων ασφαλισμένων, που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης στους δικαιοδόχους θανόντος ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου υπολογίζεται επί του ποσού της βασικής σύνταξης που ελάμβανε ο 

συνταξιούχος ή θα εδικαιούτο να λάβει ο θανών ασφαλισμένος, αν ο τελευταίος κατά την 

ημέρα του θανάτου του καθίστατο βαριά ανάπηρος (σε ποσοστό 80%).
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4.1 Σ ΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

ΕΛΛΑΑΟΣ ( Τ. Ε. Β. Ε. I

4.1.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92)

Προϋποθέσεις89 :
Για να δικαιωθούν σύνταξη γήρατος οι ασφαλισμένοι θα πρέπει:

>  Να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας των και 35 έτη ασφάλισης, ή

>  Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας των και 15 έτη ασφάλισης, ή

>  Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία εφόσον 

είναι τυφλοί. Για τον υπολογισμό δε της σύνταξης θεωρείται ότι έχουν 35 χρόνια 

στην ασφάλιση.

>  Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία 

εφόσον:

1. Είναι παραπληγικοί ή τετραπληγικοί

2. Πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία

3. Πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β

4. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

5. Έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιά - 

πνεύμονες-ήπαρ και πάγκρεας).

Ο υπολογισμός σύνταξης είναι ο ίδιος που ισχύει για τους τυφλούς.

>  Να έχουν συμπληρώσει 37 έτη χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή η 

συμπλήρωση ορισμένου ορίου ηλικίας. Όμως ο χρόνος ασφάλισης που 

λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της 37 ετίας είναι μόνον ο πραγματικός 

χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. ή άλλο ταμείο 

αυτοαπασχολούμενων.

>  Χορηγείται επίσης - υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει 

άλλη σύνταξη - ποσό σύνταξης με 11 1/2 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών. 

Όμως στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για την

89 Πηγή : Ενημερωτικό φυλλάδιο Ο. Α. Ε. Ε. - Τ. Ε. Β. Ε.
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συμπλήρωση των 111/2 ετών είναι μόνον ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που 

διανύθηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. ή άλλο ταμείο αυτοαπασχολούμενων.

>  Οι ασφαλισμένες του Τ.Ε.Β.Ε. μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 

80 % και άνω θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 

7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

>  Οι ασφαλισμένοι / νες του Τ.Ε.Β.Ε. που έχουν σύζυγο ανάπηρο με ποσοστό 80 % 

και άνω καθώς και 10 έτη τουλάχιστον έγγαμο βίο κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με την 

συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου 

ηλικίας.

Σημειωτέον ότι όταν θα υποβληθεί η αίτηση για σύνταξη σε κάθε περίπτωση από 

τις ανωτέρω, θα πρέπει ο αιτούμενος να έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος 

του.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από την 1η 

του επομένου μηνός εκείνου που υποβλήθηκε η αίτηση. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του 

υποψήφιου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων. (Τα 

εκάστοτε κατώτατα όρια Τ.Ε.Β.Ε.) τότε καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της 

εξόφλησης αυτής εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση 

στην ενδιαφερόμενο.

• Η σύνταξη γήρατος αναστέλλεται, αν ο συνταξιούχος επαναλάβει επάγγελμα που 

ασφαλίζεται στο Τ. Ε. Β. Ε.

• Το δικαίωμα για τη λήψη σύνταξης γήρατος ηρεμεί για όσο χρονικό διάστημα η 

επιχείρηση του προσώπου, που δικαιούται τη σύνταξη έχει μεταβιβασθεί σε τέκνο 

αυτού, που έχει ηλικία κάτω των 18 ετών.

• Δεν ισχύει η οικονομική ενότητα στη διαδοχική ασφάλιση και στις αναπηρικές 

συντάξεις.
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Προϋποθέσεις:
>  Πλήρης σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.

>  Μειωμένη σύνταξη κατά το 1 /200 της πλήρους με 15 χρόνια και ηλικία 60 ετών. 

Από τα 15 χρόνια ασφάλισης τα 2,5 χρόνια την τελευταία πενταετία πριν από την 

υποβολή της αίτησης.

> Μητέρα με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πλήρη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης 

και ηλικία 55 ετών ή μειωμένη με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

> Μητέρα με 3 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 56 ετών.

> Μητέρα με 4 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 53 ετών.

>  Μητέρα με 5 παιδιά και άνω με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

4.1.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92)

Προϋποθέσεις:
Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε.:

> Αν είναι ανίκανοι για άσκηση του επαγγέλματος τους, από σωματική ή 

πνευματική πάθηση, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

>  Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος τους, διότι έγιναν ανάπηροι κατά 

την έννοια των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και έχουν χρόνο 

ασφάλισης 10 ετών, εκτός αν ασφαλίστηκαν στο Ταμείο για πρώτη φορά μετά 

την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους, οπότε πρέπει να έχουν χρόνο 

ασφάλισης 15 ετών.

>  Αν έγιναν ανάπηροι, κατά την έννοια της παρ. 1 μετά την διακοπή της άσκησης 

του επαγγέλματος τους οποτεδήποτε και έχουν χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον 

ετών.

> Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος, από βίαιο συμβάν κατά την 

διάρκεια της εργασίας ή εξ αιτίας αυτής, ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισής
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τους. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 

ετών.

>  Αν κριθεί η ανικανότητά τους για την εργασία από τις αρμόδιες, Υγειονομικές 

Επιτροπές του Ταμείου ότι ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%.

Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1 η του επόμενου μήνα εκείνου που 

υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. Αν ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση 

του επαγγέλματος του μετά την υποβολή της αίτησης, για συνταξιοδότηση λόγω 

αναπηρίας, το δικαίωμα στη σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επόμενου, 

εκείνου που διακόπηκε η άσκηση του επαγγέλματος. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του 

υποψηφίου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων (τα εκάστοτε 

κατώτατα όρια Τ.Ε.Β.Ε.) από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής εφόσον δεν 

εξοφληθεί αυτή εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. 

Παράταση σύνταξης και σύνταξη εφ ' όρου ζωής.
Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αναπηρίας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, δικαιούνται παράταση της συνταξιοδότησής τους, εφόσον υποβάλουν σχετική 

αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

λήξεως της χρονικής περιόδου για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν.

Μπορεί επίσης να υποβάλλει αίτηση και μέσα στο τελευταίο δίμηνο της χρονικής 

περιόδου για την οποία κρίθηκε ανάπηρος.

Επίσης οι ασφαλισμένοι που πέρασαν 3 (τρεις) φορές από την Υγειονομική 

επιτροπή και πήραν σύνταξη πέντε χρόνια συνέχεια, είναι δε ηλικίας 60 ετών, επίσης και 

εκείνοι που πέρασαν πέντε (5) φορές από την υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη 

10 χρόνια συνέχεια και είναι 55 ετών παίρνουν σύνταξη εφ' όρου ζωής, χωρίς να 

εξετασθούν άλλη φορά από την υγειονομική επιτροπή.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ) 
(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-930

Προϋποθέσεις:

> Μέχρι το 21° έτος της ηλικίας 1 έτος ασφάλισης αυξανόμενο προοδευτικά σε 5 

έτη με την προσθήκη 5 μηνών για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου.
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>  Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 5 ετών εκ των οποίων 2 έτη να 

έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα 5 τελευταία χρόνια πριν από το έτος που 

κατέστη ανάπηρος. Αν κατά τη διάρκεια της 5ετίας ο ασφαλισμένος έχει 

συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προ της 

συνταξιοδότησης χρόνο.

>  Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

Ποσοστά αναπηρίας:
> Βαριά ανικανότητα 80%

> Πλήρη ανικανότητα 67 %

>  Μερική ανικανότητα 50%.

Σύνταξη (εφόρου ζωής) :
> 55 ετών -7  έτη συνταξιοδότησης -  3 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.

>  60 ετών -  5 έτη συνταξιοδότησης -  2 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.

>  Ο επί 12ετία συνταξιοδοτούμενος συνεχώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

>  Ο επί 20ετία συνταξιοδοτούμενος, διακεκομμένα αλλά από τριετίας συνεχώς 

συνταξιοδοτούμενος.

4.1.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92)

Δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου τα μέλη του θανόντος ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου του Τ. Ε. Β. Ε 9ί).

Ως μέλη οικογένειας του θανόντος λογίζονται:

>  Ο επιζών των συζύγων (άντρας ή γυναίκα), δικαιούται σύνταξη για μια τριετία 

από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη 

εξακολουθεί να καταβάλλεται υπό προϋποθέσεις.

>  Τα άγαμα τέκνα αυτού (αυτής). Ακόμη και τα φυσικά (νόθα) τέκνα θανούσης 

ασφαλισμένης γυναικός εφόσον συντηρούνται κυρίως απ' αυτήν.

> Οι εγγονοί και πρόγονοι. 90

90 Πηγή : www.tebe.gr
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>  Οι γονείς εφόσον συντηρούνται κυρίως από τον θανόντα (θανούσα) και εφόσον 

το ποσοστό σύνταξης δεν εξαντλείται από την χήρα (χήρο) και τα τέκνα.

Προϋποθέσεις:
Τα μέλη οικογένειας του θανόντος ασφαλισμένου δικαιούνται σύνταξη εφόσον ο 

ασφαλισμένος:

>  Είχε χρόνο ασφάλισης 10 ετών, εκτός αν ασφαλίστηκε στο ταμείο για πρώτη 

φορά μετά την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του, οπότε πρέπει να είχε 

χρόνο ασφάλισης 15 ετών. Αν ο θανών είχε διακόψει την άσκηση του 

επαγγέλματος του πριν από το θάνατο του, τα μέλη της οικογένειας δικαιούνται 

σύνταξη εφόσον δεν άσκησε άλλο επάγγελμα ή εργασία για το οποίο 

ασφαλίστηκε σε άλλο οργανισμό κυρίας ασφάλισης από τον οποίο να δικαιούται 

να λάβει ή έλαβε σύνταξη.

>  Είχε χρόνο ασφάλισης 20 ετών, ανεξάρτητα από το χρόνο που διέκοψε την 

άσκηση του επαγγέλματος του.

>  Ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισης αν ο θάνατος επήλθε από βίαιο συμβάν κατά 

την άσκηση του επαγγέλματος ή εξαιτίας της άσκησης αυτού. Αν το βίαιο 

συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών.

Τέλος, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος του Τ.Ε.Β.Ε., δεν χρειάζεται καμία χρονική 

προϋπόθεση. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μηνός του 

θανάτου, οπωσδήποτε όμως δεν καταβάλλεται σύνταξη πέραν του έτους αναδρομικά. Αν 

όμως υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων 

συντάξεων (τα εκάστοτε κ. ο.) τότε η σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της 

εξόφλησης αυτής, εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση 

της στους ενδιαφερομένους.

>  Δικαιούνται σύνταξη θανάτου οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες 91, εφόσον (οι 

άγαμες θυγατέρες) :

• δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλη πηγή.

• ο θάνατος του πατέρα έχει επέλθει μετά την 17/10/90.

91 Επί διαζευγμένων θυγατέρων απαιτείται όπως, ο θάνατος του γονέα και λύση του γάμου, να έχουν 
επέλθει πριν την 17/10/90. Επίσης, δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και τα ανίκανα τέκνα για κάθε 
βιοποριστικό επάγγελμα.
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• η υποψήφια συνταξιούχος είχε συμπληρωμένο το 50ο έτος μέχρι την 

17/10/90.

• έχει συμπληρωμένο το 65ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης.

Επίσης δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και τα ανίκανα τέκνα για κάθε 

βιοποριστικό επάγγελμα.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Προϋποθέσεις:
Εξομοιούνται με τις προϋποθέσεις λόγω αναπηρίας, που ισχύουν για τους 

ασφαλισμένους.

Δικαιοδόχα μέλη οικογένειας:

• Ο / η, επιζών σύζυγος (Ν .2676/99).

• Τα προστατευόμενα παιδιά.

4.1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92)

Το ποσό της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας ποικίλει ανάλογα με τα έτη 

ασφάλισης και την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία υπήχθη ο ασφαλισμένος κατά το 

χρόνο της ενεργού ασφάλισής του.

Στις συντάξεις λόγω θανάτου υπολογίζεται ως ποσοστό επί της σύνταξης που θα 

ελάμβανε ο θανών ασφαλισμένος η επί της σύνταξης που ελάμβανε ο συνταξιούχος.

Το εν λόγω ποσό σύνταξης αποτελείται:

>  Από βασική σύνταξη, η οποία είναι ίση με το τετραπλάσιο του ποσού της 

μηνιαίας εισφοράς της Α ' ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου σύνταξης.

>  Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται Κλάδου Συντάξεων που ισχύει κάθε φορά 

κατά την αίτηση των αντίστοιχων ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες είχε 

καταταγεί ο ασφαλισμένος στην διάρκεια του χρόνου ασφάλισης του , ως εξής:
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• Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης, προσαύξηση 15% για κάθε έτος.

• Από το 31 ο έτος ασφάλισης, μέχρι και το 35ο έτος προσαύξηση 25% για κάθε 

έτος, και

• Από το 36ο έτος ασφάλισης και άνω, προσαύξηση 30% για κάθε έτος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2 % επί 

του συντάξιμου ποσού βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης 

υπηρεσίας.

Κατώτατο όριο σύνταξης είναι το ποσό που αναλογεί σε 15 χρόνια ασφάλισης, 

προσαυξημένο κατά 50% από το 1999.

Ως Κατώτερο Όριο σύνταξης γήρατος , αναπηρίας (και εργατικού ατυχήματος) 

ορίζεται το 70% του κατωτάτου μισθού έγγαμου με πλήρη απασχόληση, όπως είχε 

καθοριστεί από την Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. έτους 2002 και ίσχυε κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του Ν .3029/02 (11/07/2002), δηλαδή το 70 % των 548,75 Ευρώ ισούται με 

384,13 Ευρώ (άρθρο 3 παρ. 4α Ν.3029/2002). Το ποσό αυτό από 01/01/2003 και εφεξής 

αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την 

ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική και τις κατ' έτος εκδιδόμενες υπουργικές 

αποφάσεις κάθε φορέα. Έτσι, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3232 

(12/02/2004) το ως άνω κατώτατο όριο σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 

ανεξάρτητα απασχολούμενους διαμορφώνεται σε 384,13 επί το ποσοστό αύξησης 

συντάξεων έτους 2003 επί το ποσοστό αύξησης συντάξεων έτους 2004 κατά φορέα ( π.χ. 

για τον Ο. Α. Ε. Ε. - Τ. Ε. Β. Ε. 384,15 * 3% * 4% = 411,48.

Το παραπάνω κατώτατο όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση που χορηγείται σύνταξη 

μειωμένη. Έτσι σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67 % θα 

χορηγούνται τα 3/4 του πλήρους ποσού κατώτερου ορίου, ενώ με ποσοστό 50 % το 1/2 

του πλήρους κατωτάτου ορίου, (άρθρο 3 παρ. 4β, Ν.3029/02).

Εφόσον υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου, οποιασδήποτε κατηγορίας 

σύνταξης, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων των εκάστοτε κατώτατων ορίων
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Τ. Ε. Β. Ε, τότε: για να καταβληθεί κανονικά η σύνταξη, απαιτείται όπως το επί πλέον 

των 10 μηνιαίων συντάξεων των εκάστοτε κατωτάτων ορίων, ποσό, καταβληθεί εφάπαξ 

εντός δύο μηνών από τη κοινοποίηση της οφειλής, διαφορετικά η πληρωμή της σύνταξης 

αρχίζει από τον επόμενο μήνα εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής και χωρίς καταβολή 

αναδρομικών συντάξεων.

Από 1.1.2003, η Η' ασφαλιστική κατηγορία καθιερώνεται ως υποχρεωτική, για 

τους ασφαλισμένους του Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 

31.12.1992 και ασκούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον οργανισμό μας πάνω από 10 

χρόνια. Η αύξηση του συνολικού ασφαλίστρου στην υποχρεωτική Η' πλέον κατηγορία, 

δεν θα υπερβαίνει τελικά το ποσοστό 16%.

Σε περίπτωση δε γενικότερης αύξησης των ασφαλιστικών κατηγοριών από 

1.1.2003, η Διοίκηση του Ταμείου δεν προτίθεται να αυξήσει το ασφάλιστρο του κλάδου 

συντάξεων στην Η' ασφαλιστική κατηγορία.

Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης είναι:

1. Η βελτίωση των οικονομικών του κλάδου σύνταξης που παρουσιάζουν μείωση, 

λόγω της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων (ωρίμανση συνταξιοδοτικών 

προϋποθέσεων) και της μείωσης του αριθμού των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων, δια 

διαφόρους δημοσιονομικούς λόγους.

2. Η βελτίωση του ύψους των συντάξεων των παραπάνω ασφαλισμένων που 

παραμένουν καθηλωμένοι στη Ζ ασφαλιστική κατηγορία και όπως γνωρίζετε το 

ασφαλιστικό μας σύστημα είναι ανταποδοτικό και έτσι η προσδοκούμενη σύνταξη θα 

είναι απόλυτα ικανοποιητική, όπως μέχρι σήμερα των προαιρετικών κατηγοριών που 

αγγίζει το ποσό των 1174,00 Ευρώ. Επίσης η εισφορά εκπίπτει μετά τη φορολογική 

έκπτωση 100%.
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Παραδείγματα υπολογισμού σύνταξης με τιμές 2001 :
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιο

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: 30,81 \ 4 = 123,26 €

Γ. ΚΑΑΣΗ 5 ΕΤΗ \ 8,58 = 42,92 €

Δ. ΚΑΑΣΗ 5 ΕΤΗ \ 10,56 = 52,82 €

ΣΤ. ΚΑΑΣΗ 5 ΕΤΗ \ 16,02 = 80,12 €

Ζ. ΚΑΑΣΗ 15 ΕΤΗ \ 19,77 = 296,48 €

ΣΥΝΟΛΟ: 595,60 €

Πίνακας 46 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: 30,81 \ 4 - 1 123,26 €

1 I.ΚΑΑΣΗ 5 ΕΤΗ X 8,58 = | 42,92 €

Ι α . ΚΑΑΣΗ 5 ΕΤΗ \ 10,56 | = I 52,82 €

ΣΤ. ΚΑΑΣΗ 5 ΕΤΗ X 16,02
- I

| 80,12 €

Ζ. ΚΑΑΣΗ 15 ΕΤΗ \ 19,77
_ ]

| 296,48 €

Ζ. ΚΑΑΣΗ 5 ΕΤΗ X 32,94 = 164,71 €

ΣΥΝΟΛΟ : 760,34 €

Πίνακας 47 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο

ΒΑΣΙΚΗ Σ3 ΝΤΑΞ:η : 1 30,81 | Η •  I1 1|  123,26 ( | |

Γ. ΚΛΑΣΗ 5 II ΕΤΗ | & 8,58 Ε_ι 42,92 < | |

Δ. ΚΛΑΣΗ Π “1II ΕΤΗ | 13 10,56 ι υ 52,82 ( II

ΣΤ. ΚΛΑΣΗ Π “ I ετη I13||-------- ΙΜ 2 | ί 1 80,12 € 11

Ζ. ΚΛΑΣΗ Ιί— ^ _ II ΕΤΗ | 13|| 1*30 1Ι_Ι 91,49 < |

I. ΚΛΑΣΗ | 1 ιο ΕΤΗ | Η |  44,64 | 1
I. ΚΛΑΣΗ | II 5 ΕΤΗ | 1* |  74,39 1= |  371,97 ε|

I. ΚΛΑΣΗ |
ι _ 1 ΕΤΗ | 1*|  89,27 1= 1 624,92 ε|

| |  ΣΥΝΟΛΟ : Ι ϋ ^ Ι
Πίνακας 48 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 42 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΊΉΣΗ ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ν.2084 / 92 ΑΡΘΡΟ 47)

Στους ασφαλισμένους συνταξιούχους χορηγείται δεύτερη σύνταξη γήρατος ή 

αναπηρίας όταν έχουν πραγματοποιήσει:

>  Για σύνταξη γήρατος 20 έτη και έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας 

τους. Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις αυξάνονται κατά 150 ημερομίσθια για 

το επόμενο έτος.

>  Για σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50% -16- χρόνια ασφάλισης και έχουν 

συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας τους.

>  Για σύνταξη αναπηρίας τουλάχιστον 12 χρόνια ή 3.600 ημερομίσθια εκ των 

οποίων τα 600 την τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας.
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Σύνολο συνταξιούχων 188.222

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ανώτατη 2.338,34 3.037,95 2.048,60

Μέση 503,35 641,54 348,18

Κατώτατη 16,27 10,64 9,89

Πίνακας 49 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 01-06-2005
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4.2 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ( ΤΑ. Ε. 1

4.2.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Σύνταξη ονομάζεται το μηνιαίο χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλουν οι 

ασφαλιστικοί Οργανισμού στους ασφαλισμένους αυτών, μετά την επέλευση του 

ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον διαρκεί αυτός 92 93.

Τις συντάξεις τις διακρίνουμε αναλόγως του κινδύνου τον οποίο καλύπτουν σε 

συντάξεις γήρατος, που είναι ισόβιες, σε συντάξεις λόγω θανάτου, συνεχίζονται δε εάν 

πρόκειται για χήρα μέχρι θάνατο ή γάμο αυτής, εάν πρόκειται για παιδιά μέχρι να 

συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, εκτός εάν είναι ανίκανα για βιοπορισμό.

Το ύψος της σύνταξης καθορίζεται βάσει των ασφαλιστικών εισφορών που 

κατέβαλλε ο ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής του σχέσης.

Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω γήρατος και αναπηρίας, γίνεται συνήθως με 

βάση τους ίδιους συντελεστές και η σύνταξη λόγω θανάτου υπολογίζεται επίσης επί του 

ποσού το οποίο θα ελάμβανε ο ασφαλισμένος εάν ετύγχανε σύνταξης λόγω γήρατος.

Η σύνταξη που καταβάλλει το ΤΑ. Ε. από 1/1/2002 με 35ετή ασφάλιση είναι:

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΗΡΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΜΕΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ

448.43
ΜΕΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ

361.94 ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ 380,21

ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ 372,00 ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ 372,00 ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ 336.00

ΑΝΩΤΕΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ 1166,20 ΑΝΩΤΕΡΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ 2033,16 ΑΝΩΤΕΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ 1229,61

ΚΑΤΩΤΑΤΑ
ΟΡΙΑ 372.00 ΚΑΤΩΤΑΤΑ

ΟΡΙΑ |  372,Οθ| ΚΑΤΩΤΑΤΑ
ΟΡΙΑ 536,00

Πίνακας 50 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΜΕ 35ΕΤΗ ΑΣΦΑΑΙΣΗ 93

92 π  »Πηγή : www.tae.gr
93 Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται σε Ευρώ.
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92)

Προϋποθέσεις:

Για να δικαιωθούν σύνταξη γήρατος οι ασφαλισμένοι θα πρέπει:

>  Να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας των και 35 έτη ασφάλισης, ή

>  Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας των και 15 έτη ασφάλισης, ή

>  Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία εφόσον 

είναι τυφλοί. Για τον υπολογισμό δε της σύνταξης θεωρείται ότι έχουν 35 χρόνια 

στην ασφάλιση.

> Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία 

εφόσον:

1. Είναι παραπληγικοί ή τετραπληγικοί

2. Πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία

3. Πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β

4. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

5. Έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιά - 

πνεύμονες-ήπαρ και πάγκρεας).

Ο υπολογισμός σύνταξης είναι ο ίδιος που ισχύει για τους τυφλούς.

>  Να έχουν συμπληρώσει 37 έτη χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή η 

συμπλήρωση ορισμένου ορίου ηλικίας. Όμως ο χρόνος ασφάλισης που 

λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της 37ετίας είναι μόνον ο πραγματικός 

χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο ΤΑ. Ε. ή άλλο ταμείο 

αυτοαπασχολούμενων.

> Χορηγείται επίσης - υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει 

άλλη σύνταξη - ποσό σύνταξης με 11 1/2 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών. 

Όμως στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για την 

συμπλήρωση των 111/2 ετών είναι μόνον ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που 

διανύθηκε στο ΤΑ. Ε. ή άλλο ταμείο αυτοαπασχολούμενων.
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> Οι ασφαλισμένες του ΤΑ. Ε. μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 

80 % και άνω θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 

7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

>  Οι ασφαλισμένοι / νες του ΤΑ. Ε. που έχουν σύζυγο ανάπηρο με ποσοστό 80 % 

και άνω καθώς και 10 έτη τουλάχιστον έγγαμο βίο κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με την 

συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου 

ηλικίας.

Σημειωτέον ότι όταν θα υποβληθεί η αίτηση για σύνταξη σε κάθε περίπτωση από 

τις ανωτέρω, θα πρέπει ο αιτούμενος να έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος 

του.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από την 1η 

του επομένου μηνός εκείνου που υποβλήθηκε η αίτηση. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του 

υποψήφιου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων. (Τα εκάστοτε 

κατώτατα όρια ΤΑ. Ε.) τότε καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής 

εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση στην 

ενδιαφερόμενο.

• Η σύνταξη γήρατος αναστέλλεται, αν ο συνταξιούχος επαναλάβει επάγγελμα που 

ασφαλίζεται στο ΤΑ. Ε.

• Το δικαίωμα για τη λήψη σύνταξης γήρατος ηρεμεί για όσο χρονικό διάστημα η 

επιχείρηση του προσώπου, που δικαιούται τη σύνταξη έχει μεταβιβασθεί σε τέκνο 

αυτού, που έχει ηλικία κάτω των 18 ετών.

• Δεν ισχύει η οικονομική ενότητα στη διαδοχική ασφάλιση και στις αναπηρικές 

συντάξεις.
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Προϋποθέσεις:
> Πλήρης σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.

>  Μειωμένη σύνταξη κατά το 1/200 της πλήρους με 15 χρόνια και ηλικία 60 ετών. 

Από τα 15 χρόνια ασφάλισης τα 2,5 χρόνια την τελευταία πενταετία πριν από την 

υποβολή της αίτησης.

> Μητέρα με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πλήρη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης 

και ηλικία 55 ετών ή μειωμένη με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

>  Μητέρα με 3 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 56 ετών.

>  Μητέρα με 4 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 53 ετών.

>  Μητέρα με 5 παιδιά και άνω με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

4.2.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92 )

Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που κρίνονται ανάπηροι από τις 

αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και 10 έτη 

πραγματικό συντάξιμο χρόνο από τον οποίο τα τρία έτη συνεχώς πριν τη διακοπή του 

επαγγέλματος ή 20 έτη συντάξιμα γενικώς.

Βασική προϋπόθεση για την απονομή συντάξεως λόγω αναπηρίας είναι να 

αποδεικνύεται με ιατρικά στοιχεία ότι η ασθένεια αποτέλεσε την πρόσφορη αιτία της 

διακοπής της δραστηριότητας, σε περίπτωση διακοπής επαγγέλματος και μεταγενέστερης 

υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης, αν η αναπηρία επήλθε από βίαιο συμβάν 

κατά την άσκηση του επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι το συμβάν έχει αναγγελθεί 

επισήμως μέσα σε έξι μήνες από την γέννησή του και περιλαμβάνει λεπτομερή 

περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες προκλήθηκε.

Η αναγγελία αυτή είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη αναγγελία σε Δημόσια 

Υπηρεσία ή Αστυνομική Αρχή.
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Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που 

υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. Αν όμως ο ασφαλισμένος διακόψει την 

άσκηση του επαγγέλματος του μετά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω 

αναπηρίας, τότε το δικαίωμα στη σύνταξη αρχίζει από την 1η του μήνα του επόμενου 

εκείνου που διακόπηκε η άσκηση του επαγγέλματος. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του 

υποψηφίου συνταξιούχου μεγαλύτερη των δέκα μηνιαίων συντάξεων ( τα εκάστοτε 

κατώτατα όρια ) από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης, εκτός αν εξοφληθεί η οφειλή 

αυτή εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, οπότε η σύνταξη 

καταβάλλεται κανονικά από τον επόμενο μήνα της αίτησης.

Παράταση σύνταξης και σύνταξη εφ ' όρου ζωής.
Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αναπηρίας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, δικαιούνται παράταση της συνταξιοδότησής τους, εφόσον υποβάλουν σχετική 

αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

λήξεως της χρονικής περιόδου για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν.

Μπορεί επίσης να υποβάλλει αίτηση και μέσα στο τελευταίο δίμηνο της χρονικής 

περιόδου για την οποία κρίθηκε ανάπηρος.

Επίσης οι ασφαλισμένοι που πέρασαν 3 (τρεις) φορές από την Υγειονομική 

επιτροπή και πήραν σύνταξη πέντε χρόνια συνέχεια, είναι δε ηλικίας 60 ετών, επίσης και 

εκείνοι που πέρασαν πέντε (5) φορές από την υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη 

10 χρόνια συνέχεια και είναι 55 ετών παίρνουν σύνταξη εφ' όρου ζωής, χωρίς να 

εξετασθούν άλλη φορά από την υγειονομική επιτροπή.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 )

Προϋποθέσεις:

>  Μέχρι το 210 έτος της ηλικίας 1 έτος ασφάλισης αυξανόμενο προοδευτικά σε 5 

έτη με την προσθήκη 5 μηνών για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου.

>  Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 5 ετών εκ των οποίων 2 έτη να 

έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα 5 τελευταία χρόνια πριν από το έτος που 

κατέστη ανάπηρος. Αν κατά τη διάρκεια της 5ετίας ο ασφαλισμένος έχει
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συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προ της 

συνταξιοδότησης χρόνο.

>  Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

Ποσοστά αναπηρίας:
>  Βαριά ανικανότητα 80%

> Πλήρη ανικανότητα 67 %

> Μερική ανικανότητα 50%.

Σύνταξη (εφόρου ζωής) :
> 55 ετών -7  έτη συνταξιοδότησης -  3 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.

> 60 ετών -  5 έτη συνταξιοδότησης -  2 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.

>  Ο επί 12ετία συνταξιοδοτούμενος συνεχώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

>  Ο επί 20ετία συνταξιοδοτούμενος, διακεκομμένα αλλά από τριετίας συνεχώς 

συνταξιοδοτούμενος.

4.2.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92)

Δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου τα μέλη του θανόντος ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου του ΤΑ. Ε.

Ως μέλη οικογένειας του θανόντος λογίζονται:

>  Ο επιζών των συζύγων (άντρας ή γυναίκα), δικαιούται σύνταξη για μια τριετία 

από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη 

εξακολουθεί να καταβάλλεται υπό προϋποθέσεις.

>  Τα άγαμα τέκνα αυτού (αυτής). Ακόμη και τα φυσικά (νόθα) τέκνα θανούσης 

ασφαλισμένης γυναικός εφόσον συντηρούνται κυρίως απ' αυτήν.

>  Οι εγγονοί και πρόγονοι.

>  Οι γονείς εφόσον συντηρούνται κυρίως από τον θανόντα (θανούσα) και εφόσον 

το ποσοστό σύνταξης δεν εξαντλείται από την χήρα (χήρο) και τα τέκνα.

Προϋποθέσεις :

> Σύνταξη θανάτου δικαιούνται από το ΤΑ. Ε τα μέλη της οικογένειας του 

θανόντος ασφαλισμένου, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει είκοσι έτη συντάξιμου
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χρόνου ή δέκα έτη τουλάχιστον πραγματικού συντάξιμου χρόνου, από τον οποίο 

τα τρία τουλάχιστον έτη, μέσα στην τελευταία πριν από τον θάνατο πενταετία.

>  Ανεξάρτητα με τον χρόνο ασφάλισης, αν ο θάνατος επήλθε από βίαιο συμβάν 

κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

>  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση ενός έτους έγγαμου βίου ή δύο 

ετών σε περίπτωση ασφαλισμένου ή συνταξιούχου άνω των 60 ετών. Οι 

περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν, όταν από αυτό τον γάμο γεννήθηκε τέκνο ή 

υπάρχει περίπτωση βίαιου συμβάντος.

>  Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μηνός του θανάτου, 

εφόσον η αίτηση για σύνταξη υποβληθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 

θανάτου, διαφορετικά καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της υποβολής τη: 

αιτήσεως.

> Εάν όμως υπάρχει οφειλή του θανόντος, μεγαλύτερη των δέκα μηνιαίων 

συντάξεων, τότε η σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης, 

εκτός εάν εξοφληθεί η οφειλή αυτή εντός δύο μηνών, οπότε η σύνταξη 

καταβάλλεται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Προϋποθέσεις:

Εξομοιούνται με τις προϋποθέσεις λόγω αναπηρίας, που ισχύουν για τους 

ασφαλισμένους.

Δικαιοδόχα μέλη οικογένειας:

• Ο / η, επιζών σύζυγος (Ν.2676/99).

• Τα προστατευόμενα παιδιά.
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4.2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92 )

Ο υπολογισμός της σύνταξης αναπηρίας -  γήρατος -  θανάτου γίνεται ανάλογα με 

τα χρόνια που διανύθηκαν στις διάφορες ασφαλιστικές κατηγορίες από τον ασφαλισμένο 

και στην κλίμακα συντάξεων, που ισχύει κατά τον χρόνο διακοπής του εμπορικού 

επαγγέλματος, διαιρούμενου με τον συντελεστή των 35 ετών.

Για κάθε έτος παραμονής στην ασφάλιση πέραν των 35 ετών, η σύνταξη 

προσαυξάνεται 5% για κάθε έτος.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που διέκοψε την 31-1 -2000 και έχει συμπληρώσει το 

60° έτος και 38 έτη στην ασφάλιση του Τ. Α. Ε. εκ των οποίων 20 στην Ζ’

ασφαλιστική κατηγορία και 18 στην Ε’ ασφαλιστική κατηγορία, το ποσό υπολογίζεται 

ως εξής:

20/35 Ζ ’ ασφαλιστική κατηγορία κλίμακας (295,00 € - 881,00 €) = 25,17 € 503,40 €

15/35 Ε ’ ασφαλιστική κατηγορία κλίμακας (295,00 €  - 881,00 €) = 19,83 €  297,45 €

35έτη 800,85 €

συν ( 3 X 5 % = 15 % ) = 120,13 € 

Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  ΣΥ Ν ΤΑ ΞΗ  = 920,98 €
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Πίνακας 51 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1/1/2002

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2 % επί 

του συντάξιμου ποσού βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης 

υπηρεσίας.

Κατώτατο όριο σύνταξης είναι το ποσό που αναλογεί σε 15 χρόνια ασφάλισης, 

προσαυξημένο κατά 50% από το 1999.

Ως Κατώτερο Όριο σύνταξης γήρατος, αναπηρίας (και εργατικού ατυχήματος) 

ορίζεται το 70% του κατωτάτου μισθού έγγαμου με πλήρη απασχόληση, όπως είχε 

καθοριστεί από την Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. έτους 2002 και ίσχυε κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του Ν.3029/02 (11/07/2002), δηλαδή το 70 % των 548,75 Ευρώ ισούται με 

384,13 Ευρώ (άρθρο 3 παρ. 4α Ν.3029/2002). Το ποσό αυτό από 01/01/2003 και εφεξής 

αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την 

ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική και τις κατ' έτος εκδιδόμενες υπουργικές 

αποφάσεις κάθε φορέα. Έτσι, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3232 

(12/02/2004) το ως άνω κατώτατο όριο σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και
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ανεξάρτητα απασχολούμενους διαμορφώνεται σε 384,13 επί το ποσοστό αύξησης 

συντάξεων έτους 2003 επί το ποσοστό αύξησης συντάξεων έτους 2004 κατά φορέα ( π.χ. 

για τον Ο. Α. Ε. Ε. 384,15 * 3% * 4% = 411,48 ).

Το παραπάνω κατώτατο όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση που χορηγείται 

σύνταξη μειωμένη. Έτσι σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67 

% θα χορηγούνται τα 3/4 του πλήρους ποσού κατώτερου ορίου, ενώ με ποσοστό 50 % το 

1/2 του πλήρους κατωτάτου ορίου, (άρθρο 3 παρ. 4β, Ν.3029/02).

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ν.2084 / 92 ΑΡΘΡΟ 47)

Στους ασφαλισμένους συνταξιούχους χορηγείται δεύτερη σύνταξη γήρατος ή 

αναπηρίας όταν έχουν πραγματοποιήσει:

> Για σύνταξη γήρατος 20 έτη και έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας 

τους. Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις αυξάνονται κατά 150 ημερομίσθια για 

το επόμενο έτος.

>  Για σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50% -16- χρόνια ασφάλισης και έχουν 

συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας τους.

>  Για σύνταξη αναπηρίας τουλάχιστον 12 χρόνια ή 3.600 ημερομίσθια εκ των 

οποίων τα 600 την τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας.
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4.3 Σ ΥΝΤΑΞΙΟ ΑΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
( Τ. Σ. Α. I

4.3.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92 )

Προϋποθέσεις 94:
Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος δικαιούνται όσοι συμπλήρωσαν έως την

31/12/1997 :

• 15 χρόνια ασφάλισης και το 65 ο έτος της ηλικίας.

• 25 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

Από 1/1/1998 απαιτούνται:

Για τους άνδρες :

> 25 χρόνια ασφάλισης και η ηλικία 60,5 ετών, αυξανόμενη ανά έξι (6) μήνες κατ' 

έτος, μέχρι της συμπληρώσεως του προβλεπομένου ορίου ηλικίας των 65 ετών.

>  25 χρόνια ασφάλισης και η ηλικία 60 ετών και άνω, με ποσοστό μείωσης 1/200, 

για κάθε ολόκληρο μήνα που λείπει, μέχρι της συμπληρώσεως του 65ου έτους της 

ηλικίας.

>  15 χρόνια ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας.

>  35 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

>  37 χρόνια από ανεξάρτητη απασχόληση χωρίς όριο ηλικίας.

>  11,5 χρόνια από ανεξάρτητη απασχόληση και ηλικία 65 ετών. Η τελευταία 

περίπτωση ισχύει μόνο μεταβατικά από 12/2/2004 μέχρι 31/12/2007 και με την 

προϋπόθεση να μην λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα.

Γ ια τις γυναίκες :

> 25 χρόνια ασφάλισης και το 58° έτος της ηλικίας και άνω, με ποσοστό μείωσης 

1/200, για κάθε ολόκληρο μήνα που λείπει, μέχρι της συμπληρώσεως του 60ου 

έτους της ηλικίας.

>  25 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

>  15 χρόνια ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας.

94 Πηγή : www.tsa.gr
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Προϋποθέσεις, για θεμελίωση δικαιώματος δεύτερης πλήρους σύνταξης γήρατος 

ανδρών-γυναικών, από 1/1/98 είναι:
> 17,5 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας , αυξανομένου του χρόνου 

ασφάλισης ανά έξι (6) μήνες κατ' έτος, μέχρι της συμπληρώσεως των 20 ετών.

Για δεύτερη σύνταξη γήρατος, μειωμένη κατά 50% ανδρών-γυναικών, από 

1/1/1999:
> 16 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Προϋποθέσεις:
> Πλήρης σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.

> Μειωμένη σύνταξη κατά το 1/200 της πλήρους με 15 χρόνια και ηλικία 60 ετών. 

Από τα 15 χρόνια ασφάλισης τα 2,5 χρόνια την τελευταία πενταετία πριν από την 

υποβολή της αίτησης.

>  Μητέρα με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πλήρη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης 

και ηλικία 55 ετών ή μειωμένη με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

>  Μητέρα με 3 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 56 ετών.

>  Μητέρα με 4 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 53 ετών.

>  Μητέρα με 5 παιδιά και άνω με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

4.3.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92 )

Ο ασφαλισμένος του Τ. Σ. Α μέχρι 31/12/92 (παλαιός ασφαλισμένος) δικαιούται 

σύνταξη λόγω αναπηρίας, εάν κατέστη ανάπηρος και έχ ε ι:

>  πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης δέκα (10) τουλάχιστον ετών, από τα οποία 

ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία, πριν την επέλευση της αναπηρίας 

τριετία ή
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> χρόνο ασφάλισης, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ετών, εφόσον δεν έχει καλυφθεί 

ασφαλιστικά, από της διακοπής της ασφάλισης του μέχρι της επέλευσης της 

αναπηρίας, από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και δεν 

παίρνει σύνταξη από άλλο Οργανισμό ή το Δημόσιο.

Για την περίπτωση ατυχήματος, από βίαιο συμβάν, κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της 1 θετούς ασφάλισης. Για ατύχημα εκτός 

εργασίας απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών, ένα έτος κατά την τελευταία τριετία πριν 

το ατύχημα.

Ο ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α. από 1/1/93 και μετά(Νέος ασφαλισμένος) δικαιούται 

σύνταξη λόγω αναπηρίας σύμφωνα με το Νόμο 2084/92 άρθρο 47.

Ποσοστά για δικαίωμα θεμελίωσης συντάξεως λόγω αναπηρίας.
Ο ασφαλισμένος του Τ. Σ. Α. θεωρείται ανάπηρος σε περίπτωση πάθησης ή 

βλάβης ή εξασθένησης της σωματικής ή πνευματικής υγείας εξάμηνης τουλάχιστον 

διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, εφόσον καταστεί ανίκανος.

>  Με ποσοστό 67% για την οδήγηση του αυτοκινήτου και 50% για την 

εκμετάλλευση αυτού, εφόσον κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας είναι 

κάτοχος επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού ή εκπαιδευτή ή τρίκυκλου 

από 5ετίας και κύριος και νομέας ή χρήστης και εκμεταλλευτής αυτοκινήτου Δ.Χ.

>  Με ποσοστό 67% τουλάχιστο για την οδήγηση του αυτοκινήτου και 50% για 

κάθε άλλη εργασία, εφόσον κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας είναι 

κάτοχος επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού ή εκπαιδευτή ή τρίκυκλου 

από 5ετίας και έχει αποξενωθεί της κυριότητας και νομής ή χρήσης και 

εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου Δ.Χ.

>  Με ποσοστό 67% για την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου και για κάθε άλλη 

εργασία, εφόσον είναι κύριος και νομέας ή χρήστης και εκμεταλλευτής 

αυτοκινήτου Δ.Χ. και δεν είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος ή κατέχει 

δίπλωμα για χρονικό διάστημα μικρότερο της 5ετίας.

>  Στην περίπτωση όμως που θα αποξενωθεί του αυτοκινήτου, με οριστικό 

συμβόλαιο, θα πρέπει να κριθεί ανίκανος, με ποσοστό αναπηρίας 67%, για κάθε 

άλλη εργασία και 50% για την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου και να μην έχει
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ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης κατά το ίδιο 

διάστημα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος και αναπηρίας) η σύνταξη 

υπολογίζεται με βάση τα συντάξιμα έτη. Επίσης χορηγείται επίδομα συζύγου, κατά 

ποσοστό 10% το μήνα και παιδιών κατά ποσοστό 5%, για κάθε παιδί το μήνα, στο 

βασικό ποσό της σύνταξης και αντιστοιχεί στα 15 συντάξιμα έτη, εφόσον δεν έχει 

συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του ή το 24°, εφόσον σπουδάζει.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ) 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-930

Προϋποθέσεις:

> Μέχρι το 21 ° έτος της ηλικίας 1 έτος ασφάλισης αυξανόμενο προοδευτικά σε 5 

έτη με την προσθήκη 5 μηνών για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου.

> Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 5 ετών εκ των οποίων 2 έτη να 

έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα 5 τελευταία χρόνια πριν από το έτος που 

κατέστη ανάπηρος. Αν κατά τη διάρκεια της 5ετίας ο ασφαλισμένος έχει 

συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προ της 

συνταξιοδότησης χρόνο.

>  Ανεξαρτήτως από ηλικία με χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

Ποσοστά αναπηρίας:
> Βαριά ανικανότητα 80%

> Πλήρη ανικανότητα 67 %

>  Μερική ανικανότητα 50%.

Σύνταξη (εφόρου ζωής) :

>  55 ετών -7  έτη συνταξιοδότησης -  3 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.

>  60 ετών — 5 έτη συνταξιοδότησης -  2 εξετάσεις από υγειονομική επιτροπή.

>  Ο επί 12ετία συνταξιοδοτούμενος συνεχώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
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> Ο επί 20ετία συνταξιοδοτούμενος, διακεκομμένα αλλά από τριετίας συνεχώς 

συνταξιοδοτούμενος.

4.3.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

( ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-92 )

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που είχε τις προϋποθέσεις για σύνταξη 

λόγω γήρατος ή αναπηρίας, κατά την ημέρα που επήλθε ο θάνατος, καθώς και σε 

περίπτωση θανάτου συνταξιούχου δικαιούνται ποσοστά της σύνταξης του θανόντος οι 

κατωτέρω :

>  Ο επιζών σύζυγος , ανεξαρτήτως ηλικίας , για μια τριετία , το 70 % της σύνταξης 

του θανόντος.

> Ο επιζών σύζυγος, που έχει συμπληρώσει το 40° έτος της ηλικίας του και μετά τη 

λήξη της τριετίας, εκτός εάν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, οπότε δικαιούται το 

35% της σύνταξης του θανόντος.

>  Ο επιζών σύζυγος, που έχει συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας του και μετά 

την λήξη της τριετίας, εκτός εάν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, οπότε δικαιούται 

το 70% του ποσού της σύνταξης που του αναλογεί.

> Ο επιζών σύζυγος, με ποσοστό αναπηρίας 67% ανεξαρτήτως ηλικίας, όσο διαρκεί 

η αναπηρία του, το 70% της σύνταξης του θανόντος.

> Ο επιζών σύζυγος με ένα (1) παιδί 90% (70% ο χήρος ή η χήρα, 20% το παιδί).

>  Ο επιζών σύζυγος με δύο παιδιά 100%.

> Ορφανό παιδί από πατέρα, με μητέρα που ήρθε σε δεύτερο γάμο, 60%.

> Ορφανό παιδί, από αμφοτέρους τους γονείς, 60% της σύνταξης του θανόντος.

>  Χήρα μητέρα 40%.

> Εγγονοί έκαστος 20%.

Η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, που διεκόπη ή καταβάλλεται μειωμένη, 

επαναχορηγείται ολόκληρη, μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του 

επιζώντος συζύγου, εκτός εάν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, οπότε λαμβάνει το 70% του 

ποσού της σύνταξης που του αναλογεί.
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Η σύνταξη του επιζώντα των συζύγων που διακόπηκε ή το υπόλοιπο σε 

περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, επιμερίζεται στα 

τέκνα κατ’ ίσα μέρη.

>  Από 12-02-2004 σύνταξη δικαιούται και ο διαζευγμένος / -η σε περίπτωση 

θανάτου του / της πρώην συζύγου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Ο αϊτών ή η αιτούσα τη σύνταξη να έχει συμπληρώσει το 65° έτος της 

ηλικίας.

Δυνατότητα συνταξιοδότησης με μικρότερο του ανωτέρω ορίου ηλικίας παρέχεται 

μόνο στην περίπτωση που ο αϊτών / -ούσα ήταν ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού 

επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω κατά το χρόνο του θανάτου του πρώην 

συζύγου. Η ανικανότητα διαπιστώνεται με γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής.

Το όριο ηλικίας δεν είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένο κατά το θάνατο. 

Οποτεδήποτε στο μέλλον συμπληρωθεί, το δικαίωμα στη σύνταξη θεμελιώνεται.

Αντίθετα, η αναπηρία ως αιτία συνταξιοδότησης διαζευγμένου / -νης που δεν έχει 

συμπληρώσει το 65° έτος, πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο του θανάτου του / της 

πρώην συζύγου.

• Ο αϊτών ή η αιτούσα τη σύνταξη να δικαιούται διατροφή κατά τη στιγμή 

του θανάτου του πρώην συζύγου, ασχέτως αν το ποσό αυτής είχε 

καθοριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση μεταξύ των πρώην 

συζύγων.

• Συμπλήρωση 15 ετών εγγάμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με την εκπνοή των δικονομικών 

προθεσμιών για την άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων.

Προϋποθέσεις σύνταξης λόγω θανάτου:

Τα μέλη της οικογένειας του θανόντος ασφαλισμένου δικαιούνται σύνταξη 

εφόσον ο ασφαλισμένος είχε:

• Χρόνο ασφάλισης 10 ετών εκ των οποίων ένα έτος κατά την τελευταία τριετία 

πριν την επέλευση του θανάτου.
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• 15 χρόνια ασφάλισης οποτεδήποτε, με την προϋπόθεση ότι μετά τη διακοπή της 

ασφάλισης στο Ταμείο δεν ασφαλίστηκε σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το 

Δημόσιο.

• Ανεξάρτητα από χρόνο ασφάλισης, εάν ο θάνατος επήλθε από βίαιο συμβάν κατά 

την άσκηση του επαγγέλματος ( εργατικό ατύχημα )

• 5 χρόνια ασφάλισης εκ των οποίων ένα έτος κατά την τελευταία τριετία προ του 

θανάτου, αν ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας.

Αν ο θανών ήταν συνταξιούχος του Τ. Σ. Α δεν επανεξετάζονται οι χρονικές 

προϋποθέσεις. Απαιτείται όμως να έχουν παρέλθει 24 μήνες από τον γάμο μέχρι τον 

θάνατο, εκτός αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν, ή υφισταμένου γάμου γεννήθηκε 

ή νομιμοποιήθηκε τέκνο ή η χήρα κατά το θάνατο τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Για τον επιζώντα σύζυγο ασφαλισμένου απαιτείται πάροδος έξι μηνών από το 

γάμο μέχρι το θάνατο, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης 

παραγράφου.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Προϋποθέσεις:

Εξομοιούνται με τις προϋποθέσεις λόγω αναπηρίας, που ισχύουν για τους 

ασφαλισμένους.

Δικαιοδόχα μέλη οικογένειας:

• Ο / η, επιζών σύζυγος (Ν.2676/99).

• Τα προστατευόμενα παιδιά.

4.3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-92)

Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας εξαρτάται από τα έτη 

ασφάλισης. Αρχίζει από τη βασική σύνταξη των 15 ετών και προσαυξάνεται με 3% για
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κάθε έτος, αρχίζοντας τον υπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του 16ου έτους. Το Κ. Ο.93 

σύνταξης είναι ίσο με το Κ. Ο του Τ. Ε. Β. Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

(ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-93 Ν.2084 / 92)

Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2 % επί 

του συντάξιμου ποσού βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης 

υπηρεσίας.

Κατώτατο όριο σύνταξης είναι το ποσό που αναλογεί σε 15 χρόνια ασφάλισης, 

προσαυξημένο κατά 50% από το 1999.

Ως Κατώτερο Όριο σύνταξης γήρατος , αναπηρίας (και εργατικού ατυχήματος) 

ορίζεται το 70% του κατωτάτου μισθού έγγαμου με πλήρη απασχόληση, όπως είχε 

καθοριστεί από την Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. έτους 2002 και ίσχυε κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του Ν .3029/02 (11/07/2002), δηλαδή το 70 % των 548,75 Ευρώ ισούται με 

384,13 Ευρώ (άρθρο 3 παρ. 4α Ν.3029/2002). Το ποσό αυτό από 01/01/2003 και εφεξής 

αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την 

ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική και τις κατ' έτος εκδιδόμενες υπουργικές 

αποφάσεις κάθε φορέα. Έτσι, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3232 

(12/02/2004) το ως άνω κατώτατο όριο σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 

ανεξάρτητα απασχολούμενους διαμορφώνεται σε 384,13 επί το ποσοστό αύξησης 

συντάξεων έτους 2003 επί το ποσοστό αύξησης συντάξεων έτους 2004 κατά φορέα ( π.χ. 

για τον Ο. Α. Ε. Ε. 384,15 * 3% * 4% = 411,48.

Το παραπάνω κατώτατο όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση που χορηγείται 

σύνταξη μειωμένη. Έτσι σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67 

% θα χορηγούνται τα 3/4 του πλήρους ποσού κατώτερου ορίου, ενώ με ποσοστό 50 % το 

1/2 του πλήρους κατωτάτου ορίου (άρθρο 3 παρ. 4β, Ν.3029/02). 95

95 Κατώτατο Όριο.
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ΣΥΝ/
ΜΑ
ΕΤΗ

ΠΟΣΑ ΛΟΓΩ 
ΓΗΡΑΤΟΣ- 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ - 
ΘΑΝΑΤΟΥ 100%

ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

70% (Χήρα χωρίς 
παιδιά)

90%
(Χήρα με ένα παιδί)

Λ λ Λ
15 234,00 163,80 210,60

16 241,02 κ.ο. 168,71 Κ.Ο. 216,92 Κ.Ο.

17 248,04 173,63 223,24

18 255,06 178,54 229,55 >
19 262,08 > 183,46 235,87 288,00

20 269,10 ί 343,00 18837 288,00 242,19

21 276,12 193,28 248,51

22 283,14 198,20 254,83

23 290,16 203,11 261,14 )
24 297,18 208,03 267,46

25 304,20 212,94 273,78

26 311,22 ) 217,85 280,10

27 318,24 222,77 286,42

28 325,26 227,68 292,73

29 332,28 232,60 299,05

30 33930 237,51 30537

31 34632 242,42 311,69

32 35334 24734 318,01

33 36036 252,25 32432

34 36738 257,17 330,64

35 374,40 262,08 _ι 336,96

36 381,42 266,99 343,28
37 388,44 271,91 349,60

38 395,46 276,82 355,91

39 402,48 281,74 362,23

40 409,50 286,65 368,55

41 416,52 291,56 374,87

42 423,54 296,48 381,19
43 430,56 30139 387,50

44 437,58 30631 393,82

197



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

45 444,60 311,22 400,14

46 451,62 316,13 406,46

47 458,64 321,05 412,78

48 465,66 325,96 419,09

49 472,68 330,88 425,41

50 479,70 335,79 431,73

51 486,72 340,70 438,05

52 493,74 345,62 444,37

53 500,76 350,53 450,68

54 507,78 355,45 457,00

55 514,80 360,36 463,32

Πίνακας 52 Καθορισμός βασικών συντάξεων από 1/1/2004 Γήρατος - Αναπηρίας - Θανάτου Φ 
10022/2313/92/3-3-2004 Υπουργική Απόφαση ΥΠ. Ε. Κ. Α 96.

Για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης προστίθεται ποσοστό 3% στο ποσό της

βασικής μηνιαίας σύνταξης των 15 ετών, αρχίζοντας τον υπολογισμό από του 16ου

έτους συμπεριλαμβανομένου.

Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Α

ΕΥΡΩ Παραπληγίας

Συζύγου 23,40 ΕΥΡΩ

Τ έκνου 11,70 Παραπληγίας 
από 1/1/2003 465,80

Απολύτου
Αναπηρίας

(Συμπαράσταση)
117,00

Πίνακας 53 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται και τα 2/3 της αντίστοιχης διαφοράς των Κ.Ο.

Γήρατος - Αναπηρίας και Θανάτου του Τ.Ε.Β.Ε. Για τον υπολογισμό αυτής της διαφοράς 

λαμβάνονται υπόψη η βασική σύνταξη του Τ.Σ.Α. και όλα τα μηνιαία επιδόματα (πλην 

εκείνων της συμπαράστασης και της παραπληγίας). Η πλήρης εξίσωση με τα Κ.Ο. 

Γήρατος - Αναπηρίας και Θανάτου του Τ.Ε.Β.Ε. έχει επέλθει από 1/1/2002. 96

96 Πηγή : www.tsa.gr
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ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Τ.Σ.Α. Τ.Ε.Β.Ε.

ΓΗΡΑΤΟΣ 262,81 343,00

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 262,81 343,00
ΘΑΝΑΤΟΥ 210,23 288,00

Πίνακας 54
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4.4 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Τ. Μ. Ε. Α. Ε. 1

4.4.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

1. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως τις 31.12.1997

Ως τις 31.12.1997, οι ασφαλισμένοι του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε μπορούν να 

συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος αν καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις 97:

> 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών

> 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών

> 25 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 58 ετών

> 35 χρόνια ασφάλισης ανεξάρτητα ορίου ηλικίας

2. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά την 01.01.1998

Για όσους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ως τις 31.12.1997, αυτές τροποποιούνται από 

01.01.1998 και μάλιστα διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλλο (άνδρας- γυναίκα), 

καθώς και ανάλογα με το αν ο ασφαλισμένος είναι μονοσυνταξιούχος ή 

διπλοσυνταξιούχος ( δηλαδή αν ο ασφαλισμένος θα πάρει σύνταξη μόνο από το 

Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε ή αν παράλληλα δικαιούται σύνταξης και από δεύτερο φορέα π.χ. 

Δημόσιο, Ο. Τ. Ε, I. Κ. Α, Τ. Ε. Β. Ε κλπ ).

• Μονοσυνταξιούχοι

Για όσους ασφαλισμένους θα συνταξιοδοτηθούν μόνο από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε, 

καθώς και για όσους θα πάρουν μεν σύνταξη και από τον άλλον φορέα αλλά θα 

προηγηθεί η συνταξιοδότηση από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε ( και θα ακολουθήσει η

97 Όσοι ασφαλισμένοι του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε πληρούν στις 31.12.1997 τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά δεν 
έχουν υποβάλει μέχρι την ημερομηνία αυτή αίτηση συνταξιοδότησης, διατηρούν το δικαίωμα να 
συνταξιοδοτηθούν μετά την 01.01.1998, χωρίς να θίγονται από τις νέες προϋποθέσεις που θα ισχύουν μετά 
την ημερομηνία αυτή.
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συνταξιοδότηση από το δεύτερο φορέα ) ισχύουν από 01.01.1998 οι παρακάτω 

προϋποθέσεις:

>  Χρόνος ασφάλισης 15 ετών και ηλικία 65 ετών ( ισχύει τόσο για τους 

άνδρες όσο και για τις γυναίκες).

>  Χρόνος ασφάλισης 35 ετών και για μεν τις γυναίκες ηλικία 58 ετών, για δε 

τους άνδρες ηλικία που αναλύεται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το έτος 

συνταξιοδότησης.

Έτος
συνταξιοδότησης Χρόνια ασφάλισης Όριο ηλικίας

1998 35 χρόνια 58'/2 ετών

1999 35 χρόνια 59 ετών

2000 35 2ζρόνια 59 '/2 ετών

2001 και επόμενα 35 χρόνια 60 ετών

Πίνακας 55 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟ ΥΧΩΝ 

Παράδειγμα : Άνδρας ασφαλισμένος του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε που συμπληρώνει 35 χρόνια 

ασφάλισης το έτος 2000, πρέπει να είναι 59 Ζι ετών για να δικαιωθεί συνταξιοδότησης 

λόγω γήρατος.

> Ειδικά για όσες γυναίκες έχουν ασφαλιστεί πριν την 01.01.1983 και 

συμπληρώνουν μετά την 01.01.1998 20 έτη ασφάλισης, ισχύει και η 

παρακάτω προϋπόθεση, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης.

Έτος
συνταξιοδότησης Χρόνια ασφάλισης Όριο ηλικίας

1998 2θ'/2 χρόνια 60 ετών

1999 21 χρόνια 60 ετών

2000 2ΐ'/2χρόνια 60 ετών

2001 22 χρόνια 60 ετών

2002 22'/2 χρόνια 60 ετών

2003 23 χρόνια 60 ετών
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2004 23 '/2 χρόνια 60 ετών

2005 24 χρόνια 60 ετών

2006 24 '/2 χρόνια 60 ετών

2007 και επόμενα 25 χρόνια 60 ετών

Πίνακας 56

>  Ειδικά για τις γυναίκες που ασφαλίστηκαν μετά την 01.01.1983 ισχύει και 

η παρακάτω προϋπόθεση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ανάλογα με το έτος 

συνταξιοδότησης.

Έτος
συνταξιοδότησης Χρόνια ασφάλισης Όριο ηλικίας

1998 25 χρόνια 581/2 ετών

1999 25 χρόνια 59 ετών

2000 25 χρόνια 591/2 ετών

2001 και επόμενα 25 χρόνια 60 ετών

Πίνακας 57

>  Ειδικά για τους άνδρες ισχύει και η παρακάτω προϋπόθεση ανάλογα με το 

έτος συνταξιοδότησης.

Έτος
συνταξιοδότησης Χρόνια ασφάλισης Όριο ηλικίας

1998 25 χρόνια 58'/2 ετών

1999 25 χρόνια 59 ετών

2000 25 χρόνια 59'/2 ετών

2001 25 χρόνια 60 ετών

2002 25 χρόνια 6θ'/2 ετών

2003 25 χρόνια 61 ετών

2004 25 χρόνια 6 ΐν 2 ετών

2005 25 χρόνια 62 ετών
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2006 25 χρόνια 62*/2 ετών

2007 25 χρόνια 63 ετών

2008 25 χρόνια 63*/2 ετών

2009 25 χρόνια 64 ετών

2010 25 χρόνια 64*/2 ετών

2011 και επόμενα 25 χρόνια 65 ετών

Πίνακας 58

• Διπλοσυνταξιούχοι

Οι παράλληλα ασφαλισμένοι και σε άλλο, πλην του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε, φορέα 

κύριας ασφάλισης ( Δημόσιο, I. Κ. Α, Τ. Α. Π. Ο. Τ. Ε, Τ. Ε. Β. Ε κλπ ) ορίζονται από το 

Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε ως "διπλοσυνταξιούχοι". Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων 

του Ταμείου, ισχύουν τα παρακάτω όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους 

λόγω γήρατος από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε.

>  Αν προηγηθεί η συνταξιοδότηση από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε και ακολουθήσει 

η συνταξιοδότηση από τον άλλο φορέα, ισχύουν για το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε οι 

ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με αυτές των 

μονοσυνταξιούχων.

>  Αν προηγηθεί η συνταξιοδότηση από τον άλλο φορέα κύριας ασφάλισης 

και ακολουθήσει η συνταξιοδότηση από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε τότε ισχύουν τα 

παρακάτω :

• Όσοι διπλοσυνταξιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον άλλο φορέα 

( π.χ. Δημόσιο ) πριν την 01.01.1998 και πριν από την ίδια ημερομηνία 

θεμελίωσαν και στο Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης που ίσχυαν τότε ( 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 

65 ετών, 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, 25 χρόνια 

ασφάλισης και ηλικία 58 ετών, 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως 

ηλικίας ), αλλά δεν άσκησαν το δικαίωμά τους για σύνταξη από το Τ. 

Σ. Μ. Ε. Δ. Ε μέχρι 31.12.1997 , διατηρούν το δικαίωμα να
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συνταξιοδοτηθούν από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε όποτε επιθυμούν μετά την 

01.01.1998 χωρίς να θίγονται από τις νέες προϋποθέσεις.

• Όσοι διπλοσυνταξιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν μεν από άλλον φορέα 

πριν την 01.01.1998 αλλά μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θεμελίωσαν 

δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 

προηγούμενης παραγράφου, καθώς και όσοι συνταξιοδοτούνται από 

τον άλλο φορέα μετά την 01.01.1998, πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους τα 

εξής, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε :

>  Αν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι ( 6 ) μηνών από την έκδοση της 

συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα ( Δημόσιο, I. Κ. Α κλπ ) 

θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και από το Τ. Σ. 

Μ. Ε. Δ. Ε ( αλλά σύμφωνα πλέον με τις νέες προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης που ισχύουν στο Ταμείο μετά την 01.01.1998 ) τότε 

είναι δυνατή η συνταξιοδότηση από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις αυτές, που σημειώνουμε ότι είναι ίδιες με αυτές των 

μονοσυνταξιούχων.

>  Αν το χρονικό διάστημα από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης 

από τον έναν φορέα μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

από το δεύτερο φορέα ( Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε ) είναι μεγαλύτερο των έξι ( 6 ) 

μηνών, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του 

διπλοσυνταξιούχου.

>  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παραγρ. 2 του Ν. 3232/2004 

παρέχεται στους ασφαλισμένους φορέων Ελευθέρων Επαγγελματιών και 

Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, τόσο στους μέχρι 31/12/1992 όσο και 

στους από 1/1/1993 και μετά, η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς όριο 

ηλικίας με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης συνυπολογίζονται: 

α) ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε σε φορείς κύριας 

ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων. Ο συνυπολογισμός του χρόνου αυτού γίνεται με τις 

διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως κάθε φορά ισχύουν.
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β) ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από αυτοαπασχόληση σε χώρες στις οποίες έχουν 

εφαρμογή οι κοινοτικοί κανονισμοί και διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, τις 

οποίες έχει συνάψει η χώρα μας και περιλαμβάνουν διατάξεις περί συνυπολογισμού 

χρόνου ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης δεν συνυπολογίζονται: 

α) οποιοσδήποτε άλλος πραγματικός χρόνος (π.χ. χρόνος που διανύθηκε με την ιδιότητα 

του μισθωτού),

β) οποιοσδήποτε χρόνος που εξομοιώνεται με πραγματικό (π.χ. χρόνος στρατιωτικής 

υπηρεσίας, χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης), 

γ) χρόνος πλασματικός (π.χ. χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας).

Χρόνος έναρξης εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης είναι η ημερομηνία 

δημοσίευσης του Ν. 3232/2004, ήτοι η 12.2.2004.

> Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του ίδιου Νόμου στην παράγραφο 6 αναφέρει

παρ. 6. Έμμισθοι ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε.).

Μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Δ. Ε. Κ. Ο), που προβλέπονται από το άρθρο 12 του 

Π.Δ. 178/2000 (Φ. Ε. Κ 165Α'), μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από το ανωτέρω 

Ταμείο με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στις περιπτώσεις όσων συνταξιοδοτούνται 

μόνο από το Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 

ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής 

της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 915/79 η σύνταξη γήρατος αρχίζει την πρώτη 

του επόμενου μήνα εκείνου που ο ασφαλισμένος δήλωσε στην αρμόδια Δ. Τ. Υ. Ν. ότι 

έπαυσε να ασκεί το επάγγελμά του. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 

τριμήνου από την παραπάνω ημερομηνία. Εάν υποβληθεί η αίτηση στο Ταμείο μετά την 

παρέλευση του τριμήνου, η σύνταξη χορηγείται ένα τρίμηνο πριν την αίτηση.
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4.4.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

• Χορηγείται σύνταξη για τους μονοσυνταξιούχους ανεξάρτητα από ηλικία με 5 

χρόνια πραγματικής ασφάλισης στο Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε και με την προϋπόθεση 

διακοπής άσκησης επαγγέλματος και ποσοστό αναπηρίας 67 % ή και με λιγότερα 

χρόνια σε περίπτωση βίαιου συμβάντος στην άσκηση του επαγγέλματος.

• Για τους διπλοσυνταξιούχους σύμφωνα με το Ν. 2084/92 απαιτούνται 10 χρόνια 

πραγματικής ασφάλισης στα οποία από 01.01.1998 και μέχρι τα 12 έτη προστίθεται 

κατ' έτος ένα εξάμηνο.

Η σύνταξη αναπηρίας αρχίζει από την ημερομηνία που επήλθε η ανικανότητα, 

βάσει της γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

4.4.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

• Απαιτείται 5ετής χρόνος ασφάλισης εκτός αν πρόκειται για βίαιο συμβάν στην 

άσκηση του επαγγέλματος.

•  Η σύνταξη χορηγείται στην χήρα και χήρο σύζυγο ( για μια τριετία, όταν ο 

θάνατος είναι μετά την 5.1.1999 Ν. 2676/99 άρθρο 62. Μετά από αίτηση του, της 

ενδιαφερομένου / νης, επανεξετάζεται. Απαραίτητα δικαιολογητικά :

• Αίτηση ενδιαφερομένου

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται:

>  ότι δεν άλλαξε η οικογενειακή κατάσταση .

>  εάν εργάζεται.

>  εάν παίρνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα από άλλο φορέα.

• Εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους.

• Στα άγαμα άρρενα και θήλεα παιδιά μέχρι το 20ο έτος της ηλικίας τους ή μέχρι το 

25ο εάν σπουδάζουν ( Ν. 915/79 και Ν. 1902/90 ).

• Στις διαζευγμένες θυγατέρες, στους άπορους γονείς ( υπό προϋποθέσεις ).

• Στα άρρενα και θήλεα τέκνα, καθώς και σε αδελφούς ή αδελφές εφόσον είναι 

άποροι και ανίκανοι προς εργασία, με τις ειδικότερες πάντα προϋποθέσεις της
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νομοθεσίας του Ταμείου ( Ν. 915/79 άρθρο 23 καν Ν. 1902/90, 1976/91 και 

2084/92 ).

• Η σύνταξη λόγω θανάτου αρχίζει από της ημερομηνίας θανάτου του

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου εάν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός 3 μηνών, 

αλλιώς αρχίζει 3 μήνες πριν από την αίτηση 98.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

> Αύξηση συντάξεων μπορεί να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα ή Υπουργική 

Απόφαση ( Ν. 915/79 άρθρο 35 ) κατά εξουσιοδότηση του Νόμου.

>  Αύξηση εισφορών μπορεί να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα ή Υπουργική 

Απόφαση κατά εξουσιοδότηση του Νόμου.

> Τυχόν οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα θέρους δίνονται μετά από σύμφωνη 

γνώμη του Δ.Σ. με υπουργικές αποφάσεις.

4.4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΜΕΧΡΙ 31.12.1992

> ΓΗΡΑΣ -  ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Πλήρης σύνταξη είναι αυτή των 35 ετών και αποτελεί το 80 % του Β. Μ του Δ. Υ 

2ου βαθμού προσαυξημένο κατά τεκμήριο για τον υπολογισμό τους από 31.01.1989 

(άρθρο 27 Ν. 915/79 Υ. Α. Φ. 43/3620/7.12.81 ) 223.640 * 80 % = 178.91 δρχ. για τους

18 Σύνταξη θανάτου : Από 5/1/1999 για τριετία χορηγείται και πριν την λήξη της υποβάλλεται νέα αίτηση 
για συνέχιση ( Ν. 2676/99 ).
Θάνατος γονέα μέχρι 31/12/1997 : Παιδιά μέχρι το 20ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 25ο έτος της 
ηλικίας τους αν σπουδάζουν.
Θάνατος γονέα μετά την 1/1/1998 : Παιδιά μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους και αν σπουδάζουν μέχρι το 
24ο έτος της ηλικίας τους ( Ν. 2556/97 άρθρο 2ο ). Η σύνταξη για τον χήρο ή την χήρα αρχίζει από την 1 η 
του επομένου μηνός μετά τον θάνατο, για τα παιδιά, εάν υπάρχουν, από την ημερομηνία θανάτου του 
γονέα ( Ν. 2676/99 ).
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μονοσυνταξιούχους και 211.659 * 80 % = 169.327 δρχ. για τους διπλοσυνταξιούχους 

( μετά τις προσαυξήσεις τους ) για το 2000.

Για χρόνο ασφάλισης από 35 -45 χρόνια, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά το 1/35 

της πλήρους.

Για χρόνο μικρότερο των 35 ετών υπολογίζεται για κάθε χρόνο 1/35 του ποσού 

της πλήρους σύνταξης. Τα κατώτατα όρια ανέρχονται στα 20/35 ( γήρατος ). Τα ποσά 

των συντάξεων φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.

Τα κατώτατα όρια λόγω αναπηρίας είναι τα 18/35.

> ΘΑΝΑΤΟΥ

• Η χήρα ή 1 παιδί παίρνει το 75% της σύνταξης που έπαιρνε ή θα έπαιρνε αν 

ζούσε ο σύζυγος.

• Η χήρα με 1 παιδί παίρνει το 85% κ.ο.κ.

• Η χήρα με 2 παιδιά ή περισσότερα παίρνει το 100% της σύνταξης που δικαιούται

• Τα 2 παιδιά παίρνουν 90% της σύνταξης του θανόντος 

Τα κατώτατα όρια λόγω θανάτου είναι τα 15/35.

Σχετικοί και οι επισυναπτόμενοι πίνακες ( πίνακας 59, πίνακας 60 ).

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ : 1/1/2005 ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (12%)

82,96+(12%+10%+12%+4,5%+7,5%+10%+12%+18%+20%+22%+11,3+11%+15%+10% 
+14%+12%+9%+5%+5%+6%+3,5%+3,5%+5%+4%) = 813,78 * 80% = 651,02

Α/Α ΓΗΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΠΡΟΣ/ ΚΗ 75% 60% 25%

I
651,02*15 | 279,01*60 279,01*25
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35 85 85

17 0,00 0,00 196,95 82,06

18 334,81 0,00 200,89 83,70

19 353,41 0,00 212,05 88,35

20 372,01 279,01 223,21 93,00

21 390,61 292,96 234,37 97,65

22 409,21 306,91 245,53 102,30

23 427,81 320,86 256,69 106,95

24 446,42 334,82 267,85 111,61

25 465,02 348,77 279,01 116,26

26 483,62 362,72 290,17 120,91

27 502,22 376,67 301,33 125,56

28 520,82 390,62 312,49 130,21

29 539,42 404,57 323,65 134,86

30 558,02 418,52 334,81 139,51

31 576,62 432,47 345,97
—

144,16

32 595,22 446,42 357,13 148,81

33 613,82 460,37 368,29 153,46

34 632,42 474,32 379,45 158,11

35 651,02 488,27 390,61 162,76
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Πίνακας 59
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Α/Α ΓΗΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΠΡΟΣ/ΚΗ 75% 1 60% 25%

616,15*15 264,06*60 264,06*25

35 85 85

......................... I

17 0,00 0,00 186,40 77,67

18 316,88 0,00 190,13 79,22

19 334,48 0,00 200,69 83,62

20 352,08 264,06 211,25 88,02

21 369,69 277,27 221,81 92,42

22 387,30 290,48 232,38 96,83

23 404,89 303,67 242,93 101,22

24 422,50 316,88 253,50 105,63

25 440,11 330,08 264,07 110,03

26 457,70 343,28 274,62 114,43

27 475,31 356,48 285,19 118,83
ι" *■II

28 492,92 369,69 295,75 123,23

29 510,53 382,90 306,32 127,63

30 528,12 396,09 316,87 132,03

31 545,73 409,30 327,44 136,43

32 563,34 422,51 338,00 140,84

33 580,93 435,70 348,56 145,23

034 598,54 448,91 359,12 149,64
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35 616,15 462,11 369,69 154,04

36 633,76 475,32 380,26 158,44

37 651,35 488,51 390,81 162,84

38 668,96 501,72 401,38 167,24

39 686,57 514,93 411,94 171,64

40 704,16 528,12 422,50 176,04

41 721,77 541,33 433,06 180,44

42 739,38 554,54 443,63 184,85

43 756,98 567,74 454,19 189,25

44 774,58 580,94 464,75 193,65

45 792,19 594,14 475,31 198,05

1 I
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ....... ' Ί
Ι.Για τον ίδιο 616,15*2=1.232,29 ............1
2.Για τους έμμεσα Συνταξιούχους = 616,15 1
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ =770,18 ....  1
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ =616,15 1

Πίνακας 60
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4.5 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

4.5.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

> Ανδρες με έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1982

1) 30 ετών ασφάλιση χωρίς όριο ηλικίας (καταργήθηκε από 1/1/1998).

2) 25 ετών ασφάλιση και ηλικία 60 ετών (καταργήθηκε από 1/1/1998).

3) 35 ετών ασφάλιση και ηλικία 60 ετών (ισχύει από 1/1/1998).

4) 25 ετών ασφάλιση και ηλικία 60,5 ετών για το έτος 1998 η οποία 

αυξάνεται περαιτέρω ανά έξι (6) μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση 

του 65ου έτους (η ηλικία πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την έξοδο από 

την ασφάλιση).

5) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

• Η ηλικία που απαιτείται στις περιπτώσεις (3) και (5) μπορεί να συμπληρωθεί και 

μετά την έξοδο από την ασφάλιση.

• Οι ασφαλισμένοι που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι

31/12/1997, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να αποχωρήσουν από την 

Υπηρεσίας τους και μετά την 31/12/1997 (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Φ 43 οικ/1032/10-9-97).

> Γυναίκες άγαμες, χήρες, διαζευγμένες, χωρίς ενήλικα τέκνα με έναρξη 

ασφάλισης μέχρι 31/12/1982

1) 25 ετών ασφάλιση χωρίς όριο ηλικίας (καταργήθηκε από 1/1/1998).

2) 35 ετών ασφάλιση και ηλικία 58 ετών (ισχύει από 1/1/1998).

3) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

4) 25 ετών ασφάλιση και ηλικία 60 ετών, συμπληρωμένη κατά την έξοδο 

από την ασφάλιση (ισχύει από 1/1/1998).

• Η ηλικία που απαιτείται στις περιπτώσεις (2) και (3) μπορεί να συμπληρωθεί και 

μετά την έξοδο από την ασφάλιση.
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• Οι ασφαλισμένες που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι

31/12/1997, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να αποχωρήσουν από την 

Υπηρεσίας τους και μετά την 31/12/1997 (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Φ 43 οικ/1032/10-9-97).

> Γυναίκες έγγαμες με έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1982

1) 25 ετών ασφάλιση χωρίς όριο ηλικίας (καταργήθηκε από 1/1/1998).

2) 35 ετών ασφάλιση και ηλικία 58 ετών (ισχύει από 1/1/1998).

3) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

4) 15 ετών πραγματική ασφάλιση για το έτος 1992, η οποία αυξάνει 

σταδιακά ανά έξι (6) μήνες κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1/1/1993, 

μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών και ηλικία 60 ετών.

• Η ηλικία που απαιτείται στις περιπτώσεις (2) και (3) μπορεί να συμπληρωθεί και 

μετά την έξοδο από την ασφάλιση.

• Οι ασφαλισμένες που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 

31/12/1997, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να αποχωρήσουν από την 

Υπηρεσίας τους και μετά την 31/12/1997 (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Φ 43 οικ/1032/10-9-97).

> Γυναίκες μητέρες με ανήλικα παιδιά και έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1982

1) 25 ετών ασφάλιση χωρίς όριο ηλικίας (καταργήθηκε από 1/1/1998).

2) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί 

και μετά την έξοδο από την ασφάλιση.

3) 15-17,5 ετών πραγματική ασφάλιση και ηλικία 42-47 ετών από 1992 - 

2002 (αύξηση έξι (6) μήνες κατ' έτος και στο χρόνο ασφάλισης και στην 

ηλικία).

• Από το 1997-2002 ο χρόνος ασφάλισης παραμένει σταθερός 17,5 έτη πραγματική 

ασφάλιση, ενώ σύνεχίζει να αυξάνει η ηλικία. Από το 2003-2017 αυξάνουν 

ταυτόχρονα και ο χρόνος ασφάλισης και η ηλικία ανά έξι (6) μήνες κατ' έτος,
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μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής ασφάλισης 25 ετών και ηλικίας 50 

ετών.

• Τόσο η ηλικία όσο και το ανήλικο τέκνο πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο 

εξόδου από την ασφάλιση εκτός από τις περιπτώσεις ασφαλισμένων, που είχαν 

θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/1997, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, οι οποίες μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία και μετά την 

31/12/97 (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων αριθ. Φ 43 οικ/1032/ 10-9-97).

> Άνδρες με έναρξη ασφάλισης από 1/1/1983 - 31/12/1992

1) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

2) 35 ετών ασφάλιση και ηλικία 60 ετών.

3) 25 ετών ασφάλιση και ηλικία 60,5 το έτος 1998 η οποία αυξάνει 

περαιτέρω ανά έξι (6) μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου 

έτους.

• Η ηλικία, όπου απαιτείται, πρέπει να έχει συμπληρωθεί 

κατά την έξοδο από την ασφάλιση, εκτός από τις 

περιπτώσεις (1) και (2) που μπορεί να συμπληρωθεί και 

μετά.

> Μητέρες με ανήλικα τέκνα και έναρξη ασφάλισης από 1/1/1983 - 31/12/1992

1) 25 ετών πραγματική και ηλικία 50 ετών και ανήλικο τέκνο. Τόσο η ηλικία 

όσο και το ανήλικο τέκνο πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο εξόδου από 

την ασφάλιση εκτός από τις περιπτώσεις ασφαλισμένων, που είχαν 

θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/1997, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, οι οποίες μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία και 

μετά την 31/12/97 (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Φ 43 οικ/1032/10-9-97).
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2) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί 

και μετά την έξοδο από την ασφάλιση.

> Γυναίκες άγαμες, χήρες, διαζευγμένες, χωρίς ενήλικα τέκνα με έναρξη 

ασφάλισης μέχρι 31/12/1982

1) 25 ετών ασφάλιση χωρίς όριο ηλικίας (καταργήθηκε από 1/1/1998).

2) 35 ετών ασφάλιση και ηλικία 58 ετών (ισχύει από 1/1/1998).

3) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

4) 25 ετών ασφάλιση και ηλικία 60 ετών, συμπληρωμένη κατά την έξοδο 

από την ασφάλιση (ισχύει από 1/1/1998).

• Η ηλικία που απαιτείται στις περιπτώσεις (2) και (3) μπορεί να συμπληρωθεί και 

μετά την έξοδο από την ασφάλιση.

• Οι ασφαλισμένες που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 

31/12/1997, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να αποχωρήσουν από την 

Υπηρεσίας τους και μετά την 31/12/1997 (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Φ 43 οικ/1032/10-9-97).

> Έγγαμες, άγαμες, χήρες, διαζευγμένες χωρίς ανήλικα τέκνα με έναρξη 

ασφάλισης από 1/1/1983 - 31/12/1992

1) 15 ετών ασφάλιση και ηλικία 65 ετών, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί 

και μετά την έξοδο από την ασφάλιση.

2) 35 ετών ασφάλιση και ηλικία 58 ετών, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί 

και μετά την έξοδο από την ασφάλιση.

3) 25 ετών ασφάλιση και ηλικία 60 ετών και ηλικία 60 ετών συμπληρωμένη 

κατά την έξοδο από την ασφάλιση.

• Επισημαίνουμε ότι, αν οι ενδιαφερόμενοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

για συνταξιοδότηση από το Ταμείο λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από 

το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) εκτός από τις

216



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό τους και οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 47 του Ν. 

2084/92 σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2150/93 για την 

απονομή δεύτερης σύνταξης.

• Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε φορείς κύριας ασφάλισης πριν από την 

ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών, προσμετράται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

διαδοχικής ασφάλισης, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου (Ν. Δ. 

4202/61 όπως ισχύει).

• Ο παραπάνω χρόνος σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, υπολογίζεται και για τη 

συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

• Από τις διατάξεις των Ν. 1897/90 (Φ. Ε. Κ 120Α) και Ν. 1977/91 ( Φ. Ε. Κ

185/91 Α) προβλέπεται η συνταξιοδότηση των παθόντων από τρομοκρατικές 

ενέργειες.

• Για τους ασφαλισμένους στους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1/1/1993, οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν. 2084/92.

4.5.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ασφαλισμένων μέχρι 

31/12/1992 ορίζεται σε (5) έτη πραγματικής ασφάλισης.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο 

ασφαλιστικό Φορέα κύριας ασφάλισης (πλην Ο. Γ. Α) ή το Δημόσιο, ο απαιτούμενος 

χρόνος ορίζεται σε 3000 ημέρες εργασίας (10 έτη), οι οποίες από 1/1/98 αυξάνονται 

προοδευτικά κατά 150 ημέρες εργασίας για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, μέχρι τη 

συμπλήρωση 3.600 ημερών εργασίας.
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Επίσης θα πρέπει ο ασφαλισμένος να κριθεί από υγειονομική Επιτροπή, 

ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματος του με ποσοστό ανικανότητας 50% και άνω.

Για τους ασφαλισμένους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 

1/1/1993 και μετά οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ρυθμίζονται με τις 

διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν. 2084/92.

4.5.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

>  Σε περίπτωση θανάτου έγγαμου ασφαλισμένου, που έχει συμπληρώσει (5) πέντε 

χρόνια πραγματικής ασφάλισης ή έγγαμου συνταξιούχου του Ταμείου δικαιούνται 

σύνταξη:

• Ο επιζών σύζυγος εφόσον ο γάμος έγινε (6) έξι μήνες τουλάχιστον πριν από 

το θάνατο του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Η προϋπόθεση αυτή δεν 

απαιτείται αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν ή αν κατά τη διάρκεια του 

γάμου γεννήθηκε ή νομιμοποιήθηκε τέκνο ή αν η χήρα κατά το χρόνο του 

θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης που δεν θα διακοπεί και θα 

γεννηθεί ζωντανό τέκνο.

• Τα τέκνα που είναι νόμιμα ή έχουν νομιμοποιηθεί ή έχουν αναγνωριστεί με 

δικαστική απόφαση (και τα εξώγαμα από την ασφαλισμένη μητέρα) ή έχουν 

υιοθετηθεί εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα ή ενήλικα μεν, αλλά άπορα και 

ανίκανα για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος με 

ποσοστό ανικανότητας 50% και πάνω, και η ανικανότητα επήλθε κατά την 

διάρκεια της ανηλικότητας.

• Επίσης δικαιούνται και τα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ανώτερες σχολές, εφόσον είναι άγαμα και 

δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τα θετά τέκνα για να 

δικαιωθούν σύνταξη πρέπει να έχουν υιοθετηθεί τρία (3) τουλάχιστον 

χρόνια πριν το θάνατο του αμέσως ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 

θετού έγγαμου ή άγαμου γονέα.
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• Σημειώνουμε ότι, με ειδικές προϋποθέσεις είναι δυνατό να τύχουν 

σύνταξης σε ορισμένες περιπτώσεις και οι άγαμες θυγατέρες ή 

θυγατέρες που τελούν σε χηρεία ή που έχουν διαζευχθεί χωρίς όμως 

υπαιτιότητα δική τους.

>  Σε περίπτωση θανάτου άγαμου ή σε χηρεία ή διαζευγμένου χωρίς τέκνα 

ασφαλισμένου, που έχει συμπληρώσει (5) χρόνια πραγματική ασφάλιση ή θανάτου 

άγαμου ή διαζευγμένου χωρίς τέκνα συνταξιούχου δικαιούται σύνταξη :

• ο άπορος πατέρας αν κατά την ημέρα του θανάτου του ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του αλλιώς όταν 

συμπληρώσει το 60ο έτος, ή άσχετα από την ηλικία του αν είναι ανίκανος για 

την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος.

• Αν δεν υπάρχει ή εκλείψει ο πατέρας μετά τη χορήγηση της σύνταξης του 

θανόντος σε αυτόν, η άπορη χήρα μητέρα, εφ' όσον ο θανών αποδεδειγμένα 

συζούσε ή συντηρούσε τα πρόσωπα αυτά μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

• Σημειώνουμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

χορηγηθεί σύνταξη και σε άπορες άγαμες αδελφές θανόντος 

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου εφ' όσον όμως, πληρούνται και οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις.

• Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, στους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης από 1/1/1993 ή συνταξιούχου (που ασφαλίστηκε στους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1/1/1993) οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης των μελών της οικογένειάς του ρυθμίζονται με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2084/92, όπως ισχύουν.

• Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση 

του επιζώντα συζύγου και προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

62 του Ν. 2676/99 θα διευκρινιστούν από σχετικές εγκυκλίους του 

αρμόδιου Υπουργείου και αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
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4.5.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Α. Για τους ασφαλισμένους με έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992.
Η σύνταξη που χορηγείται εξαρτάται από την κατηγορία (άμισθος - έμμισθος) και 

τάξη (Α ή Β) στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος, είναι δε ανάλογη με τα χρόνια της 

συντάξιμης υπηρεσίας.

Η σύνταξη κανονίζεται σε πεντηκοστά. Μέχρι τα 30 χρόνια συντάξιμης 

υπηρεσίας σε κάθε χρόνο αντιστοιχεί 1/50. Πέρα από τα 30 χρόνια συντάξιμης 

υπηρεσίας και μέχρι τα 40 χρόνια σε κάθε χρόνο αντιστοιχούν 2/50. Το ακαθόριστο ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σήμερα σε κάθε πεντηκοστό είναι:

• άμισθοι Α' τάξης 5328,96 δρχ.

• έμμισθοι Α' τάξης 2238,16 δρχ.

• έμμισθοι Β' τάξης (χωρίς προσαύξηση) 1119,08 δρχ.

• έμμισθοι Β' τάξης (με προσαύξηση) (επιμελητές δικαστηρίων) 1678,62 δρχ.

• Δεν χορηγείται σύνταξη για συντάξιμη υπηρεσία πέρα από 40 χρόνια.

Τα κατώτατα όρια σύνταξης, που ισχύουν σήμερα, ανέρχονται:
• Για αμίσθους ασφαλισμένους (Α' τάξης) σε 122.566 δρχ.

• Για έμμισθους ασφαλισμένους (Α και Β τάξης) σε 63.948 δρχ.

Αναπηρίας
Η σύνταξη λόγω αναπηρίας είναι ανάλογη με το χρόνο ασφάλισης και 

προσαυξάνεται κατά τόσα πεντηκοστά, όσα προκύπτουν από το γινόμενο του ποσοστού 

αναπηρίας επί τον υπολειπόμενο προς συμπλήρωση 40 ετών χρόνο ασφάλισης.

Θανάτου

Η κατανομή της σύνταξης του θανόντος στα πρόσωπα που κατά τα παραπάνω 

δικαιούνται σύνταξη γίνεται ως εξής :

• χήρα σύζυγος 3/4 (της σύνταξης που θα δικαιούταν ο ασφαλισμένος).

• χήρα σύζυγος και ένα τέκνο 4/4.
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• χήρα σύζυγος και τέκνα 4/4.

• χήρα σύζυγος και χήρα μητέρα 4/4.

• ένα τέκνο 2/4.

• δύο τέκνα 3/4.

• τρία τέκνα 4/4.

• πατέρας ή μητέρα 2/4.

• πατέρας ή μητέρα και τέκνο 3/4.

• πατέρας ή μητέρα και τέκνα 4/4.

• πατέρας και μητέρα 2/4.

Β. Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993.

Τα σχετικά με το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού σύνταξης γήρατος, 

αναπηρίας, ή θανάτου ρυθμίζονται από τα άρθρα 27, 28 και 29 του Ν. 2084/92 όπως 

ισχύουν.
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4.6 ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

( Ο. Γ. Α. I

4.6.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Χορηγούνται συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (χηρείας, ορφάνιας). 

Επίσης χορηγείται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις απόλυτης 

αναπηρίας ή τυφλότητας καθώς και εξωϊδρυματικό επίδομα παρά / τετραπληγίας 99.

Διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει και ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των 

οποίων χορηγείται αυτή στον συνταξιοδοτούμενο. Έτσι έχουμε:

>  Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 2458/1997.

>  Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/1987.

>  Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.4169/1961 και λοιπών 

Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
(Σχετική Νομοθεσία Ν. 2458/1997, Π.Δ. 78/1998)

Κύρια Σύνταξη γήρατος 

Προϋποθέσεις:

• Ηλικία 65 ετών

• Ασφάλιση στον Κλάδο και καταβολή εισφορών για 15 τουλάχιστον έτη. 

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι το 2003 κατά την οποία απαιτούνται 5

έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, ενώ από το 2004 ο χρόνος ασφάλισης 

αυξάνεται κατά ένα έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 15.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο συνταξιοδοτούμενος από τον Ο. Γ. Α θα λάβει ως τμήμα της σύνταξής του 

(πέραν των υπολοίπων τμημάτων σύνταξης τα οποία δικαιούται, δηλαδή της κύριας και 

της πρόσθετης) και πλήρη τη βασική σύνταξη.

9 9  , - ,  ,Πηγή : www.oga.gr
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Η πλήρης αυτή σύνταξη θα χορηγείται σε όλους τους συνταξιοδοτούμενους από 

τον Ο. Γ. Α, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μέχρι 31.12.2002.

Από την 1.1.2003 και εφεξής η βασική σύνταξη θα χορηγείται αλλά το ποσό 

αυτής θα μειώνεται σταδιακά, κατά ποσοστό 4% ετησίως, μέχρι και το έτος 2026. Η 

μειούμενη αυτή βασική σύνταξη θα χορηγείται μόνο σε όσους είχαν εγγραφεί (εγγραφή 

υποχρεωτική και αυτοδίκαιη) και συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

Βασική Σύνταξη γήρατος
(Σχετική Νομοθεσία Ν. 4169/61, Ν.Δ.4575/66, Ν. Δ. 1350/73, Ν. 1140/81) 

Προϋποθέσεις :

• Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

• Ασφάλιση στον Ο. Γ. Α για 25 τουλάχιστον χρόνια μετά τη συμπλήρωση του 

21 ου έτους της ηλικίας.

• Μη λήψη σύνταξης για οποιαδήποτε αιτία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός αν 

πρόκειται για πολεμική σύνταξη ή συντάξεις ειρηνικής περιόδου που 

χορηγούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή σύνταξη που χορηγεί το ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, ή χορηγία των 

Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, ή συντάξεις εξωτερικού μικρότερες της 

βασικής σύνταξης του Ο. Γ. Α, ή συντάξεις από χώρες της Ε. Ε, ή από χώρες 

με τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.

Η βασική σύνταξη γήρατος, προσαυξάνεται στην περίπτωση που ο συνταξιούχος 

καταστεί τυφλός.

4.6.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κύρια Σύνταξη Αναπηρίας 

Προϋποθέσεις :

• Ανικανότητα για εργασία σε ποσοστό 67% τουλάχιστον.

• 5 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών (τα 2 μέσα στην 5/ετία πριν την 

επέλευση της αναπηρίας, ή 15 συνολικά έτη ασφάλισης).
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Αν πρόκειται για ανικανότητα από εργατικό ατύχημα μπορεί να χορηγηθεί 

σύνταξη ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, ενώ αν πρόκειται για ατύχημα εκτός εργασίας 

απαιτείται ο μισός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση από κοινή 

νόσο.

Βασική Σύνταξη αναπηρίας (Π.Δ. 334/88)

Βασική σύνταξη αναπηρίας χορηγείται τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε τέκνα 

συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του Ο. Γ. Α.

> Σε ασφαλισμένους 

Προϋποθέσεις :

• Ανικανότητα για εργασία σε ποσοστό 67% τουλάχιστον για τρία χρόνια.

• Ασφάλιση στον Ο. Γ. Α τα 5 ημερολογιακά έτη πριν την επέλευση της 

αναπηρίας, ενώ σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος αρκεί ασφάλιση μιας 

μόνον ημέρας και σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας ασφάλιση το 

12/μηνο πριν το ατύχημα.

> Σε τέκνα ασφαλισμένων -  συνταξιούχων 

Προϋποθέσεις :

• Ανικανότητα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67%, για 

3 χρόνια, από πάθηση ή βλάβη που επήλθε πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 

της ηλικίας,

• Συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.

• Ένας από τους δύο γονείς να είναι είτε συνταξιούχος του Ο. Γ. Α κατά την ημέρα 

υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή την ημέρα του θανάτου του, είτε 

ασφαλισμένος στον Ο. Γ. Α ολόκληρη την τριετία πριν από το έτος της υποβολής 

της αίτησης ή πριν από το θάνατό του.

• Αν πρόκειται για έγγαμο, να συντηρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης είτε από δικά του εισοδήματα που προέρχονται από την 

αγροτική οικονομία, είτε από τα εισοδήματα του /της συζύγου, που υπάγεται στην 

ασφάλιση του Ο. Γ. Α.
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Για τη χορήγηση βασικής σύνταξης, αναπηρίας ισχύει επίσης το κώλυμα της 

συνταξιοδότησης από άλλο φορέα κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω για τη βασική 

σύνταξη γήρατος.

Οι δικαιούχοι βασικής σύνταξης αναπηρίας, μπορούν να λάβουν προσαύξηση του 

ποσού αυτής αν καταστούν απόλυτα ανάπηροι. Το μηνιαίο ποσό της προσαύξησης 

ισούται με 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

4.6.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Προϋποθέσεις:
Για να πάρει ο επιζών των συζύγων και τα ορφανά παιδιά σύνταξη θα πρέπει:

• Ο θανών να ήταν συνταξιούχος του Κλάδου ή να είχε τις χρονικές προϋποθέσεις 

που απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Κλάδο σύνταξης αναπηρίας από κοινή 

νόσο ή ατύχημα.

• Ο επιζών σύζυγος να μη συνταξιοδοτείται από οποιοδήποτε πηγή, 

συμπεριλαμβανομένου και του Ο. Γ. Α.

• Ο επιζών σύζυγος να μην ασχολείται με άλλη εργασία πλην της εργασίας για την 

οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο. Γ. Α.

• Τα ορφανά παιδιά να είναι νόμιμα, άγαμα και ηλικίας μέχρι 18 ετών ή 24 εφόσον 

πρόκειται για φοιτητές ή να είναι ανίκανα για κάθε εργασία.

4.6.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΓΗΡΑΣ

Το ποσό της σύνταξης αυτής είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης και του ποσού της 

ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Το ποσό της σύνταξης 

αυτής μπορεί να προσαυξηθεί αν ο συνταξιούχος καταστεί τυφλός.
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας, υπολογίζεται όπως και το ποσό της σύνταξης 

γήρατος. Πάντως δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε 15 έτη 

ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ αν πρόκειται για αναπηρία από 

εργατικό ατύχημα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε 20 έτη 

ασφάλισης στην 1η επίσης κατηγορία. Προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής του μπορεί 

να λάβει ο συνταξιούχος αν καταστεί απόλυτα ανάπηρος.

ΘΑΝΑΤΟΣ

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο σε 

ποσοστό 50% και για κάθε παιδί σε ποσοστό 25% του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε 

ή δικαιούται να λάβει ο θανών ασφαλισμένος, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά 

το 100% της σύνταξης του θανόντος.

4,6.5 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

(Σχετική Νομοθεσία Ν. 1745/87)

Αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο 

Πρόσθετης Ασφάλισης, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος 

σύνταξης από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, 

ενώ στο ποσό της Κύριας σύνταξης προστίθεται και το ποσό της Πρόσθετης σύνταξης 

που υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/87. (Ετη ασφάλισης X ημερομίσθιο 

ανειδίκευτου εργάτη X συντελεστή ασφαλιστικής κατηγορίας).
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5.1 ΕΝΝΟΙΑ -  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η διαδοχική ασφάλιση είναι μια μορφή ή ένα είδος ασφάλισης που παρουσιάζεται 

στο άτομο αυτό, το οποίο ενώ ήταν ασφαλισμένο σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό, λόγω 

αλλαγής επαγγέλματος ή εργασίας αναγκάζεται να ασφαλιστεί σε άλλον ασφαλιστικό 

οργανισμό 10°.

Το σπουδαιότερο μέτρο, με το οποίο καθιερώθηκε η ενότητα των φορέων της 

κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, είναι η μέριμνα υπέρ της διατήρησης των εκ της 

κοινωνικής ασφάλισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαδοχικά ασφαλισμένων σε 

δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρώτο βήμα για τον συνυπολογισμό του χρόνου που διανύθηκε σε διαφόρους 

φορείς έγινε με τον Α. Ν. 694/37 άρθρο 7.

Στη συνέχεια η πολιτεία θέσπισε με το άρθρο 51 του Α. Ν. 1846/51 κανόνες 

διαδοχικής ασφάλισης που ρύθμιζαν τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης μόνο 

των ταμείων μισθωτών.

Το βασικό όμως νομοθέτημα για τη διαδοχική ασφάλιση ήταν το Ν. Δ. 4202/61 το 

οποίο ρύθμισε κατά τρόπο πλήρη τη συνέχεια της ασφαλιστικής σχέσης στα Ταμεία 

Μισθωτών και Αυτοτελώς Απασχολουμένων.

Το νομοθέτημα αυτό έθεσε βασικούς κανόνες προσδιορισμού του αρμόδιου για 

την απονομή της σύνταξης οργανισμού, του τρόπου καθορισμού του ποσού της 

σύνταξης, του διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ασφαλιστικών 

οργανισμών.

Το Ν. Δ. 4202/61 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 

468/74,1085/80 (άρθρο 40), 825/78, 1405/83, 1469/83, 1469/84, 1539/85, 1902/90, 

2084/92, 2079/92. 100

100 Πηγή : www.ggka.gr
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5.2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και εφόσον ο ασφαλισμένος ζητήσει την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Δ 4202/61, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

>  Μεταξύ οργανισμών κύριας ασφάλισης.

>  Μεταξύ οργανισμών Επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1405/85).

>  Μεταξύ οργανισμών που χορηγούν εφάπαξ παροχές (άρθρο 12 παρ. 3 του 

ν. 1405/83.

>  Μεταξύ Δημοσίου και οργανισμών κύριας ασφάλισης για τους υπαλλήλους του 

δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο. Τ. Α που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο και οι 

οποίοι διορίζονται από 1.1.83 και εφεξής (ν.2084/92, ν.2320/95).

>  Μεταξύ οργανισμών κύριας ασφάλισης και του Κλάδου Κύριας Ασφάλιση 

Αγροτών (άρθρο 13 παρ. 2 του ν.2458/97).

>  Μεταξύ οργανισμών κύριας ασφάλισης και του καταργηθέντος Κλάδου 

Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών (άρθρο 13 παρ. 1 του ν.2458/97.

> Μεταξύ Οργανισμών Ασθένειας (άρθρο 35 άρθρο 2 του ν.2676/99).

Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εκτός από τους φορείς του εσωτερικού της χώρας 

έχουν εφαρμογή και σε κράτη - μέλη της Ε. Ο. Κ ή σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει 

συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι οι Διμερείς 

Συμβάσεις δεν καλύπτουν τους ναυτικούς .

Η εφαρμογή όμως των ανωτέρω διατάξεων ρυθμίζεται κατά διαφορετικό τρόπο και 

εισάγονται παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του Ν.Δ.4202/61.

Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης δεν εφαρμόζονται:

>  Στο Δημόσιο και στους Δήμους για τους υπαλλήλους τους οι οποίοι διορίσθηκαν 

μέχρι 31.12.1982.

>  Στους υπαλλήλους οργανισμών, οι οποίοι διέπονται από ειδικό συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, που διορίστηκαν μέχρι 31.12.1982.

>  Στα πρόσωπα που έχουν ορισμένη ιδιότητα, όπως οι Διοικητές και Υποδιοικητές 

Τράπεζας.
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>  Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

5.3 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

I. Για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και αναπηρίας από κοινή νόσο και 
λόγω θανάτου:

Με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι τα πρόσωπα τα οποία 

ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από ένα Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, 

δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό, στον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά 

την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας του οργανισμού αυτού, εφόσον πραγματοποίησαν πέντε ολόκληρα έτη ή 

χίλιες πεντακόσιες (1500) ημέρες εργασίας στην ασφάλισή του, εκ των οποίων όμως 20 

μήνες ή 500 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία, πριν από τη διακοπή της 

απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης.

Ως νομοθεσία του οργανισμού για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθώς 

και των επομένων παραγράφων 2 και 3, νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον 

απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπηρία και το θάνατο.

Ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, στη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με το χρόνο διακοπής της 

απασχόλησης, στην παραγραφή κλπ δεν λαμβάνονται υπόψη. Από τις διατάξεις αυτές 

προκύπτει ότι για να κριθεί το δικαίωμα του ασφαλισμένου από τον τελευταίο 

οργανισμό, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 

1.500 ημέρες εργασίας ή πέντε ολόκληρα έτη ασφάλισης στην περίπτωση που ο 

ασφαλισμένος ασφαλίζεται σε οργανισμό που η ασφάλιση υπολογίζεται σε έτη και όχι σε 

ημέρες.

Οι 1.500 ημέρες εργασίας ή τα πέντε ολόκληρα έτη δεν είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθούν όλες πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της 

αίτησης, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε, θα πρέπει όμως οι 500 απ' 

αυτές τις ημέρες ή οι 20 μήνες να πραγματοποιηθούν στην τελευταία πενταετία πριν από 

τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης.
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Ο οργανισμός που θα είναι ο αρμόδιος για να κρίνει το δικαίωμα του 

ασφαλισμένου, θα εξετάζει εάν ο ασφαλισμένος έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

από τη νομοθεσία του για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Δηλαδή θα εξετάζει, αν ο ασφαλισμένος συγκεντρώνει κατά περίπτωση, τις 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Έτσι στην περίπτωση της συνταξιοδότησης λόγω 

γήρατος, θα εξετάζει αν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας και έχει 

πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, στην περίπτωση λόγω θανάτου αν 

ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και 

στην περίπτωση λόγω αναπηρίας αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τον 

απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και σε ποιο βαθμό έχει κριθεί ανάπηρος από τα αρμόδια 

υγειονομικά όργανα.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζουν ότι, αν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε 

στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή των ετών 

ασφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αλλά στην 

περίπτωση αυτή δεν έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του 

τελευταίου οργανισμού χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση του λόγω γήρατος ή 

αναπηρίας ή των μελών της οικογένειας του λόγω θανάτου ή δεν πραγματοποίησε στην 

ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή ετών ασφάλισης 

που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται σύνταξη 

αυτός ή τα μέλη της οικογένειάς του από τον οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου 

πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, στον οποίο δεν 

περιλαμβάνεται ο τελευταίος, εφόσον:

>  Ο ασφαλισμένος που αιτείται τη συνταξιοδότηση του λόγω γήρατος ή αναπηρίας 

έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας 

που προβλέπεται από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού.

>  Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η 

νομοθεσία του οργανισμού με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζουν ότι αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού στην 

ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη 

ασφάλισης, τότε το δικαίωμα του ασφαλισμένου κρίνεται από του άλλους οργανισμούς
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στους οποίους ασφαλίσθηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας ή ετών 

ασφάλισης εκτός από τον τελευταίο.

Αν και πάλι ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία όλων των οργανισμών στους οποίους 

ασφαλίσθηκε πριν από τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος οργανισμός είναι αρμόδιος για 

την κρίση του δικαιώματος λόγω γήρατος και αναπηρίας εφόσον ο ασφαλισμένος 

πραγματοποίησε στην ασφάλισή του 1.000 ημέρες εργασίας ή και 40 μήνες ασφάλισης 

από τις οποίες οι 300 ημέρες εργασίας ή 12 μήνες ασφάλισης αντίστοιχος στην 

τελευταία πενταετία και για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου, εφόσον 

ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του οποτεδήποτε 300 ημέρες 

εργασίας.

Δηλαδή αρμόδιος οργανισμός για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

είναι:

>  Ο τελευταίος Οργανισμός:

• Εφόσον επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος γήρας - ανικανότητα - θάνατος.

• Εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του 1500 

Ημέρες Εργασίας εκ των οποίων 500 την τελευταία 5ετία πριν τη διακοπή 

της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης.

>  Ο οργανισμός στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος τις 

περισσότερες ημέρες εργασίας, εφόσον:

• Έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος στον τελευταίο οργανισμό.

• Δεν έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στην ασφάλιση του τελευταίου 

οργανισμού 1500 Ημέρες Εργασίας εκ των οποίων 500 την τελευταία 

5ετία.

• Δεν έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στην ασφάλιση του τελευταίου 

οργανισμού τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του χρόνο ασφάλισης για 

τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος -αναπηρίας - θανάτου.

> Οι οργανισμοί στους οποίους ασφαλίσθηκε ο ασφαλισμένος κατά φθίνουσα σειρά 

αριθμού ημερών εργασίας:

• Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οργανισμού 

με τις περισσότερες ημέρες.
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> Ο τελευταίος οργανισμός και πάλι:

• Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας των 

προηγουμένων οργανισμών.

• Εφόσον έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στην ασφάλισή του 

1000ΗΕ οποτεδήποτε εκ των οποίων 300 Η.Ε. την τελευταία 5ετία πριν τη 

διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για το γήρας και 

την αναπηρία και για το θάνατο 300 Η.Ε. οποτεδήποτε.

Αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης γίνεται ο αρμόδιος για την κρίση του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος οργανισμός:

• Εφ' όσον ο ασφαλισμένος έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία του για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

II. Γία συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου από εργατικό ατύχημα:

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.4202/61 ορίζουν ότι επί εργατικών 

ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, εφαρμόζεται η νομοθεσία που διέπει τον 

οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου επαλήθευσε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ανεξάρτητα 

για πόσο χρόνο ασφαλίσθηκε ο ασφαλισμένος, η σύνταξη όμως κατανέμεται μεταξύ των 

ενδιαφερομένων οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ή του 11 του 

ν. 1405/81 .

III. Για παροχές ασθένειας:
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.2676/99 παρέχεται η δυνατότητα 

στον ασφαλισμένο που συμπληρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη και για τον 

οποίο εκκρεμεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής του απόφασης, με βάση τις διατάξεις της 

διαδοχικής ασφάλισης, να συνεχίσει να ασφαλίζεται για παροχές ασθένειας στον 

τελευταίο φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος και για το 

χρονικό διάστημα, μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης.

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 10 του ν. 1405/81 και την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1539/85, ορίζεται ότι 

μετά το διακανονισμό που ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 παύει κάθε υποχρέωση των 

οργανισμών που συμμετείχαν στη δαπάνη της συνταξιοδότησης προς τον οργανισμό που 

απονέμει τη σύνταξη. Ο ασφαλισμένος των παραπάνω οργανισμών θεωρείται οριστικά
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συνταξιούχος του οργανισμού που απονέμει τη σύνταξη από την ημέρα που αρχίζει η 

καταβολή της σύνταξής τους.

5.4 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Απόδοση των οφειλομένων ποσών στον οργανισμό που απένειμε τη σύνταξη από 

τους οργανισμούς στους οποίους διανύθηκε ο χρόνος ασφάλισης.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61, όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 1405/83, ο απονέμων οργανισμός ζητά από τους 

συμμετέχοντες το ποσό της συμμετοχής τους στη δαπάνη της συνταξιοδότησης , το οποίο 

είναι ίσο με το 20% του γινομένου του αριθμού ημερών ασφάλισης και του κατωτάτου 

ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει την 3 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους 

της έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι, «Μέσα 

στο μήνα Μάρτη κάθε έτους υπολογίζεται από κάθε φορέα ο συνολικός αριθμός ημερών 

ασφάλισης που μεταφέρθηκαν σ' αυτόν από τους άλλους φορείς, καθώς και ο συνολικός 

αριθμός ημερών που διανύθηκαν στην ασφάλισή του μεταφέρθηκαν σ' άλλο φορέα για 

τη χορήγηση και στις δύο περιπτώσεις σύνταξης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 

έτος».

Η διαφορά του αριθμού ημερών ασφάλισης που μεταφέρθηκαν προς και από κάθε 

ασφαλιστικό οργανισμό, αποτελεί της βάση για τον προσδιορισμό της δαπάνης 

συνταξιοδότησης για κάθε ημερολογιακό έτος.

Τρόπος εξόφλησης της οφειλής των υπόχρεων οργανισμών. - Λήξη υποχρεώσεων 
αυτών.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου 5 ορίζεται ότι, το ποσό συμμετοχής 

στη δαπάνη συνταξιοδότησης όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις των παρ. 4 και 

5 του άρθρου αυτού, αποδίδεται από τον υπόχρεο ασφαλιστικό οργανισμό στους 

οργανισμούς στους οποίους οφείλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα (12) ισόποσες 

τριμηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης της απόδοσης του ποσού της 

συμμετοχής ή δόσης αυτού, τα καθυστερούμενα ποσά επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη
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ίσα προς αυτά που επιβάλλονται από τον οργανισμό στον οποίο οφείλονται τα 

καθυστερούμενα ποσά σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία του οργανισμού αυτού 

για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.

Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 5 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1539/85, ορίζεται ότι μετά το 

διακανονισμό που ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 παύει κάθε υποχρέωση των 

οργανισμών που συμμετέχουν στη δαπάνη της συνταξιοδότησης προς τον οργανισμό που 

απονέμει τη σύνταξη.

Συνεπώς, αφού γίνει ο διακανονισμός οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη δαπάνη 

της συνταξιοδότησης, δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις προς τον οργανισμό που απένειμε τη 

σύνταξη.

Βεβαίως, οι οργανισμοί αυτοί είναι οφειλέτες ορισμένων ποσών τα οποία 

υποχρεούνται να αποδώσουν είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα τριμηνιαίες δόσεις.

Πότε επιβαρύνονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί.
Με το άρθρο 69 του ν.2084/92, ο συμμετέχων οργανισμός επιβαρύνεται με τη 

δαπάνη συνταξιοδότησης, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το όριο ηλικίας που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία του, οπότε και καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό 

σύνταξης που του αναλογεί και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης.

Αν ο οργανισμός που απονέμει τη σύνταξη χορηγεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη 

από την ηλικία με την οποία συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον 

Κ. Β. Α. Ε. του ΙΚΑ, ο συμμετέχων οργανισμός επιβαρύνεται με τη δαπάνη 

συνταξιοδότησης όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται 

από τη νομοθεσία του ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση των υπαγομένων στα βαρέα και 

ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για κάθε αίτηση που έχει υποβληθεί από 

07.10.92 και μετά και αφορούν μόνο ασφαλιστικές περιπτώσεις γήρατος.
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ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

Αμφισβητήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής 

ασφάλισης επιλύονται διοικητικά με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, 

ανεξάρτητα αν η αμφισβήτηση αφορά οργανισμούς που υπάγονται στην εποπτεία άλλου 

Υπουργείου.

Ο ασφαλισμένος που αμφισβητεί την απόφαση ασφαλιστικού οργανισμού πρέπει 

να υποβάλει σχετική αίτηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσα 

σε προθεσμία τριών μηνών που αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής 

απόφασης.

Για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς δεν ισχύει η προθεσμία των τριών μηνών. 

Αντιθέτως, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίλυση αμφισβήτησης, οποτεδήποτε. Τα 

παραπάνω ορίζονται στις νέες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.2079/92 που 

τροποποίησαν την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ.4202/61.

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν.2079/92 οι αμφισβητήσεις 

επιλύονται πλέον μόνον από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

δεσμεύουν τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι υποχρεούνται ή να τις 

εφαρμόσουν ή να προσφύγουν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Η Υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παραπάνω διαδικασία αποτελεί 

εκτελεστή διοικητική πράξη, υποκείμενη σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, χωρίς η προσφυγή αυτή να αναστέλλει την εκτέλεσή της, εκτός αν ήθελε 

ζητηθεί ειδικά η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον ασφαλιστικό οργανισμό κατά τη διάταξη του άρθρορ 

31 παρ. 1 του Π.Δ.341/78.
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5.5 ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

> Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 5

του Ν. Δ. 4202 / 61.
Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων δεν γίνεται 

με το ίδιο τρόπο. Έτσι σε μια κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν. Δ 4202/61 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του ν. 1405/83, όπου το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού για ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής 

ασφάλισης και σε μία άλλη κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 11 του ν. 1405/83 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του 

άρθρου 15 του ν. 1902/90 και όπου το ποσό υπολογίζεται αθροιστικά σύμφωνα με τη 

νομοθεσία όλων των οργανισμών στους οποίους είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης εφαρμόζεται:

• Σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78, είχαν υπαχθεί 

διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων οργανισμών που 

ασφάλιζαν μισθωτούς, π.χ. ΙΚΑ - ΤΑΠ-ΟΤΕ.

• Σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78 είχαν υπαχθεί 

διαδοχικά στην ασφάλιση δύο οργανισμών, που ασφαλίζουν αυτοτελώς 

απασχολουμένους π.χ. ΤΕΒΕ -  ΤΑΕ.

• Σε ασφαλισμένους , οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78 είχαν ασφαλισθεί σε 

έναν φορέα μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 

1.1.79 σε άλλο φορέα μισθωτών, παρέμειναν όμως στον ίδιο εργοδότη 

(παρ. 3 του αρ. 18 του Ν.2079/92).

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο οργανισμός που απονέμει τη σύνταξη θεωρεί 

ότι, ο χρόνος ασφάλισης σ' αυτόν και στους άλλους οργανισμούς, διανύθηκε στην 

ασφάλισή του, υπολογίζει το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του και το 

καταβάλλει ολόκληρο στον δικαιούχο μαζί με τις προσαυξήσεις (για οικογενειακά βάρη, 

απόλυτη αναπηρία κλπ).
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> Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 11 

του ν. 1405 / 83.
Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1405/83 όπως αυτές ισχύουν μετά την 

τροποποίηση τους από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1902/90 αφορούν αιτήσεις 

συνταξιοδότησης μετά την 01.01.79 και εφαρμόζονται:

• Στους ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί διαδοχικά από την ασφάλιση φορέα που 

ασφαλίζει μισθωτούς στην ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει αυτοτελώς 

απασχολούμενους και αντίστροφα.

• Στους ασφαλισμένους που για πρώτη φορά από 1.1.79 και μετά ασφαλίσθηκαν 

διαδοχικά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης.

• Σε ασφαλισμένους που ασφαλίσθηκαν πριν την 1.1.79 σε φορέα ασφάλισης 

μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 24.12.97 και εφεξής σε 

άλλο φορέα μισθωτών έστω και αν παρέμειναν στον ίδιο εργοδότη.

Με τις ανωτέρω διατάξεις:

>  Το ποσό της σύνταξης είναι το άθροισμα του ποσού της σύνταξης που

προσδιορίζεται από τον απονέμοντα και τον συμμετέχοντα. Για να εξαχθεί το 

συνολικό ποσό σύνταξης γίνονται τρεις διαφορετικοί υπολογισμοί:

• Ο πρώτος υπολογισμός γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης 

και τις συντάξιμες αποδοχές που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε 

οργανισμού.

• Ο δεύτερος υπολογισμός με βάση το κατώτατο όριο σύνταξης του 

κάθε οργανισμού και το συνολικό χρόνο ασφάλισης και

• Ο τρίτος με βάση το χρόνο που πραγματοποιήθηκε μόνο στην 

ασφάλιση του κάθε οργανισμού, εφόσον με το χρόνο αυτό 

θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του.

Από τους υπολογισμούς αυτούς προκύπτουν τρία διαφορετικά ποσά σύνταξης. Το 

ποσό που θα είναι μεγαλύτερο, θα αποτελεί και το τμήμα του ποσού της σύνταξης του 

δικαιούχου.

Μετά τους υπολογισμούς ο απονέμων χορηγεί το συνολικό ποσό σύνταξης στο 

συνταξιούχο, ο οποίος από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξής του, θεωρείται
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οριστικά συνταξιούχος του. Αν το συνολικό ποσό σύνταξης, είναι μικρότερο του 

κατωτάτου ορίου σύνταξης του απονέμοντα, του χορηγείται το κατώτατο όριο αυτού.

> Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 

15 του Ν. 1902 / 90.
I. Προσδιορισμός του τμήματος σύνταξης που κατά την νομοθεσία του 

καθένα Οργανισμού, αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου και αναλογεί στο 

χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του.

>  Ημέρες ασφάλισης που διανύθηκαν στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού 

επί το ποσό που κατά τη νομοθεσία του κάθε οργανισμού αντιστοιχεί στο 

σύνολο του χρόνου διαιρεμένο με το συνολικό χρόνο που διανύθηκε σε 

όλους τους οργανισμούς.

II. Προσδιορισμός του τμήματος κατωτάτου ορίου σύνταξης.

>  Ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλιση του 

οργανισμού επί του ποσού κατωτάτου ορίου σύνταξης διαιρεμένο με το 

συνολικό χρόνο ασφάλισης.

III. Προσδιορισμός της σύνταξης, εφόσον με τον χρόνο που έχει ασφαλιστεί 

στον οργανισμό, θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα, χωρίς αναγωγή στα 

κατώτατα όρια. Μετά τους ανωτέρω υπολογισμούς, το ποσό που θα είναι το 

μεγαλύτερο, θα αποτελεί και το τμήμα της σύνταξης του δικαιούχου. 

Παράδειγμα:
Ο ενδιαφερόμενος X ασφαλίστηκε:

Στον Α' Οργανισμό για 1.700 ημέρες εργασίας 

Στον ΕΓ Οργανισμό για 4.300 ημέρες εργασίας 

Στον Γ' Οργανισμό για 3.000 ημέρες εργασίας 

Σύνολο 9.000 Η. Ε ή 30 έτη
I. Έστω ότι ο Α ’ Οργανισμός με 9.000 Ημέρες Εργασίας χορηγεί 240 Ευρώ, 

τότε:

1.700 Η. Ε ,* 240 Ευρώ = 45,33 Ευρώ

9.000 Η. Ε.

Το τμήμα σύνταξης που αναλογεί στον Οργανισμό αυτό ανέρχεται σε 45,33

Ευρώ.
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Έστω ότι ο Β’ Οργανισμός με 9.000 Ημέρες Εργασίας χορηγεί 200 

Ευρώ, τότε:

4.300 Η. Ε. * 200 Ευρώ = 95,55 Ευρώ

9.000 Η. Ε.

Το τμήμα σύνταξης που αναλογεί στον Οργανισμό αυτό ανέρχεται σε 95,55 Ευρώ.

Έστω ότι ο Γ’ Οργανισμός με 9.000 Ημέρες Εργασίας χορηγεί 205 Ευρώ, 

τότε:

3.000 Η. Ε. * 205 Ευρώ = 68,33 Ευρώ

9.000 Η. Ε.

Το τμήμα σύνταξης που αναλογεί στον Οργανισμό αυτό ανέρχεται σε 68,33 Ευρώ. 

Με τα δεδομένα αυτά, η σύνταξη του ασφαλισμένου ανέρχεται σε 209,21 Ευρώ 

( 45,33 + 95,55 + 68,33 ).

II. Υποθέτουμε ότι:

Ο Α' οργανισμός έχει Κ. Ο 185 Ευρώ.

Ο Β' οργανισμός έχει Κ. Ο 105 Ευρώ.

Ο Γ ' οργανισμός έχει Κ. Ο 185 Ευρώ.

Το Τμήμα του Κ. Ο που προκύπτει για καθένα απ' αυτούς είναι το εξής:

Α' οργανισμός :

1.700 Η. Ε. * 185 Ευρώ = 34,94 Ευρώ

9.000 Η. Ε.

Β’ οργανισμός:

4.300 Η. Ε. * 105 Ευοώ = 50,16 Ευρώ

9.000 Η. Ε.

Τ’ οργανισμός :

3.000 Η. Ε. * 185 Ευρώ =61,66 Ευρώ

9.000 Η. Ε.

Επειδή το τμήμα καθενός οργανισμού είναι μικρότερο από το τμήμα του α' 

υπολογισμού, καταβλητέα είναι η σύνταξη του α' υπολογισμού.

Αν αντιθέτως, το ποσό που προκύπτει από τον δεύτερο υπολογισμό σε κάποιον 

από τους τρεις Οργανισμούς, ήταν ανώτερο του αντίστοιχου πρώτου θα ληφθεί υπόψη το 

μεγαλύτερο.
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5.6 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4202/61, όπως το άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1405/83 και το άρθρο 14 του ν. 1902/90, ορίζουν 

ότι, ολόκληρος ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την 

απονομή της σύνταξης οργανισμό, ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο 

για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό της 

σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε 

στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού.

Ο χρόνος που διανύθηκε στους άλλους οργανισμούς δεν υπολογίζεται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

> Όταν έχουν επιστραφεί οι αντίστοιχες εισφορές (παρ. 1 αρ. 3 του 4202/61). 

Υπολογίζεται μόνο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-4 του αρ. 13 του 

ν. 1405/83.

>  Όταν έχει χορηγηθεί σύνταξη ο οποία εξακολουθεί να λαμβάνεται.

>  Όταν είναι χρόνος παράλληλης ασφάλισης (παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4202/61).

>  Όταν δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (παρ. 2 αρ. 5 

του Ν.Δ.4202/61 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.1405/83).

Δικαίωμα προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης έχει ο συνταξιούχος γήρατος 

ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης διανύθηκε μετά τη 

συνταξιοδότησή του σε άλλο ομοειδή οργανισμό (παρ. 5 αρ. 9 ν. 1405/83).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.2079/92 οι οποίες 

αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 

ν.2335/95, ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης συνυπολογίζεται από τον τελευταίο 

οργανισμό για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται από τη νομοθεσία 

του για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
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5.7 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

( I. Κ. Α. )

Η διαδοχική ασφάλιση είναι μια μορφή ή ένα είδος ασφάλισης που παρουσιάζεται 

στο άτομο αυτό, το οποίο ενώ ήταν ασφαλισμένο σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό, λόγω 

αλλαγής επαγγέλματος ή εργασίας αναγκάζεται να ασφαλιστεί σε άλλον ασφαλιστικό 

οργανισμό 101.

Αρμόδιος Ασφαλιστικός Οργανισμός

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, 

αρμόδιος οργανισμός για να εξετάσει το συνταξιοδοτικό αίτημα είναι ο τελευταίος 

οργανισμός.

Για να χορηγήσει σύνταξη ο τελευταίος οργανισμός θα πρέπει:

> να πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του και

> να πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλισή του 1.500 ημέρες εργασίας, από τις 

οποίες τουλάχιστον 500 ημέρες την τελευταία 5ετία, πριν από την υποβολή της 

αίτησης ή πριν από τη διακοπή της απασχόλησης.

Αν ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει κάποια από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις τότε ο τελευταίος οργανισμός διαβιβάζει την αίτηση συνταξιοδότησης 

στον προηγούμενο οργανισμό, ή αν οι προηγούμενοι είναι πολλοί, σε αυτόν που έχει τις 

περισσότερες ημέρες ασφάλισης για να την κρίνει, με τη βασική προϋπόθεση ότι:

• αν η περίπτωση είναι γήρατος, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει 

το όριο ηλικίας με το οποίο χορηγεί σύνταξη ο τελευταίος οργανισμός

• αν η περίπτωση είναι αναπηρίας, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει κριθεί 

ανάπηρος με βάση τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού και

• αν η περίπτωση είναι θανάτου δεν απαιτείται καμιά προϋπόθεση.

Αν ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας 

του Οργανισμού με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, τότε η αίτηση διαβιβάζεται 

στους άλλους οργανισμούς (κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας).

101 Πηγή : www.ika.gr
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Αν ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας όλων των 

άλλων οργανισμών (πλην του τελευταίου) τότε ο τελευταίος καθίσταται εκ νέου 

αρμόδιος για την εξέταση του αιτήματος συνιαξιοδότησης γήρατος - αναπηρίας αρκεί ο 

ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1.000 ημέρες εργασίας, από 

τις οποίες τουλάχιστον 300 ημέρες την τελευταία 5ετία, πριν από την αίτηση ή την 

διακοπή της απασχόλησης και για το αίτημα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου αν ο θανών 

είχε πραγματοποιήσει 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε, (άρθρο 14 του Ν. 1902/90).

Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε όλους 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς συνυπολογίζεται από τον αρμόδιο για κρίση και για 

απονομή της σύνταξης οργανισμό σαν χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο 

για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό του 

ποσού σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού. Σε περίπτωση που μέρος του χρόνου 

ενός οργανισμού είναι παράλληλο με μέρος χρόνου άλλου οργανισμού ο ασφαλισμένος 

με δήλωσή του επιλέγει από ποιον οργανισμό θα αφαιρεθεί ο χρόνος αυτός. Για να γίνει 

αυτή η επιλογή από τον ασφαλισμένο πρέπει να υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, να μην 

είναι δηλαδή ολόκληρος ο χρόνος παράλληλος, γιατί τότε, επειδή δεν υπάρχει διαδοχική 

ασφάλιση, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της μεταξύ των οποίων είναι και η επιλογή του 

ασφαλισμένου από ποιον οργανισμό επιθυμεί να παραμείνει ισχυρή η ασφάλιση.

Υπολογισμός ποσού σύνταξης :

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης εξαρτάται από την φύση της 

εργασίας του ασφαλισμένου (μισθωτός ή αυτοτελώς απασχολούμενος), τον οργανισμό 

στον οποίο ασφαλίστηκε και την χρονική περίοδο ασφάλισης σε κάθε οργανισμό, 

καθορίζεται δε μετά από αλληλογραφία των οργανισμών και δεν είναι ίδιος για όλους 

τους ασφαλισμένους.

Έτσι, σε μία κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 

του Ν. 1405 / 83, όπου το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία 

του απονέμοντα οργανισμού και ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης 

θεωρείται χρόνος αυτού, και σε μία άλλη κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι
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διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1405 / 83, του άρθρου 15 του N. 1902 / 90 και του 

άρθρου 69 του Ν. 2084 / 92, όπου ο κάθε οργανισμός υπολογίζει τη συμμετοχή του στη 

δαπάνη συνταξιοδότησης, με βάση τον χρόνο ασφάλισής του και χορηγείται στους 

ασφαλισμένους το άθροισμα των συμμετοχών των οργανισμών, το οποίο οι υπηρεσίες 

του I. K. A το επανεντάσσουν σε ασφαλιστική κλάση του I. K. Α, ώστε να 

παρακολουθούνται από το I. K. Α. μηχανογραφικά και να τους χορηγούνται όλες οι 

αυξήσεις του I. K. Α.

Επισημαίνουμε ότι ο συμμετέχων οργανισμός επιβαρύνεται με τη δαπάνη 

συνταξιοδότησης, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται 

από τη νομοθεσία του και καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό σύνταξης που του 

αναλογεί και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης (όρια ηλικίας I. K. Α κατά 

περίπτωση για άνδρες 53 ετών και άνω και για γυναίκες 50 ετών και άνω).

> Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1405 / 83 εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους 

οι οποίοι μέχρι 31-12-78 είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή 

περισσοτέρων ομοειδών οργανισμών (δηλαδή ή οργανισμών που ασφαλίζουν 

μισθωτούς π. χ. I. K. A, Ν. A. Τ ή οργανισμών που ασφαλίζουν αυτοτελώς 

απασχολούμενους π. χ. T. Ε. B. Ε, ΤΑ. Ε.) ανεξάρτητα αν και σε ποιον οργανισμό 

ασφαλίστηκαν μετά την 31-12-78 καθώς και στους ασφαλισμένους οι οποίοι 

ασφαλίστηκαν διαδοχικά για πρώτη φορά από 01-01-79 έως 23-12-97 από φορέα 

ασφάλισης μισθωτών σε άλλο φορέα ασφάλισης μισθωτών παρέμειναν όμως 

απασχολούμενοι στον ίδιο εργοδότη.

^  Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1405 / 83 εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους 

που υπήχθησαν διαδοχικά από την ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει μισθωτούς, σε 

ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει αυτοτελώς απασχολούμενους και αντίστροφα (π. 

χ. I. K. A, Τ. Ε. B. Ε.) και στους ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν διαδοχικά για 

πρώτη φορά από 01-01-79 και μετά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης καθώς και 

στους ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν πριν από την 01-01 -79 σε φορέα 

ασφάλισης μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά, για πρώτη φορά, από 24-12-97 

(ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2556 / 97) και εφ’ εξής, σε άλλον φορέα 

μισθωτών έστω κι εάν παρέμειναν απασχολούμενοι στον ίδιο εργοδότη.
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5.8 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

( Ο. Γ. Α )

Από την 1η Ιανουάριου 1998 οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης έχουν 

εφαρμογή και στον Ο. Γ. Α. Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδοχική ασφάλιση, όπως κάθε 

φορά ισχύουν, έχουν εφαρμογή 102:

>  Μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και των άλλων φορέων Κύριας 

Ασφάλισης (I. Κ. Α, Τ. Ε. Β. Ε κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή συνυπολογίζεται και ο 

χρόνος που διανύθηκε στον καταργηθέντα Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, εφόσον 

ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, θεωρήθηκε διανυθείς στον Κλάδο Κύριας 

Ασφάλισης και

>  Μεταξύ του καταργηθέντα Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης και των άλλων 

φορέων επικουρικής ασφάλισης (Ταμείο Αρτοποιών, Ταμείο Ηλεκτρονικών κ.λ.π.), 

εφόσον ο χρόνος της Πρόσθετης Ασφάλισης, δεν θεωρηθεί διανυθείς στον Κλάδο Κύριας 

Ασφάλισης.

Σημείωση:

Επιση μαίνεται ότι, οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες 

εφαρμόζονται όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (γήρας, αναπηρίας, θάνατος), 

ισχύουν μόνο μεταξύ ομοειδών φορέων, δηλαδή από φορέα Κύριας Ασφάλισης σε 

Κύριας Ασφάλισης και από φορέα Επικουρικής Ασφάλισης σε φορέα Επικουρικής 

Ασφάλισης. Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι 

υποχρεωτική. Ανήκει στη βούληση του ασφαλισμένου να ζητήσει την εφαρμογή τους ή 

να ζητήσει τη συνταξιοδότησή του αυτοτελώς από κάθε φορέα στον οποίο υπήχθη, αν 

κρίνει ότι έτσι έχει μεγαλύτερη προστασία.

Τη βούλησή του αυτή θα την εκδηλώσει ο ενδιαφερόμενος με την αίτηση για 

συνταξιοδότηση, η οποία υποβάλλεται στον τελευταίο φορέα ασφάλισής του και έχει 

έννομες συνέπειες και για τον άλλο ή τους άλλους φορείς στους οποίους ασφαλίστηκε ο 

ενδιαφερόμενος.

102 Πηγή : www.oga.gr
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5.9 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε )

Βάσει της νομοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης αρμόδιος φορέας για την 

χορήγηση σύνταξης είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης 103.

Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις που συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι στο 

Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε. λόγω ιδιότητας, έχουν την δυνατότητα να κάνουν εφαρμογή των 

διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, αφού παραιτηθούν και από τους δυο φορείς την 

ίδια ημερομηνία. ( Γνωμοδότηση 599/95 ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους ).

Π.χ. ασφαλισμένος στο Τ. Σ. Μ. Ε .Δ. Ε. λόγω ιδιότητας και απασχολούμενος σαν 

μηχανικός στον Ο.Τ.Ε. ή στην Δ.Ε.Η. κ.λ.π., πρέπει η ημερομηνία παραίτησης από τις 

ως άνω υπηρεσίες και η ημερομηνία παύσης επαγγέλματος στην Δ. Τ. Υ της νομαρχίας 

και στο Τ.Ε.Ε. να είναι η ίδια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3232/12.2.2004 άρθρο 1 παρ. 10

Για κάθε διαδοχικά ασφαλιζόμενο πρόσωπο τηρείται Δελτίο Διαδοχικής 

Ασφάλισης σε κύριους και επικουρικούς φορείς, με εξαίρεση το Δημόσιο, το οποίο τηρεί 

πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα, ο 

ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη Δελτίου Ασφάλισης στον πρώτο 

οργανισμό, στον οποίον και γνωστοποιεί το νέο φορέα ασφάλισής του.

Το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού οργανισμού υποχρεούται μέσα 

σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης να συντάξει το παραπάνω Δελτίο, το 

οποίο επέχει θέση απόφασης υποκείμενης σε όλα τα κατά το νόμο προβλεπόμενα ένδικα 

μέσα.

Το δελτίο με ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισμού αποστέλλεται στο νέο 

οργανισμό ασφάλισης και στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί αυτό 

μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής ασφαλιστικού 

φορέα ή βεβαίωσης επιπλέον χρόνου ασφάλισης από προηγούμενο φορέα.

103 Πηγή : www.tsmede.gr
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Σε κάθε νέο φορέα αποστέλλεται το σύνολο των Δελτίων των προηγουμένων 

φορέων. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επιμελείται και ο ίδιος για την αποστολή του 

Δελτίου του από τους ασφαλιστικούς οργανισμός και να τηρεί επικυρωμένο αντίγραφο.

5.10 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ. Σ. Α. Υ. )

Τ , 1 0 4Ισχυουν τα παρακατω :

> Ν.4202/61, Ν. 1405/83, Ν. 1509/85, Ν. 1902/90, Ν. 2084/92, Ν. 3232/04 άρθρο 

1,2,3.

> Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ν. 1408/71 ).

> Διμερείς συμβάσεις με τρίτες χώρες.

Χρόνος ασφάλισης μη παράλληλος που έχει διανυθεί σε κρατικό ασφαλιστικό 

φορέα κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

σε κράτος με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση η χώρα μας, θεωρείται συντάξιμος και 

συνυπολογίζεται στο στάδιο της συνταξιοδότησης ( και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος και για προσαύξηση της σύνταξης ) με την προβλεπόμενη εκάστοτε 

διαδικασία. Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται τελικά καθορίζεται ανάλογα με το 

ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

> Αίτηση κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης που θα ζητείται ο συνυπολογισμός 

του χρόνου και θα αναφέρεται η χώρα, ο φορέας ασφάλισης και ο αριθμός 

μητρώου στον ξένο φορέα.

>  Αν πρόκειται για κρατικό ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδος ( ΙΚΑ, Τ. Ε. Β. Ε 

κλπ.) εκτός από την αίτηση χρειάζεται και α) τα ένσημα του ΙΚΑ ή σχετική 

βεβαίωση του άλλου φορέα όπως προβλέπεται από το Ν. 3232/04 αρθ. 1.

104 Πηγή : www.tsay.gr

247

http://www.tsay.gr


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

> Στην περίπτωση που ο απονέμων φορέας δεν είναι το ΤΣΑΥ για την χορήγηση 

σχετικής βεβαίωσης απαιτούνται τα δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος και να 

μην υπάρχει οφειλή προς το ΤΣΑΥ.
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Η επικουρική ασφάλιση δημιουργήθηκε για την αύξηση της κύριας σύνταξης του 

άμεσα ασφαλισμένου για την ίδια απασχόληση. Οι άμεσα ασφαλισμένοι του I. Κ. Α. - 

Ε. Τ. Α. Μ αν δεν ανήκουν σε ιδιαίτερο κλαδικό Επικουρικό Ταμείο από 1/2/1983 

υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου Ε. Τ. Ε. Α. Μ (τέως I. Κ. Α -  Τ. Ε. Α. Μ).

>  Ο άμεσα ασφαλισμένος του κλάδου Ε. Τ. Ε. Α. Μ που σταματά την εργασία του, 

έχει δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά, εφόσον έχει τις 

προϋποθέσεις.

> Εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε. Τ. Ε. Α. Μ :

• Οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άμεσο 

δικαίωμα.

• Οι συνταξιούχοι φορέα ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης από άμεσο 

δικαίωμα.

• Τα πρόσωπα τα οποία είτε λόγω παράλληλης κύριας ασφάλισής τους είτε 

λόγω πολλαπλής απασχόλησής τους υπάγονται υποχρεωτικά για την ίδια 

απασχόληση στην ασφάλιση και άλλου Επικουρικού Ταμείου.

Το I. Κ. Α. Ε. Τ. Α. Μ -  Ε. Τ. Ε. Α. Μ είναι ο κλάδος που εντάχθηκε στο 

I. Κ. Α - Ε. Τ. Α. Μ και ονομάσθηκε I. Κ. Α. Ε. Τ. Α. Μ -  Ε. Τ. Ε. Α. Μ με σκοπό την 

πρόσθετη επικουρική ασφάλιση από 1/4/98 του τακτικού προσωπικού των Ν. Π. Δ. Δ ή 

οργανισμών που συνταξιοδοτούνται από οργανισμό κύριας ασφάλισης με τις ειδικές περί 

δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις και δεν υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην 

ασφάλιση άλλου επικουρικού φορέα.
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Πίνακας 61 ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟ Ε. Τ. Ε. Α. Μ ΚΑΙ Ι .Κ .Α Ε .Τ .Α .Μ -Ε . Τ. Ε. Α. Μ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ι05.

Β. ΙΚΑ Ε. Τ. Α. Μ -  Ε. Τ. Ε. Α. Μ (τέως ΙΚΑ -  Ε. Τ. Ε. Α. Μ)

ΣΥΓΧ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚ. 

ΑΣΦΑΛ. ΠΡΟΣ Ε.ΒΕ.Β.Ε.Κ
18/3/1988

Ν.1759/89( Αρθρο 29 
παρ. 10)

(ΦΕΚ 50/18-3-88 τ.
Α*)

ΤΕΑΥΕΟΚ( ΚΑΠΝΟΥ )-Ε. Τ. Ε. Α. Μ 1/11/1994
Π.Δ. 329/94 

(ΦΕΚ 175/24-10-94 1 
τ.Α ')

ΟΛΠ - ΟΛΘ Α. Ε 1/5/1999

Ν. 26881/99( Αρθρο 
δέκατο έκτο) 

(ΦΕΚ 40 /1-3-99 τ. 
Α')

Πίνακας 62

105 Πηγή : www.ggka.gr

252

http://www.ggka.gr


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. I. Κ .Α Τ. Ε. Α. Μ Τ. Α. Π. Ε. Μ I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Μ Τ. Α. Ξ. Υ Τ. Α. Ξ. Υ

Τ. Ε. Α. Μ
Ταμ. Πρόν. Προσ. Εθν. 

Θεάτρου
I. Κ. Α και Ταμ. Προν. 
Προσ. Εθν. Θεάτρου

Τ. Ε. Α. Μ
Ταμ. Πρόν. Προσ. Οργ. 

Υδρ. Θεσσ. I. Κ. Α

Τ. Α. Π. I. Λ. Τ. A. Τ. 
(Ν. Π. I. Δ.)

Ταμ. Ασφ. Ασθ. Προσ. 
Τράπ. Πίστεως, 

Γενικής, American 
Express και λοιπές 
ιδιωτικές τράπεζες

Τ. Ε. Α. Μ

Τ. Ε. Α. Μ (Υπάλληλοι 
Ν. Π. Δ. Α) Ν. 103 / 75 (για εφάπαξ) I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Μ (Υπάλλ. 
Ο. Τ. Α Ιδ. Δικαίου) I. Κ. Α

Ε. Τ. Ε. Α. Μ
Ταμ. Πρόν. Προσ. 

Ο. Α. Θ. I. Κ. Α

Ε. Τ. Ε. Α. Μ
Ταμ. Πρόν. Προσ. Εθν. 

Θεάτρου
Ταμ. Πρόν. Προσ. Εθν. 

Θεάτρου

Ε. Τ. Ε. Α. Μ

Ταμ. Πρόν. Προς. 
Εμπορικών και 
Βιομηχ / κών 

Επαγγ / κών και 
Βιοτεχν. Επιμελητηρίων 

Ελλάδος I. Κ. Α

Ε. Τ. Ε. Α. Μ

Τ. Ε. Α. Π. Α. Ε. Λ 
(κλάδος πρόνοιας 

υπαλλήλων Ο. Λ. Π) I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Μ
Τ. Α. Π. Π. Ε 
Λιπασμάτων I. Κ. Α

Ε. Τ. Ε. Α. Μ
Λογαριασμός 

Ν .103 / 75 I. Κ. Α
Τ. Ε. Α. Π. A. Ε I. Κ. Α

Τ. Ε. A. Ε. I. Γ. Ε I. Κ. Α
Τ. Α. Π. Ε. Π I. Κ. Α

Τ. Ε. A. Υ. Ε. Κ
Τ. Ε. Α. Υ. Ε. Κ - 
Κλάδος Πρόνοιας I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Π. Ε. Τ Τ. Ε. Α. Π. Ε. Τ - I. Κ. Α
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Κλάδος Πρόνοιας

Τ. Ε. Α. Η. Ε I. Κ. Α
Τ. Ε. Α. Υ. Ε. Τ I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Π. Ο. Ζ. Ο I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Υ. Φ. Ε
Τ. Ε. Α. Υ. Φ. Ε - 
Κλάδος Πρόνοιας I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Α. Π. Α. Ε I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. X I. Κ. Α

Κλάδος Επικ. Ασφ. 
Υπαλλήλων Ναυτικών 

Πρακτόρων I. Κ. Α

Ταμ. Επικ. Ασφ. Προσ. 
Ταμείου Νομικών

Ταμ. Επικ. Ασφ. Προσ. 
Ταμείου Νομικών

Ταμείο Νομικών (όπως 
δημόσιο)

Ταμ. Επικ. Ασφ. Προσ. 
Εμπορικής Τράπεζας 

(Ν. Π. I. Δ.)

Ταμ. Ασφ. Προσ. 
Εμπορικής Τράπεζας 

(Ν. Π. Δ. Δ)

Ταμ. Ασφ. Προσ. 
Εμπορικής Τράπεζας

(Ν. Π. Δ. Δ)

Ταμ. Επικ. Ασφ. Προσ. 
Ε. Υ. Δ. Α. Π

Υγειονομική Υπηρεσία 
(Ε. Υ. Δ. Α. Π)

Τ. Ε. Α. Π. Α. Ε. Α 
(Κλάδος σύνταξης 

λιμεν / τών)

Τ. Ε. Α. Π. Α. Ε. Α 
(Κλάδος Πρόνοιας λιμεν 

/ τών)

Τ. Ε. Α. Π. Α. Ε. Α 
(Κλάδος Ασθένειας 

λιμεν / τών)

Τ. Ε. Α. Π. Π. Ε. Ρ. Τ. Τ. Τ. Ε. Α. Π. Π. Ε. Ρ. Τ. Τ. I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Π. Ο. Κ. Α

Αογ. Υπαλλ. I. Κ. Α 
Ταμ. Προν. Δημ. 

Υπαλλήλων I. Κ. Α

Τ. Ε. Α. Π. Ο. Κ. Α Αογ. Ν. 103 / 75 I. Κ. Α

Κλάδος Επικ. Ασφ. 
Προσωπικού Ταμ. 

Πρόνοιας Δικηγόρων 
Αθηνών

Λογαριασμός
Ν. 103/75 I. Κ. Α

Ταμ. Πρόνοιας και 
Επικ. Ασφ. 

Προσωπικού 
Ιπποδρομιών

Ταμ. Πρόνοιας και 
Επικ. Ασφ. 

Προσωπικού 
Ιπποδρομιών I. Κ. Α

Τ. Α. Δ. Κ. Υ (Μόνιμοι 
Υπάλλ. Ο. Τ. Α) Τ. Α. Δ. Κ. Υ Τ. Υ. Δ. Κ. Υ

Τ. Ε. Α. Δ. Υ Ν. 103/75 I. Κ. Α
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ταμ. Ασθ. Προσ. Τράπ.
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Προσωπικού Γενικής 
Τραπέζης

Πίστεως, Γενικής και 
American Express

Ταμείο Αλληλοβοήθειας 
Προσωπικού Τραπέζης 

Πίστεως

Ταμ. Ασθ. Προσ. Τράπ.
Πίστεως, Γ ενικής και 

American Express

2. Ο. Γ. A Ο. Γ. A - Κλάδος Υγείας

3. Ο. A. Ε. Ε

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Ταμ. Επικουρικής 
Ασφάλ. Αρτοποιών

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Ταμ. Επικ. Ασφ. Πρόν. 
και Κοινής Δίαν / μής 

Πωλητών Βενζίνης

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) 1. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Ταμ. Επικ. Ασφ. Πρόν. 
και Κοινής Δίαν / μής 

Πωλητών Βενζίνης

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Τ. Ε. Α. Υ. Ε. Τ 
(Τροφίμων)

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Χημικών

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Η λεκτροτεχνιτώ ν

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

Τ. Ε. Α. Α. Π. Α. Ε 
(Ασφαλιστών)

Τ. Ε. Β. Ε
(Ασφαλισμένοι) I. Κ. Α 

(Συνταξιούχοι)

4. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. Ε. Α. Δ
Ταμ. Προν. Δικηγόρων 

Πειραιώς

Κλάδος Υγείας Ταμ. 
Προν. Δικηγόρων 

Πειραιώς

Κ. Ε. Α. Δ
Ταμ. Προν. Δικηγόρων 

Θεσσαλονίκης

Κλάδος Υγείας Ταμ. 
Προν. Δικηγόρων 

Πειραιώς
Ταμ. Πρόν. Δικαστικών Τ. Υ. Δ. Ε
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Επιμελητών

Κ. Ε. Α. Δ
Ταμ. Πρόν. Δικηγόρων 

Αθηνών
Ταμ. Πρόν. Δικηγόρων 

Αθηνών

Κ. Ε. Α. Δ Τ. Υ. Δ. Ε

Τ. Α.Σ Τ. Α.Σ Τ. Α .Σ

5. Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε
Ε. Δ. Π. Π Ε. Λ. Π. Π

Κλάδος Υγείας 
Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε

Τ. Ε. Α. X και 
Ε. Α. Π. Π Ε. Α. Π. Π

Κλάδος Υγείας 
Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε

Ε. Λ. Π. Π
Ε. Λ. Π. Π και
Τ. Π. Ε. Δ. Ε

Κλάδος Υγείας 
Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε

6. Τ. Α. Π. - Ο. Τ. Ε Ταμ. Αρωγής Προ«. 
Ο. Τ. Ε

Ταμ. Αρωγής Προβ. 
Ο. Τ. Ε

Κλάδος Ασθένειας 
Τ. Α. Π. - Ο. Τ. Ε

Ειδ. Λογ. Επικουρ. 
Ασφ / σης (Προσωπικού

ΕΑ. ΤΑ)
Κλάδος Ασθένειας 
Τ. Α. Π. - Ο. Τ. Ε

Ε. Τ. Ε. Α. Μ
Ταμ. Πρόνοιας Προσ. 

Ο. Σ. Ε
Κλάδος Ασθένειας 
Τ. Α. Π. - Ο. Τ. Ε

Πίνακας 63 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ,06.

106 Πηγή : www.ggka.gr
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ΑΝΩΤΕΡΑ - ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤίI
Α /Α ΦΟΡΕΑΣ ΓΗΡΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΗΡΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

I 1ΚΑ 428J4 428^4 385,4 2.233 1.998 1.697

2 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 356,9 356,9 299,5 2.940 2.347 2.049

3 ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 414,25 414,25 374,23 3.142 1.345 1.586

4 ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 356,9 356,9 299,5 949 1.132 815

5 ΤΣΠΓΣΟ 428,24 428,24 385,4 1.373 1.176 824

6 ΤΣΠ "ΕΘΝΙΚΗ 617 617 493 2.152 2.152 1.722

7 ΤΣΠ-ΗΣΑΠ 428,24 428,24 385,4 2.324 1.932 1.644

8 ΤΣΠ-ΕΤΕ 428,24 428,24 385,4 2.857 2.437 1.605

9 ΤΣΠΤ ΕΑ 428,24 428,24 385,4 2.366 - 1.341

10 ΤΣ11-1 ΟΝ.-Λ ΑIΚ 428,24 428^4 385,4 2.016 2.016 2.016

11 ΤΑΠ-ΟΤΕ 428,24 428,24 385,4 4.960 2.680 1.542

12 ΤΑΝΠΥ 428,24 428,24 385,4 2.655 1.579 1.569

13 ΤΣΠΕΑΘ 428^4 428,24 385,4 2.568 1.848 1.742

14 ΤΑΙΣΥΤ 428,24 428,24 385,4 1.835 1.159 789

15 ΤΣΕΥΠ 428,24 428,24 385,4 1.628 993 912

16 ΤΕΣΕΥΠ-Θ 428,24 428^4 385,4 1.592 690 983

17 ΤΑΤΤΑ 428,24 428,24 385,4 2.735 1.802 1.269

18 ΤΣΠ-ΑΤΕ 428,24 428,24 385,4 2.853 1.784 1.996

19 ΤΑΠ-ΕΤΒΑ 428.24 42844 385,4 2.911 2.911 -

20 ΟΑΠ-ΑΕΗ 428,24 428,24 385,4 2.324 2.324 2.324

21 ΤΑΜ. ΝΟΜΙΚΩΝ 479,58 479,58 359,69 1.042,57 1.042,57 781,93

22 ΤΣΜΕΑΕ 338^4 338^4 253,91 804,84 804,84 603,63

23 ΤΣΑΥ 709,05 709,05 531,79 1.982,72 1.982,72 1.487,04

24 ΑΗΜ. ΥΠΑΑ. 307,45 - - 3.778,72 - -

25 ΟΓΑ 315,79 315,79 315,79 477 477 477

Πίνακας 64 ΑΝΩΤΕΡΑ - ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 107

107 Πηγή : www.ypakp.gr
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ΚΑΤΩΤΕΡΑ 0 ΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΑΑΧΙΣΤ Η
Α /Α ΦΟΡΕΑΣ ΓΗΡΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

1 ΟΓΑ 315,79 315,79 315,79

2 ΔΗΜ.ΥΠΑΛ. 307,45 - -

3 ΤΣΜΕΔΕ 338,54 338,54 253,91

4 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 356,9 356,9 299,5

5 ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 356,9 356,9 299,5

6 ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 414,25 414,25 374,23

7 ΙΚΑ 428,24 428,24 385,4

8 ΤΣΠΓΣΟ 428,24 428,24 385,4

9 ΤΣΠ-ΗΣΑΠ 428,24 428,24 385,4

10 ΤΣΠ-ΕΤΕ 428,24 428,24 385,4

11 ΤΣΠΤ ΕΑ 428,24 428,24 385,4

12 ΤΣΠ-ΙΟΝ.-ΛΑΙΚ 428,24 428,24 385,4

13 ΤΑΠ-ΟΤΕ 428,24 428,24 385,4

14 ΤΑΝΠΥ 428,24 428,24 385,4

15 ΤΣΠΕΑΘ 428,24 428,24 385,4

16 ΤΑΙΣΥΤ 428,24 428,24 385,4

17 ΤΣΕΥΠ 428,24 428,24 385,4

18 ΤΕΣΕΥΠ-Θ 428,24 428,24 385,4

19 ΤΑΤΤΑ 428,24 428,24 385,4

20 ΤΣΠ-ΑΤΕ 428,24 428^4 385,4

21 ΤΑΠ-ΕΤΒΑ 428,24 428,24 385,4

22 ΟΑΠ-ΔΕΗ 428,24 42844 385,4

23 ΤΑΜ .ΝΟΜΙΚΩΝ 479,58 479,58 359,69

24 ΤΣΠ "ΕΘΝΙΚΗ 617 617 493

25 ΤΣΑΥ 709,05 709,05 531,79

Πίνακας 65 ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ108

108 Πηγή : www.ypakp.gr

259

http://www.ypakp.gr


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΙ»ΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΙ1
Α /Α ΦΟΡΕΑΣ ΓΗΡΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

1 ΤΑΠ-ΟΤΕ 4.960 2.680 1.542

2 ΔΗΜ.ΥΠΑΛ. 3.778,72

3 ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 3.142 1.345 1.586

4 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 2.940 2.347 2.049

5 ΤΑΠ-ΕΤΒΑ 2.911 2.911 -

6 ΤΣΠ-ΕΤΕ 2.857 2.437 1.605

7 ΤΣΠ-ΑΤΕ 2.853 1.784 1.996

8 ΤΑΤΤΑ 2.735 1.802 1.269

9 ΤΑΝΠΥ 2.655 1.579 1.569

10 ΤΣΠΕΑΘ 2.568 1.848 1.742

11 ΤΣΠΤ ΕΛ 2.366 - 1.341

12 ΟΑΠ-ΔΕΗ 2.324 2.324 2.324

13 ΤΣΠ-ΗΣΑΠ 2.324 1.932 1.644

14 ΙΚΑ 2.233 1.998 1.697

15 ΤΣΠ "ΕΘΝΙΚΗ 2.152 2.152 1.722

16 ΤΣΠ-ΙΟΝ.-ΑΑΙΚ 2.016 2.016 2.016

17 ΤΣΑΥ 1.982,72 1.982,72 1.487,04

18 ΤΑΙΣΥΤ 1.835 1.159 789

19 ΤΣΕΥΠ 1.628 993 912

20 ΤΕΣΕΥΠ-Θ 1.592 690 983

21 ΤΣΠΓΣΟ 1.373 1.176 824

22 ΤΑΜ.ΝΟΜΙΚΩΝ 1.042,57 1.042,57 781,93

23 ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 949 1.132 815

24 ΤΣΜΕΔΕ 804,84 804,84 603,63

25 ΟΓΑ 477 477 477

Πίνακας 66 ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ109

109 Πηγή : www.ypakp.gr
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Στον πίνακα 65, παρουσιάζω τα κατώτερα ποσά συνταξιοδότησης στα διάφορα 

ταμεία, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, κατά αύξουσα σειρά.

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές από ταμείο σε ταμείο. Κάποιες 

χαρακτηριστικές συγκρίσεις που μπορούμε να αναφέρουμε είναι οι παρακάτω.

> Η ελάχιστη σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στον Οργανισμό 

Γεωργικών Ασφαλίσεων ( Ο. Γ. Α .) είναι 315,79 Ευρώ, ενώ στο Ταμείο 

Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών ( Τ. Σ. Α. Υ. ) είναι 709,05 Ευρώ 

λόγω γήρατος και αναπηρίας και 531,79 Ευρώ λόγω θανάτου. Διαφορά σχεδόν 

400 Ευρώ.

>  Η ελάχιστη σύνταξη λόγω θανάτου στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 

Ελλάδος ( Τ. Ε. Β. Ε .) και στους συνταξιούχους του Ταμείου Συντάξεων 

Αυτοκινητιστών (Τ. Σ. Α .) που είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε κίνδυνο είναι 

299,50 Ευρώ, ενώ για τους συνταξιούχους της Εθνικής, που ουσιαστικά δεν 

εκτίθενται σε κανένα κίνδυνο, σε αντίθεση με τους αυτοκινητιστές που 

βρίσκονται συνεχώς στο δρόμο, είναι 493 Ευρώ.

Στον πίνακα 66, παρουσιάζονται τα ανώτερα ποσά συνταξιοδότησης στα διάφορα 

ταμεία, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, κατά φθίνουσα σειρά.

Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε κάποια ταμεία, παρατηρούμε ότι είναι 

τεράστιες. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα:

>  Η ανώτερη σύνταξη που δίνει το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού του Ο. Τ. Ε 

στους συνταξιούχους του, λόγω γήρατος, είναι 4.960 Ευρώ, ενώ η αντίστοιχη 

ανώτερη σύνταξη που δίνει ο Ο. Γ. Α στους συνταξιούχους αγρότες είναι μόλις 

477 Ευρώ.

λ· Η ανώτερη σύνταξη που παρέχει το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 

Ελλάδος ( Τ. Ε. Β. Ε .) στους συνταξιούχους του είναι 2.940 Ευρώ, σε αντίθεση 

με τη σύνταξη που παρέχει το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων ( Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε .) είναι μόνο 804,84 Ευρώ.
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> Η ανώτερη σύνταξη που παρέχει το Ταμείο Εμπόρων ( ΤΑ. Ε. ) λόγω γήρατος 

είναι 3.142 Ευρώ και λόγω θανάτου 1.586 Ευρώ, ενώ η σύνταξη που παρέχει το 

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών ( Τ. Σ. Α. ) λόγω γήρατος είναι 949 Ευρώ και 

λόγω θανάτου 815 Ευρώ.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με βάση τους παραπάνω πίνακες, παρατηρούμε μεγάλες διαφορές στις συντάξεις 

μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Οι συγκρίσεις που έγιναν μας βοηθούν να καταλήξουμε 

στα παρακάτω συμπεράσματα.

Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ανισότητες στις συντάξεις 

που παρέχουν τα ταμεία. Θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, συνέπεια 

των οποίων είναι να συνταξιοδοτούνται με χαμηλότερα ποσά, άτομα που σε όλη τους τη 

ζωή δούλευαν κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες ( π.χ. αγρότες, 

αυτοκινητιστές ), και το ύψος των συντάξεων των συνταξιούχων π.χ. του I. Κ. Α, του 

Τ. Ε. Β. Ε, του Ταμείου Εμπόρων, των υπαλλήλων του Ο. Τ. Ε, του Ταμείου Νομικών 

κ. λ. π, που οι συνθήκες εργασίας είναι σαφώς καλύτερες, να είναι μεγαλύτερο.

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξομοιωθούν 

τα ποσά των συντάξεων που παρέχουν τα διάφορα ταμεία ή τουλάχιστον να είναι 

αντάξια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι, γιατί π. χ. η χειρονακτική 

εργασία που παρέχουν οι αγρότες δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά ούτε και να 

ανταμειφθεί με λιγότερες αποδοχές από τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας δημόσιος 

υπάλληλος από το γραφείο του.

Επίσης, κάποια ταμεία παρέχουν στα παιδιά των υπαλλήλων χώρους να 

κατασκηνώσουν στην Ελλάδα ακόμα και στο εξωτερικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι ο σύλλογος υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε αντίθεση με κάποια 

άλλα ταμεία που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τηρούνται αξιοκρατικά κριτήρια για τον 

καθορισμό του ύψους των συντάξεων που παρέχουν τα διάφορα ταμεία γιατί ειδικότερα 

στις μέρες μας το ασφαλιστικό απασχολεί όλους τους εργαζόμενους, όλων των 

ειδικοτήτων. Αυτοί που θίγονται περισσότερο είναι οι χαμηλόμισθοι και οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι αφού δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της εποχής.
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Τέλος, με την ολοκλήρωση της παρούσης εργασίας η οποία βασίστηκε στη μελέτη 

και παρουσίαση των κυριότερων ασφαλιστικών ταμείων, ευελπιστώ ότι με την πάροδο 

του χρόνου θα μειωθούν οι ανισότητες στις συντάξεις μεταξύ των ταμείων και θα 

ανταμείβονται οι διάφοροι κλάδοι αντικειμενικά και με βάση τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι εργαζόμενοι.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ενημερωτικά Φυλλάδια

> Ενημερωτικό φυλλάδιο I. Κ. Α.

>  Ενημερωτικό φυλλάδιο Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Ε. Β. Ε.

>  Ενημερωτικό φυλλάδιο Ο. Α. Ε. Ε. -  ΤΑ. Ε.

>  Ενημερωτικό φυλλάδιο Ο. Α. Ε. Ε. -  Τ. Σ. Α.

Πηγές Διαδικτύου

> www.ika.gr

>  www.tapote.gr

>  www.oga.gr

>  www.tsmede.gr

>  www.tsay.gr

>  www.tebe.gr

>  www.tsa.gr

>  www.tae.gr

>  www.ggka.gr

>  www.ypakp.gr
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 120/2004

Θέμα: «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε 

περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2005».

1. Όπως είναι γνωστό με την εγκ.96/02 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.9 

του άρθρου 2 του Ν.3029/02, με τις οποίες επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση 

στο σημερινό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Τη βάση υπολογισμού της σύνταξης πλέον θα αποτελούν τα 5 ημερολογιακά έτη 

που επιλέγει ο ίδιος ο ασφαλισμένος από τα 10 χρόνια, τα προηγούμενα εκείνου μέσα 

στο οποίο υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδότησης. Με την ίδια εγκύκλιο σας γνωρίσαμε, 

επίσης, ότι, στην περίπτωση που οι ημέρες των ετών που έχουν επιλεγεί για τον 

υπολογισμό του ποσού της σύνταξης δεν είναι τουλάχιστον 1000, για την συμπλήρωσή 

τους θα υπολογίζονται ημέρες των αμέσως προηγούμενων ετών της υποβολής της 

αίτησης για συνταξιοδότηση, τα οποία δεν έχουν επιλεγεί από τον υποψήφιο 

συνταξιούχο και, τέλος ότι, αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί 1000 ημέρες εργασίας μέσα 

στη δεκαετία που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, τότε 

αναζητούνται και αποδοχές που αντιστοιχούν σε ημέρες εργασίας που έχουν 

πραγματοποιηθεί πέραν της δεκαετίας.

2. Παρότι, λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διάταξη προβλέπει η επιλογή των 

συμφερότερων 5 ετών να γίνεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, εν τούτοις, για 

λόγους χρηστής διοίκησης και επειδή θα υπάρχουν περιπτώσεις αδυναμίας 

ασφαλισμένων να διαπιστώνουν οι ίδιοι ποια είναι αυτά κρίθηκε απαραίτητο η 

επιλογή των συμφερότερων 5 ετών να γίνεται από την Υπηρεσία.

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι έχουν κάνει την επιλογή 

τους, οπότε θα ελέγχεται αν όντως αυτή η 5ετία είναι η καλύτερη και, σε αντίθετη 

περίπτωση, θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για την αλλαγή της επιλεγόμενης 5ετίας 

προς ίδιον συμφέρον και θα υπογράφει δήλωση για την αποδοχή της.

3. Συνεπώς, για την επιλογή των καλύτερων 5 ετών με βάση τα οποία θα 

υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης θα προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες:
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Οι μεικτές αποδοχές κάθε έτους της τελευταίας δεκαετίας χωρίς τα δώρα εορτών 

και τα επιδόματα αδείας (Ν.2084/92 άρθρο 50παρ.1) θα αναπροσαρμόζονται στο 

προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τους συντελεστές που 

παραθέτουμε παρακάτω. Στη συνέχεια, τα αναπροσαρμοσμένα ποσά θα διαιρούνται με 

τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε έτος, προκειμένου να εξευρεθεί 

το μέσο ημερομίσθιο κάθε έτους με βάση το οποίο θα επιλέγεται η συμφερότερη 

πενταετία.

4. Για να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες Συντάξεων κατά τη διαδικασία

προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών της δεκαετίας 1995-2004, οι οποίες θα 

ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της ασφαλιστικής κλάσης υπολογισμού του 

ποσού της σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ.9 του Ν.3029/02, στην 

περίπτωση υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2005, σας 

παραθέτουμε τους λόγους και τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να 

αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών.

Οι αποδοχές του έτους 1995 κατά το λόγο: 43.25 = 1,5693

27,56

Οι αποδοχές του έτους 1996 κατά το λόγο: 43.25 = 1,4335

30,17

Οι αποδοχές του έτους 1997 κατά το λόγο: 43.25 = 1,3373

32,34

Οι αποδοχές του έτους 1998 κατά το λόγο: 43.25 = 1,2895

33,54

Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 43.25 = 1,2406

34,86

Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 43.25 = 1,1924

36.27

Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 43.25 = 1,1301

38.27

Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 43.25 = 1,0918

39,61
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Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 43.25 = 1,0500

41,14

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 43.25 = 1

43,25

Επίσης, παραθέτουμε παράδειγμα υπολογισμού ποσού σύνταξης και επιλογής 

συμφερότερης πενταετίας:

ΕΤΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ € ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

1995 : 1.951.000 χ  1,5693 = 8985,19 : 300 = 29,95

1996 : 2.162.275 χ 1,4335 = 9096,47 : 250 = 36,38

1997 : 2.362.300 χ 1,3373 = 9271,03 : 260 = 35,65

1998 : 2.479.750 χ 1,2895 = 9384,12 : 300 = 31,28 

1999: 2.598.180 χ 1,2406 = 9459,43 : 300 = 31,53

2000 : 2.821.351 χ 1,1924 = 9872,87 : 300 = 32,91

2001 : 3.026.420 χ 1,1301 = 10037,15 : 300 = 33,46

2002 : 9346,57 χ 1,0918 = 10204,58 : 300 = 34,01

2003 : 9809,28 χ  1,0500 = 10299,74 : 309 = 33,33

2004 : 6572,28 χ  1 = 6572,28 : 208 = 31,60
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Τα καλύτερα 5 έτη με βάση τα οποία θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης στο ανωτέρω 

παράδειγμα είναι: 1996, 1997, 2001, 2002 και 2003.

5. Στη συνέχεια, το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών των 

επιλεγέντων 5 ετών θα διαιρείται με το σύνολο των ημερών εργασίας των 

αντίστοιχων ετών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1000.

Με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκόψει ως πηλίκο αυτής της διαίρεσης, θα 

γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, με βάση τους πίνακες που ίσχυαν την περίοδο 

από 1/1/2004 έως 31/12/2004.

Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών, θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των 

μμηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μμέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής 

κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές (ανώτατος ασφαλιστέος 

μισθός ή ημερομίσθιο), χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος 

αδείας.

Τέλος, στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό 

διάστη μα πριν την 31 /12/90 ή την 31/12/91, η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα 

γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η αντίστοιχα, δηλ. την ανώτατη ασφαλιστική κλάση που 

ίσχυε.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2006

Θέμα: « Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων 

μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του 

ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2006 ».

Με την παρούσα Εγκύκλιο ακολουθεί η με αρ. πρωτ Φ. 11321 / 5532 / 427 / 

21-3-06 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την κοινοποιούμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.2606/98, για το έτος 2006 χορηγείται 

αύξηση στο συνολικό ποσό των συντάξεων και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν 

οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α ' εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 

2084/92, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/05, σε ποσοστό 4% επί του ποσού.

Έπειτα από τα ανωτέρω, τα όρια των ημερήσιων μισθών και τα τεκμαρτά 

ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από 1/1/2006 

διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 2.

2. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί από 1/1/2006 σε όσους ήταν συνταξιούχοι 

την 31/12/2005, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές 

αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 1/1/2006, με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδοτήσεώς 

τους πριν από την 31/12/2005.

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω αύξηση αφορά όλο το έτος 2006, δεδομένου ότι με 

τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται χορήγηση αύξησης για το β' εξάμηνο, δηλαδή από 

1/7/2006.

3. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 1/1/2006 θα ληφθούν 

υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα 

και απόλυτη αναπηρία αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες 1 και 2. 

β) Όπως είναι γνωστό , με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων μητέρων 

με ανήλικα παιδιά, που δεν εργάζονται, των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου ή 

ειρηνικής περιόδου και των επιδοματούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δεν χορηγούνται
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στους λοιπούς διπλοσυνταξιούχους. Διπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι 

συνταξιούχοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη, δηλαδή έχει 

επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε 

άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, δεν χορηγείται το Κ.Ο. από το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίθετα, όταν το θεμελιωμένο δικαίωμα αφορά μειωμένη σύνταξη, το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλει το Κ.Ο. όπως και στην περίπτωση των ασφαλισμένων σε 

φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του 

επαγγέλματος τους.

γ) Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι 

οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ο οι 

γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης 

μισθωτών αρμοδιότητας του Υ.Α.Κ.Π. δεν δικαιούνται το Κ.Ο., αλλά μόνο το ποσό 

της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση των 

ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.

δ) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους 

συνταξιούχους, σε περίπτωση μεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων ( είτε 

αυξητική είτε μειωτική ) ή σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε μέλη 

οικογένειας λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις 

εγκυκλίους 20/83 και 38/83 για την ΑΤΑ.

4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν επαναλαμβάνονται οι περιοριστικές 

διατάξεις της παρ.4 του β' εδαφίου του Ν. 1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην 

καταβολή της Α.Τ.Α. από μία πηγή, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που 

λαμβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,74 Ευρώ το μήνα και, συγχρόνως, 

απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοί οι συνταξιούχοι 

μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

Ν.2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών συντάξεων 

που δικαιούται κάθε άμεσος ή έμμεσος συνταξιούχος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή 

οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
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το 50πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως 

ισχύει κάθε φορά.

Μετά την αύξηση των ορίων μισθών ,καθώς και των τεκμαρτών ημερομισθίων 

των ασφαλιστικών κλάσεων για το έτος 2006, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 3368,5 

Ευρώ.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006

Βασικό: 445,37

Προσαύξηση για σύζυγο: 33,40 

Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία): 22,25 

Αύξηση: 4% επί του συνολικού ποσού 

Α. Με σύζυνο και παιδιά.

Κατηγορία

Σύνταξης

Βασικό Κ.Ο. 

(χωρίς

προσαυξήσεις)

Κ.Ο.

με

σύζυγο

Κ.Ο. με 

σύζυγο 

και 1 παιδί

Κ.Ο. με

σύζυγο

και

2 παιδιά

Κ.Ο.

με

σύζυγο 

και 3 

παιδιά

Γήρατος 445,37 478,13 499,41 520,42 541,50

Αναπηρίας 445,37 478,13 499,41 520,42 541,50

Μελών

Οικογένειας

400,82

Πίνακας 67

Β. Με παιδιά γωρί€ σύζυγο.

Κατηγορία Σύνταξης Κ.Ο.

με 1 παιδί

Κ.Ο.

με 2 παιδιά

Κ.Ο.

με 3 παιδιά

Γ ήρατος 467,37 488,85 509,91

Αναπηρίας 467,37 488,85 509,91

Πίνακας 68
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Γ. Απόλυτη αναπηρία.
Γήρατος: 222,69 

Αναπηρίας: 222,69 

Μελών Οικογένειας: 200,41

ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ από 1/1 έως 31/12/06

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑ / ΚΗ 

ΚΛΑΣΗ

Τ.Η.

ΕΥΡΩ

0-10,75 1η 10,12

10,76-12,79 2η 12,17

12,80-15,22 3η 14,63

15,23-17,88 4η 16,82

17,89-20,45 5η 19,43

20,46-23,10 6η 22,07

23,11-25,56 7η 24,50

25,57-27,80 8η 26,89

27,81-30,39 9η 29,39

30,40-32,61 10η 31,75

32,62-35,84 11η 33,98

35,85-38,85 12η 37,02

38,86-42,26 13η 40,33

42,27-45,55 14η 43,76

45,56-48,65 15η 46,78

48,66-51,76 16η 49,97



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

51,77-54,67 17η 52,93

54,68-57,68 18η 55,92

57,69-60,81 19η 58,96

60,82-63,60 20η 61,81

63,61-66,30 21η 64,65

66,31-69,27 22η 67,37

69,28-72,54 23η 70,54

72,55-75,88 24η 73,89

75,89-79,18 25η 77,19

79,19-82,47 26η 80,48

82,48-85,63 27η 83,78

85,64-89,04 28η 86,89

0-7,35 Γ  ΕΙΔΙΚΗ 7,35

Πίνακας 69

Ανώτατο όριο αποδοχών: 89,04 χ 25= 2226,00 €

Υπ. Απόφαση Φ.11321/οίκ. 5532/427/21-3-06 ΦΕΚ: 380 Β
Αύξηση συντάξεων για το 2006.

Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α. - 

Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τα Ειδικά 

Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1, του άρθρου 9, του ν. 

1976/1991, αυξάνονται από 1.1.2006, κατά ποσοστό 4%, το οποίο υπολογίζεται επί του 

ποσού των συντάξεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2005.


