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«Aσφαλιστικός» Οδηγός.   Τι ισχύει από 1.1.2010 
  

του Αλέξη Μητρόπουλου 
  

  
Ο Οδηγός που ακολουθεί δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Ποντίκι» και περιλαµβάνει 
όλες τις αλλαγές που επήλθαν από την 1η του έτους στις συντάξεις και έγινε υπό την 
εποπτεία του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου. Περιλαµβάνει όλες τις αλλαγές που 
ισχύουν από 1.1.2010 και οι οποίες επηρεάζουν σαφώς όλα όσα θα ισχύσουν από το 
2013.  
 

Α. Οι αλλαγές που επέρχονται στις συντάξεις από 1.1.2010 
 
1. Κατάργηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης µε µειωµένη σύνταξη των 
µακροχρόνια ανέργων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3232/2004 και 3518/2006, 
παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης (µε µειωµένη σύνταξη) στους µακροχρόνια 
ανέργους (άνδρες και γυναίκες) στην ηλικία των 60 και των 55 ετών αντίστοιχα, χωρίς 
να απαιτείται η ύπαρξη 100 ηµερών ασφάλισης κατ’ έτος κατά την τελευταία πενταετία. 
Η διάταξη αυτή ίσχυε έως 11.2.2009 και, µολονότι αναµενόταν ανανέωσή της, 
δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόµη κάτι τέτοιο, µε αποτέλεσµα και για το 2010 µέχρι στιγµής 
να παραµένει αρρύθµιστο αυτό το ζήτηµα που αφορά χιλιάδες συνανθρώπους µας. 
 
2. Κατάργηση της τµηµατικής σύνταξης µε 3.500 ηµέρες ασφάλισης. Mε το 
Ν.3029/2002 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα της τµηµατικής σύνταξης µε 
3.500 ένσηµα σε όλους τους ασφαλισµένους ταµείων ιδιωτικού τοµέα (ΙΚΑ ΟΑΕΕ κ.λπ.). 
Την εν λόγω σύνταξη λαµβάνουν όσοι έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, 
δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλα ταµεία και δεν έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις 
για χορήγηση κανονικής πλήρους σύνταξης (τουλάχιστον 4.500 ένσηµα ή 15 έτη 
ασφάλισης). Η εν λόγω διάταξη ανανεώθηκε για τελευταία φορά το 2007 και ισχύει 
µέχρι 31.12.2009. Για το έτος 2010 δεν προβλέπεται µέχρι στιγµής σχετική ανανέωση. 
 
3. Kατάργηση της δυνατότητας για αναγνώριση ενσήµων. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α/19.8.2005), ασφαλισµένοι των 
Οργανισµών κύριας και επικουρικής ασφάλισης µισθωτών, αρµοδιότητας του 
υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που έχουν συµπληρώσει σε έναν 
ή περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισµούς µισθωτών αθροιστικά 4.350 ηµέρες, είναι 
άνω των 65 ετών για τους άνδρες και 60 ετών για τις γυναίκες και δεν παίρνουν ή δεν 
δικαιούνται σύνταξη από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ ή άλλον οργανισµό ή κλάδο κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα, µπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση µε 
εξαγορά του χρόνου ασφάλισης που υπολείπεται: 
 

� για τη θεµελίωση δικαιώµατος λόγω γήρατος και µέχρι 150 ηµέρες ασφάλισης και 
� για θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης αναπηρίας και µέχρι 50 ηµέρες ασφάλισης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του αρµοδίου οργανισµού. Με βάση 
την ανωτέρω διάταξη, αν κάποιος π.χ. άνδρας ασφαλισµένος στο ΙΚΑ είχε 
συµπληρώσει την ηλικία των 65 ετών και είχε 4.350 ηµέρες ασφάλισης, θα 
µπορούσε να αναγνωρίσει τις υπολειπόµενες 150 ηµέρες προκειµένου να 
θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Η πρωτοποριακή αυτή διάταξη δυστυχώς 
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ίσχυε µέχρι 28.2.2009 και, αν δεν υπάρξει σχετική ανανέωση για το έτος 2010, 
θα παύσει η δυνατότητα της αναγνώρισης. 

 
4. Αύξηση από 1.1.2010 των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης (ενσήµων) για 
παροχές σε χρήµα και είδος (επιδόµατα ασθενείας υγειονοµική περίθαλψη κ.λπ.). 
Κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 148 του Ν. 3655/2008 συνεχίζεται και για το 
έτος 2010 η αύξηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης για τις 
παροχές υγειονοµικής περίθαλψης προς τους ασφαλισµένους (και η οποία ξεκίνησε από 
1.1.2009). Έτσι για το έτος 2010 για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας θα απαιτούνται, από 
1.1.2010, 70 ηµέρες ασφάλισης (από τις 60 που προβλέπονταν έως 31.12.2009 και τις 
50 που προβλέπονταν έως 31.12.2008). Επίσης κατ’ εφαρµογή της ίδιας ρύθµισης για τη 
χορήγηση παροχών σε χρήµα (επιδόµατα ασθενείας κ.λπ.) θα απαιτούνται από 1.1.2010 
120 ηµέρες ασφάλισης (από 110 ηµέρες που προβλέπονταν έως 31.12.2009 και τις 100 
που προβλέπονταν έως 31.12.2008) και για τους οικοδόµους 100 ηµέρες ασφάλισης 
(από 90 που προβλέπονταν έως 31.12.2009 και τις 80 που προβλέπονταν έως 
31.12.2008). 
 
5. Αύξηση από 1.1.2010 του ποσοστού της µείωσης στο ποσοστό 
αναπλήρωσης για τις συντάξεις του ∆ηµοσίου (δηµόσιοι υπάλληλοι στρατιωτικοί 
αστυνοµικοί) και των ασφαλισµένων σε ταµεία ∆ΕΚΟ τραπεζών.  Η ετήσια µείωση 
του ποσοστού αναπλήρωσης κατά 1% από 1.1.2008, που προβλέπεται από τον 
Ν.3029/2002 για τις συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων και των ασφαλισµένων στα 
ταµεία ∆ΕΚΟ και τρα-πεζών εξακολουθεί να εφαρµόζεται και για το έτος 2010. Έτσι για 
κάποιον ασφαλισµένο που θα συνταξιοδοτηθεί από τα ανωτέρω ταµεία από 1.1.2010, το 
ποσοστό αναπλήρωσης βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το τµήµα της σύνταξής του για 
την υπηρεσία του από 1.1.2008 έως 31.12.2010 (στο πλαίσιο του µεικτού τρόπου υπο-
λογισµού της σύνταξης που ισχύει µέχρι 31.12.2012) διαµορφώνεται στο 77% (από 
79% που ίσχυε το 2008 και 78% κατά το έτος 2009). Επίσης να τονίσουµε ότι από 
1.1.2013 παύει να ισχύει και ο µεικτός τρόπος υπολογισµού της σύνταξης, οπότε όλες οι 
συντάξεις του ∆ηµόσιου, ∆ΕΚΟ, τραπεζών θα υπολογίζονται για όλο το διάστηµα της 
δηµόσιας υπηρεσίας µε βάση τον µέσο όρο των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας 
και το ποσοστό αναπλήρωσης που θα ισχύει τότε (74% το 2013). 
 
 6. Σταδιακή αύξηση από 1.1.2010 του ορίου ηλικίας για χορήγηση µειωµένης 
σύνταξης στις µητέρες ανήλικων τέκνων. Στις µητέρες ανήλικων τέκνων, παλαιές 
ασφαλισµένες του ΙΚΑ προβλέπεται µε βάση τον Ν. 3655/2008 από 1.1.2010 η αύξηση 
του ορίου ηλικίας κατά ένα έτος για χορήγηση µειωµένης σύνταξης γήρατος, µε σκοπό 
τη σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας µειωµένης σύνταξης στις µητέρες ανήλικων 
τέκνων. Έτσι, ενώ κατά το έτος 2009 µία µητέρα ανήλικου τέκνου µε 5.500 ένσηµα θα 
µπορούσε να θεµελιώσει δικαίωµα µειωµένης σύνταξης στην ηλικία των 50 ετών, από 
1.1.2010 το όριο ηλικίας ανεβαίνει στο 51ο έτος. Θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη 
εξαγγελία του αρµόδιου υπουργού κ. Λοβέρδου για κατάθεση τροπολογίας βάσει της 
οποίας αναστέλλεται για ένα έτος η εφαρµογή της διάταξης αυτής, µε αποτέλεσµα και 
κατά το έτος 2010 το 50ό έτος να παραµείνει το απαιτούµενο ηλικιακό όριο για 
χορήγηση µειωµένης σύνταξης στις µητέρες ανήλικων τέκνων. Ειδικότερα δε για τις νέες 
ασφαλισµένες µητέρες ανηλίκων (που ασφαλίστηκαν δηλαδή για πρώτη φορά µετά την 
1.1.1993) το απαιτούµενο ηλικιακό όριο για χορήγηση σύνταξης αυξάνεται από το 51ο 
στο 52ο έτος για το έτος 2010. 
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7. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ. Συνεχίζεται και 
κατά το έτος 2010 η ετήσια κατά 4% µείωση της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ που άρχισε 
από το έτος 2003 µε βάση τον Ν.2458/1997. Έτσι όσοι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ 
συνταξιοδοτηθούν από τον κλάδο κύριας ασφάλιση του ΟΓΑ το 2010 θα λάβουν 4% 
µικρότερη βασική σύνταξη σε σχέση µε εκείνη που λαµβάνουν όσοι συνταξιοδοτή θηκαν 
µέσα στο 2009. Σε σχέση µε τη βασική σύνταξη του 2003, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ 
κατά το έτος 2010 θα είναι µειωµένη κατά 32%. 
 
8. Αύξηση των ετών ασφάλισης για θεµελίωση σύνταξης. Συνεχίζεται και κατά το 
έτος 2010 η γνωστή προσθήκη εξαµήνων του Ν.2084/1992 στα έτη ασφάλισης που 
απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Η προσθήκη εξαµήνων στα 
απαιτού µενα έτη ασφάλισης αφορά τα κάτωθι ταµεία: ΤΣΕΥΠΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΑΠΟΤΕ, 
ΟΑΠ∆ΕΗ, ΤΣΠΕΤΕ, ΤΣΠΑΤΕ, ΤΑΠΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΑΜ. ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΤΑΝΠΥ. Η προσθήκη εξαµήνων στα απαιτούµενα έτη ασφάλισης αφορά κυρίως το 
δικαίωµα σύνταξης στις µητέρες ανήλικων τέκνων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην 
κοινωνική ασφάλιση πριν από την 31.12.1982. Επίσης στον ΟΓΑ τα απαιτούµενα έτη 
ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα έτος, σύµφωνα µε τον Ν. 2458/1997, και έτσι κατά το 
έτος 2010 απαιτούνται 12 έτη ασφάλισης, από 11 που απαιτούνταν κατά το 2009. ∆εν 
προβλέπεται καµία αλλαγή στον απαιτούµενο προς συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης 
για τα ταµεία του ιδιωτικού τοµέα (ΙΚΑ ΟΑΕΕ), το ∆ηµόσιο, το ΝΑΤ κ.λπ. 
 

Β. Οι αλλαγές που επέρχονται στις συντάξεις από 1.1.2013 
 
1. Σύνταξη µε 10.000 ένσηµα (Γυναίκες 57 ετών: Ισχύει µέχρι 31.12.2012) Ν.3655/08 
ΦΕΚ 58 Α/3408 Άρθρο 143, παρ.5  Στο τέλος της παρ.1β του άρθρου 28 του α.ν. 
1846/51 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση µε τις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρου 27 του ν. 1902/90, προστίθεται διάταξη ως εξής: «Το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης της ασφαλισµένης αυξάνεται σταδιακά κατά έξι (6) µήνες από 
1.1.2013 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού». Σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, γυναίκες οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση µέχρι 
31.12.92, δικαιούνται πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας 
τους και την πραγµατοποίηση 10.000 ηµερών ασφάλισης. Με τις συγκεκριµένες 
διατάξεις του Ν. 3655/2008, προβλέπεται η αύξηση του ανωτέρω ορίου ηλικίας για 
λήψη πλήρους σύνταξης. Προκειµένου δε να µη θιγούν ώριµα συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα, η αύξηση θα γίνει σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2013, µε την 
προσθήκη ενός εξαµήνου για κάθε έτος και µέχρις ότου το όριο ηλικίας για 
συνταξιοδότηση ανέλθει στο 60ό έτος, από 1.1.2018. Έτσι: 
 
- για το έτος 2013 απαιτείται η συµπλήρωση των 57 ετών και 6 µηνών, 
- για το έτος 2014 απαιτείται η συµπλήρωση των 58 ετών, 
- για το έτος 2015 απαιτείται η συµπλήρωση των 58 ετών και 6 µηνών, 
- για το έτος 2016 απαιτείται η συµπλήρωση των 59 ετών, 
- για το έτος 2017 απαιτείται η συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών, 
- για το έτος 2018 απαιτείται η συµπλήρωση των 60 ετών. 
 
Επισηµαίνουµε ότι µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις δεν θίγεται το όριο ηλικίας για λήψη 
µειωµένης σύνταξης από ασφαλισµένες µε τη συµπλήρωση 10.000 ηµερών ασφάλισης, 
το οποίο παραµένει στο 55ο έτος. 
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2. Σύνταξη µε 10.500 ένσηµα (Άνδρες Γυναίκες 58 ετών) Ισχύει µέχρι 31.12.2012 
 
3. Σύνταξη µε 10.500 ένσηµα (εκ των οποίων 7.500 βαρέα) (Άνδρες Γυναίκες 55 
ετών πλήρη) (Άνδρες Γυναίκες 53 ετών µειωµένη). Ισχύει µέχρι 31.12.2012 Ν. 3655/08 
Άρθρο 143 Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 
(ΦΕΚ 189 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ασφαλισµένος του ΙΚΑΕΤΑΜ 
δικαιούται σύνταξης, εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγµατοποιήσει δέκα 
χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας στην πραγµατική ασφάλιση 
του ΙΚΑΕΤΑΜ και έχει συµπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του. Το ανωτέρω όριο 
ηλικίας αυξάνεται κατά έξι (6) µήνες από 1.1.2013 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη 
συµπλήρωση του 60ού έτους. Κατ’ εξαίρεση ο ασφαλισµένος που έχει πραγµατοποιήσει 
τον αριθµό ηµερών εργασίας του πρώτου εδαφίου, εκ των οποίων επτά χιλιάδες 
πεντακόσιες (7.500) σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και έχει συµπληρώσει: 
α.  το 55ο έτος της ηλικίας, δικαιούται πλήρη σύνταξη και  
β. το 53ο έτος της ηλικίας, δικαιούται σύνταξη µειωµένη κατά 1/200 της 
πλήρους σύνταξης για κάθε µήνα που υπολείπεται από το οριζόµενο στο εδάφιο αυτό 
όριο ηλικίας της πλήρους σύνταξης. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας για πλήρη και µειωµένη 
σύνταξη αυξάνονται από 1.1.2013 κατά έξι (6) µήνες κάθε έτος, και µέχρι τη 
συµπλήρωση του 57ου έτους, προκειµένου για λήψη πλήρους σύνταξης και του 55ου 
προκειµένου για τη λήψη µειωµένης σύνταξης. Για τη συµπλήρωση των 10.500 ηµερών 
ασφάλισης υπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας κατ’ εξαίρεση του 
εδαφίου β’ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α’), όπως ισχύει. Ο 
χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του 
απαιτούµενου ελάχιστου χρόνου των 7.500 ηµερών ασφάλισης στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλµατα». Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του Ν. 825/78, όπως 
ισχύουν σήµερα, οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑΕΤΑΜ που έχουν πραγµατοποιήσει στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ και οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών 10.500 
συνολικά ηµέρες ασφάλισης (στις διατάξεις 35ετίας), συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος 
της ηλικίας τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 2874/00 όπως ισχύει σήµερα, για 
τους ασφαλισµένους που από τον συνολικό χρόνο των 10.500 ηµερών ασφάλισης έχουν 
πραγµατοποιήσει τις 7.500 ηµέρες στις διατάξεις του ΚΒΑΕ, ως όριο ηλικίας για πλήρη 
σύνταξη έχει οριστεί το 55ο, ενώ για µειωµένη το 53ο. Με τις διατάξεις του Νόµου 
3655/2008 και προκειµένου να µη θιγούν ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τα 
ανωτέρω όρια ηλικίας αυξάνονται, από 1.1.2013 σταδιακά κατά 2 συνολικά έτη µε την 
προσθήκη ενός εξαµήνου για κάθε έτος, αρχής γενοµένης από την προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία (1.1.2013), ούτως ώστε το 2016 το γενικό όριο συνταξιοδότησης για πλήρη 
σύνταξη 35ετίας να είναι το 60ό έτος, ενώ για όσους έχουν πραγµατοποιήσει 7.500 Η.Ε. 
στον ΚΒΑΕ να είναι το 57ο για πλήρη σύνταξη και το 55ο για µειωµένη. 
 
 

Μάρτιος 2010 


