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ΒΑΣΙΚΕΣ   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

(Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι – Προεδρικά Διατάγματα - 
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι,  όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) 

 
Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  (τ.Τ.Σ.Π.-ΕΤΕ) 
 
1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982   (ΕΞΑΓΟΡΕΣ   Ν. 3863/10 –ΟΧΙ-) 
 
I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:   
 
 1. Συµπλήρωση 25 σ.ε.* µέχρι 31/12/1997 &  ηλικία 55 ετών ή 32 έτη Χ.Ο.Η** 
 2. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/1998 & ηλικία 60,5 ετών ή 32,5 έτη Χ.Ο.Η 
 3. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/1999 & ηλικία 61 ετών ή 33 έτη Χ.Ο.Η 
 4. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2000 & ηλικία 61,5 ετών ή 33,5 έτη Χ.Ο.Η 
 5. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2001 & ηλικία 62 ετών ή 34 έτη Χ.Ο.Η 
 6. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2002 & ηλικία 62,5 ετών ή 34,5 έτη Χ.Ο.Η 
 7. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2003 & ηλικία 63 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 
 8. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2004 & ηλικία 63,5 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 
 9. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2005 & ηλικία 64 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 
10. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2006 & ηλικία 64,5 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 
11. Συµπλήρωση 25 σ.ε. µέχρι 31/12/2007 & ηλικία 65 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 

        * Συντάξιμα έτη 
      ** Χωρίς  Όριο Ηλικίας   
  
II.   ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ: 
                                                                   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΕΩΣ 1997 20 53 27 
1998 20,5 58,5 27,5 
1999 21 59 28 
2000 21,5 59,5 28,5 
2001 22 60 29 
2002 22,5 60 29,5 
2003 23 60 30 
2004 23,5 60 30,5 
2005 24 60 31 
2006 24,5 60 31,5 
2007 25 60 32 

 
Υπολογίζεται το έτος συμπλήρωσης της 20ετίας. Αν, για παράδειγμα τα 20 έτη συμπληρώνονται το 
έτος 2001, τα απαιτούμενα έτη για το έτος 2001 σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα είναι τα 22.   
Στην συνέχεια υπολογίζονται πόσα συντάξιμα έτη απαιτούνται και σε ποια ηλικία συνταξιοδοτείται  
η ασφαλισμένη. 
Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούνται κύρια σύνταξη και οι άγαμες γυναίκες που συμπληρώνουν 
25 χρόνια μέχρι και το 2010.     
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III. ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν.3863/2010 –ΟΧΙ-)       
   
 

 
  
Από 01/01/1998  κατά  τη  συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου η μητέρα πρέπει να έχει ανήλικο 
παιδί. 
 
 

Ή 
 

Με 18 χρόνια 4 μήνες (5500 ημερομίσθια ) : 
                              Εξαγορές Ν. 3863/2010 

2010 & ανήλικο  στην ηλικία 55 ετών ή 50 ετών μ.σ.* ΟΧΙ 
2011 & ανήλικο  στην ηλικία 57 ετών ή 52 ετών μ.σ.* ΝΑΙ 
2012 & ανήλικο  στην ηλικία 60 ετών  ή 55 ετών μ.σ.* ΝΑΙ 
2013 & ανήλικο  Στην ηλικία 67 ετών  ή 62 ετών μ.σ.* ΝΑΙ 

 
*Μειωμένη σύνταξη 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ  ΑΣΦ/ΣΗΣ 

 
ΕΤΗ 

ΑΣΦ/ΣΗΣ 

 
ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

έως 31/12/1992 15 42 22 

1993 15 ½ 42 ½ 22,5 

1994 16 43 23 

1995 16 ½ 43 ½ 23,5 

1996 17 44 24 

1997 17 ½ 44 ½ 24,5 

1/1/1998 έως 31/12/2002 17 ½  
 
 
 
 
50 

24.5 

2003 18 25 

2004 18 ½ 25,5 

2005 19 26 

2006 19 ½ 26,5 

2007 20 27 

2008 20 ½ 27,5 

2009 21 28 

2010 21 ½ 28,5 

2011 22 29 

2012 22 ½ 29,5 

2013 23  
 
52 

30 

2014 23 ½ 30,5 

2015 24 31 

2016 24 ½ 31,5 

  2017 και μετά 25 32 
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2) ΑΣΦΑΛΙΣΗ από την 1/1/1983 µέχρι και την 31/12/1992 
  
 
I) Άνδρες – Γυναίκες (ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ):  
 

Έτος συμπλήρωσης  35 
συνταξίμων ετών 

Συντάξιμα έτη Ηλικία Εξαγορές 
Ν. 3863/2010 

2010 35 58 ΟΧΙ 
2011 36 58 ΝΑΙ 
2012 37 59 ΝΑΙ 
2013 40 62 ΝΑΙ 

 
 
Αν έχουν ηλικία µεταξύ 62 και 67 ετών  και λιγότερα από 40 συντάξιµα χρόνια, δικαιούνται κύρια 
σύνταξη µειωµένη κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται µέχρι και τη συμπλήρωση του 67ου έτους. 
 
II)  Γυναίκες που κατά τη συµπλήρωση 25 ετών συντάξιµης υπηρεσίας έχουν ανήλικο ή ανίκανο 
παιδί θεμελιώνουν δικαίωµα κύριας σύνταξης ως εξής: 
    

(1) Έτος συμπλήρωσης 
     των 25 συνταξίμων ετών  

Συντάξιμα έτη   ΗλικίαΠλήρους 
Συντάξεως 
(όταν 
συμπληρωθεί) 

ΗλικίαΜειωμένης 
Συντάξεως 

Εξαγορές  
Ν. 3863/2010 

2010              25     50 ετών - ΟΧΙ 
2011           25         52  » 50 ΝΑΙ 
2012           25         55  » 53 ΝΑΙ 

  2013 και μετά           25         67  » 62 ΝΑΙ 
 
 

                             
                    Ή 
 

   

(2) Έτος συμπλήρωσης 5.500 
ενσήμων ή συντάξιμου χρόνου 
18 ετών και 4 μηνών  

Συντάξιμα έτη 
(5.500 ημερομίσθια/ένσημα) 

ΗλικίαΠλήρους 
Συντάξεως 
(όταν 
συμπληρωθεί) 

ΗλικίαΜειωμένης 
Συντάξεως 

Εξαγορές  
Ν. 3863/2010 

2010         18 χρόνια 4 μήνες  55 ετών 50 ΟΧΙ 
2011                » 57    » 52 ΝΑΙ 
2012                » 60    » 55 ΝΑΙ 

   2013 και μετά                » 67    » 62 ΝΑΙ 

 
Επίσης, για κάθε έτος που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του αντιστοίχου Ορίου Ηλικίας που 
απαιτείται για τη λήψη πλήρους κύριας σύνταξης, η κύρια σύνταξη θα µειώνεται κατά 6%. 
Η ασφαλισμένη μπορεί να επιλέξει για θεμελίωση σύνταξης τη μία εκ των δύο ανωτέρω προϋποθέσεων  
(II1 ή II2). 
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III) Γυναίκες γενικά: 

 
Έτος συμπλήρωσης 
25 συνταξίμων ετών  

Συντάξιμα 
έτη  

Ηλικία 
Πλήρους 
Σύνταξης 

Ηλικία 
Μειωμένης 
Σύνταξης 

Εξαγορές 
Ν. 3863/2010 

2010 25 60 55 ΟΧΙ 
2011 25 61 56 ΝΑΙ 
2012 25 62 57 ΝΑΙ 
2013 25 67 62 ΝΑΙ 

                                                                               
                                     
ΠΡΟΣΟΧΗ: To απαιτούμενο Όριο Ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος 
συμπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών. 
 
 

Έτος   Συντάξιμα έτη         Ηλικία 

2010 15 συντάξιμα έτη   &  60 ετών ταυτοχρόνως 

2011 15 συντάξιμα έτη   &  61 ετών ταυτοχρόνως 

2012 15 συντάξιμα έτη   &  62 ετών ταυτοχρόνως  

2013 15 συντάξιμα έτη   &  67 ετών ταυτοχρόνως  

 
 
IV) Γυναίκες ή Άνδρες με 3 παιδιά: 
Γυναίκες με 3 τουλάχιστον παιδιά ή άνδρες που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιµέλεια  
ανηλίκων ή ανίκανων τέκνων µε δικαστική απόφαση: 
 
 

Έτος Συντάξιμα έτη Ηλικία Εξαγορές  
Ν. 3863/2010 

2010 20 Χ.Ο.Η. ΟΧΙ 
2011 20 (όταν 

συμπληρωθούν) 
52 ετών ΝΑΙ 

2012 20    » 55  » ΝΑΙ 
2013 και μετά 20     » 67  » ΝΑΙ 
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3) ΑΣΦΑΛΙΣΗ από την 1/1/1993 (Εξαγορές Ν. 3863/2010  μόνο από 1/1/2013 και μετά) 
 
 
I)  Άνδρες – Γυναίκες: 
       
α) Θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης στο 67ο ή στο 62ο έτος της ηλικίας τους αν έχουν 
συμπληρώσει 40 συντάξιμα χρόνια σε ομοειδή Ταμεία. Στα συντάξιμα έτη συμπεριλαμβάνονται και τα 
πλασματικά χρόνια. 
β) Δικαιούνται μειωμένης κύριας σύνταξης από το 62ο έτος και μετά, με μείωση 6% για κάθε έτος που 
υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου της ηλικίας τους. 

 
 
II)  Γυναίκες µε ανήλικο παιδί: 
 
Όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 και μετά δικαιούνται πλήρους κύριας σύνταξης στο 
67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον όμως έχουν συμπληρώσει 20 συντάξιμα έτη δικαιούνται μειωμένη 
κύρια σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας τους µε μείωση  6% για κάθε έτος που υπολείπεται μέχρι τη 
συμπλήρωση του 67ου της ηλικίας τους. 
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Β) I.K.A. – E.T.A.M. 
 
1) Από 1/1/2011 βάσει των Ν. 3863/2010 και 4093/2012 για την κύρια σύνταξη ισχύουν τα 

εξής: 
 

     Άνδρες: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Όσοι έχουν ηλικία μεταξύ 62 και 67 ετών και έχουν λιγότερα από 12.000 ημερομίσθια δικαιούνται 
μειωμένη σύνταξη κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του 67ου έτους. 
    
2) Γυναίκες µε 10.000 ένσηµα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Μειωμένη σύνταξη 
 

3) Άνδρες µε 10.000 ένσηµα: 
 
Έτος  Ηλικία 
2010 62 
2011 63 
2012 63,5 

  2013 και μετά 67 
 

4) Γυναίκες µε ανήλικο παιδί: 
 

Έτος Συντάξιμα χρόνια  με 
πλασματικά έτη (ένσημα) 

Ηλικία 

2010 5.500 55 ή 50 με μ.σ.* 
2011 5.500 57 ή 52 με μ.σ. 
2012 5.500 60 ή 55 με μ.σ. 
2013 5.500 67 ή 62 με μ.σ. 

* Μειωμένη σύνταξη 
 

5 ) Για τις ασφαλισµένες από 1/1/1993 κα µετά απαιτούνται 6.000 ένσημα και ηλικία 67 ετών για 
πλήρη κύρια σύνταξη ή ηλικία 62 ετών για μειωμένη κύρια σύνταξη. 

Έτος συμπλήρωσης 
10.500 ενσήμων 

Συντάξιμαχρόνιαμε 
πλασματικάέτη 
(ένσημα)  

Ηλικία 

2010 10.500 58 
2011 10.800 58 
2012 11.100 59 
2013 και μετά 12.000 62 

Έτος συμπλήρωσης 
10.000 ενσήμων 

Συντάξιμαχρόνιαμε 
πλασματικάέτη 
(ένσημα) 

Ηλικία 

2010 10.000 57 ή 55 με μ.σ.* 
2011 10.400 58 ή 56  με μ.σ. 
2012 10.800 58,5 ή 56,5  με μ.σ. 

  2013και μετά 12.000 60 ή 58  με μ.σ. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
Α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (Αφορά και το τ.Τ.Σ.Π-Ε.Τ.Ε) 
 
1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 (Ν. 3863/2010) 
 
 Ισχύει ο εξής τρόπος υπολογισμού: 
 

   α) Υπολογίζονται τα έτη μέχρι 31/12/2007 με βάση τις αποδοχές εξόδου και τους συντελεστές      
αναπλήρωσης* του Κανονισμού του τέως Τ.Σ.Π-Ε.Τ.Ε. (1/35 του 80% = 2,2857% για κάθε έτος). 

 β) Υπολογίζονται τα έτη από 1/1/2008 με βάση το μέσο όρο των αποδοχών (από 1/1/2008 και μετά) 
και συντελεστή αναπλήρωσης που μειώνεται 1% για κάθε έτος από 1/1/2008 (δηλαδή συντελεστής 
79% για το 2008, συντελεστής 78% για το 2009 κτλ). 
 

 γ) Σε περίπτωση παραμονής στην υπηρεσία  μετά τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας,  για κάθε  
πλήρες έτος μέχρι και το 37ο ο συντελεστής είναι 2,5% και για τα επόμενα έτη και μέχρι τη 
συμπλήρωση των 40 ετών είναι 3,5%. 

 
Το άθροισμα των α, β, γ (α+β+γ) είναι το ποσό της μηνιαίας ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. 
 
2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1/1/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 (Ν. 3863/2010) 
 
   α) Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 2% για κάθε συντάξιμο έτος που συμπληρώνει ο 
εργαζόμενος από 1/1/2013 και μετά. 
 
   β) Για τα πριν την 1/1/2013 συντάξιμα χρόνια ισχύουν οι  προηγούμενες περιπτώσεις, 1α και 1β. 
 
Το ποσό της μηνιαίας ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ υπολογίζεται όπως στην περίπτωση 1. 
 
3. ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ   
    (Ν.3863/2010) 
 

α) Για τα έτη μέχρι 31/12/2007 όπως ισχύει στην περίπτωση 1α. 
β) Για το διάστημα από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2010 όπως στην περίπτωση 1β. 
γ) Για το χρόνο από 1/1/2011 ως εξής: 
 
Ο μέσος όρος συνολικών μικτών αποδοχών από 1/1/2011(αναπροσαρμοσμένος ετησίως με το Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή, με το ποσοστό ωρίμανσης** και τους συντελεστές του άρθρου 3 του 
Ν.3863/2010) διαιρείται με τους μήνες απασχόλησης και το αποτέλεσμα (πηλίκο) ορίζεται ως 
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. 
 
Οι συντάξιμες αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον παρακάτω συντελεστή αναπλήρωσης για κάθε έτος 
από 1/1/2011 και μετά. 
 
   *Συντελεστής αναπλήρωσης: αφορά τη συμβολή του κάθε συντάξιμου έτους στον υπολογισμό  
     της κύριας σύνταξης. 
** Το ποσοστό ωρίμανσης θα ανακοινωθεί μελλοντικά με σχετική Υπουργική Απόφαση. 
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Πίνακας ετησίων ποσοστών αναπλήρωσης (Ν.3863/2010, άρθρο 3) 

 
Συντάξιμος χρόνος Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης 
Από 0 Μέχρι 15 χρόνια                    0,80% για κάθε έτος 

  «    15 χρόνια και 1 ημέρα μέχρι 18 χρόνια                    0,86%          « 
  «    18       «       «         «          «      21      «                     0,92%          « 
  «    21       «       «         «          «      24      «                       0,99%          « 
  «    24       «       «         «          «      27      «                    1,06%          « 
  «    27       «       «         «          «      30      «                    1,14%          « 
  «    30       «       «         «          «      33      «                    1,22%          « 
  «    33       «       «         «          «      36      «                    1,31%          « 
  «    36       «       «         «          «      39      «                    1,40%          « 
  «    39       «       «         «          «      50      «                    1,50%          « 

 
Ο συντελεστής για τα συντάξιμα χρόνια που θα διανυθούν από 1/1/2011 και μετά είναι αυτός που 
αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συντάξιμου χρόνου. 
 
 
δ) Τμήμα Βασικής  Κύριας Σύνταξης 
 

 Ορίζεται ότι το ποσό της ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΑΣΙΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ είναι 360 €. 
 Καταβάλλεται κλάσμα της πλήρους βασικής κύριας σύνταξης ανάλογο των ετών που θα διανυθούν    
 Από την 1/1/2011 και μετά. 

 
π.χ. Εργαζόμενος που το έτος 2016 συμπληρώνει τα 35 συντάξιμα χρόνια θα λάβει και 5/35 των 360 €   
       ήτοι €51,42.  
 
Το άθροισμα των α,β,γ,δ(α+β+γ+δ) αποτελεί το ποσό της μηνιαίας ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. 
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Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. 
 
1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 
 
Ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης είναι ο εξής: 
α) Για το διάστημα  μέχρι 31/12/2010 ισχύει ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης που   
    εφαρμόζει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τους υπόλοιπους κοινούς ασφαλισμένους.  
β) Από 1/1/2011 υπολογίζεται με τους συντελεστές του άρθρου 3 του Νόμου 3863/2010 και στο 
μέσο όρο των αποδοχών από 1/1/2011 μέχρι το έτος συνταξιοδότησης.  
 
2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2011 
 
Οι συντάξιμες αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον παρακάτω συντελεστή αναπλήρωσης για 
κάθε έτος από 1/1/2011 και μετά (Ν. 3863/2010). 
 
Συντάξιμος χρόνος Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης 
Από 0 Μέχρι 15 χρόνια                 0,80% για κάθε έτος 
«    15 χρόνια και 1 ημέρα μέχρι 18 χρόνια                 0,86%          « 
«    18       «       «         «          «      21      «                 0,92%          « 
«    21       «       «         «          «      24      «                 0,99%          « 
«    24       «       «         «          «      27      «                 1,06%          « 
«    27       «       «         «          «      30      «                 1,14%          « 
«    30       «       «         «          «      33      «                 1,22%          « 
«    33       «       «         «          «      36      «                 1,31%          « 
«    36       «       «         «          «      39      «                 1,40%          « 
«    39       «       «         «          «      50      «                 1,50%          « 
 
 Ο συντελεστής για τα συντάξιμα χρόνια που θα διανυθούν από 1/1/2011 και μετά είναι αυτός που 
αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συνταξιοδοτικού χρόνου. 
 
Τμήμα Βασικής Κύριας Σύνταξης 
 
Ορίζεται ότι το ποσό της ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΑΣΙΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ είναι 360 €. 
Καταβάλλεται κλάσμα της βασικής κύριας σύνταξης ανάλογο των ετών που θα διανυθούν  
από 1/1/2011 και μετά. 
 
π.χ. Εργαζόμενος που το 2016 συμπληρώνει τα 35 συντάξιμα χρόνια θα λάβει και 5/35 των 360€ 
       ήτοι €51,42. 
 
Το άθροισμα των α, β (α+β) (βασικής και αναλογικής σύνταξης) αποτελεί το ποσό της 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
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ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για όσους συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν  
                      από 1/1/2011 για θεμελίωση ή προσαύξηση της κύριας σύνταξης (Ν. 3996/2011). 
 
-Στρατιωτική θητεία: Σύμφωνα με τον Ν.1358/1983. 
-Γονική Άδεια. 
-Επιδότηση ασθένειας ή ανεργίας μέχρι 1 έτος (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ) 
-Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 2 χρόνια. 
-Χρόνος σπουδών πριν από την ασφάλιση (ανώτερες-ανώτατες-μέσες-επαγγελματικές) 
-Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση. 
-Κύηση και Λοχεία (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ) 
-Απεργίες 
-Χρόνος παιδιών του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 ανεξαρτήτως της ηλικίας των παιδιών 
(δεν ισχύει για τη θεμελίωση των μητέρων με ανήλικο παιδί). 
-1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο παιδί 
(μέχρι 3 παιδιά). 
Αν η μητέρα αποποιηθεί το δικαίωμα πλασματικού χρόνου λόγω τέκνων, τότε δικαιούται ο 
πατέρας να κάνει χρήση του εν λόγω δικαιώματος.  
-Ο χρόνος μαθητείας μέχρι 1 έτος. 
-Ο χρόνος σύνταξης αναπηρίας μόνο για τη θεμελίωση λόγω γήρατος. 
 
-Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα: 
 
από 1/1/2011 εξαγοράζουν /αναγνωρίζουν μέχρι  4 χρόνια 
  «    1/1/2012          «                       «                «   5     « 
  «    1/1/2013          «                       «                «   6     « 
  «    1/1/2014 και μετά                    «                «   7     « 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
 

1.Στρατιωτική θητεία 
 
Η εξαγορά γίνεται με τις προϋποθέσεις του Ν.1358/1983, ήτοι υπολογίζεται για θεμελίωση μόνο 
μετά τη συμπλήρωση του 58ου  έτους της ηλικίας. 
Αποδοχές (έως την ανώτατη ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ 2.433 €) x 20% x μήνες στρατιωτικής θητείας 
= ποσό εξαγοράς με δόσεις. 
     α) Έκπτωση 15% για εφάπαξ εξόφληση. 
     β) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014 θα έχει έκπτωση 30%. 
     γ) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1/1/2015 θα έχει έκπτωση 50%. 
 

              ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40, όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για 
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31.12.2010, ακόμα και με προσμέτρηση 
χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.2084/92, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή 
του από την παρ.18 του άρθρου  του ν.3863/2010 (δηλαδή π.χ. με τους χρόνους στρατιωτικής 
υπηρεσίας, γονικής αδείας, ανατροφής παιδιών, επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και 
μέχρι 200 ημέρες για την κάθε επιδότηση κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης 
συνταξιοδότησης και χρόνος εκπαιδευτικής αδείας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη, καθώς και με την 
προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (πλασματικός 
χρόνος παιδιών), εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης των ανωτέρω χρόνων υποβληθεί μέχρι και 
31.12.2013 ακολουθούν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που 
ίσχυαν μέχρι 31.12.2010.           

 
ΔΗΛΑΔΗ: 

 
Γενικά όσοι άνδρες και γυναίκες έχουν ασφαλιστεί πριν από την 01/01/1983 μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση εξαγοράς των χρόνων που αναφέρει ο Ν. 2084/1992 (στρατιωτική θητεία, γονική άδεια κ.λπ.) 
μέχρι 31/12/2013 και να θεμελιώσουν με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν στις 31/12/2010 (πριν από τους 
τελευταίους νόμους). 
 
Στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναφέρεται αναλυτικά ανά περίπτωση η δυνατότητα εξαγοράς 
πλασματικών χρόνων με βάση τον Ν.3863/2010 (όπως τροποπ. Ν.3996/2011). 

 
 

2. Γονική άδεια 
 
Η Γονική άδεια υπολογίζεται ως εξής: 
  25πλάσιο Η.Α.Ε.* x Ποσοστό εισφορών/συνεισφορών x μήνες = ποσό εξαγοράς με δόσεις 
Παράδειγμα: Σήμερα (Ιανουάριος 2013):  
Ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α.: 25 x 33,57 x 20% = 167,85 €  για κάθε μήνα. 
Ασφαλισμένος της Ε.Τ.Ε.: 25 x 33,57 x 33,12% = 277,95 € για κάθε μήνα. 
H καταβολή γίνεται με μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 15%. 
 
* Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (01/01/2013: 33,57 €) 
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3. Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας ως και ο χρόνος επιδότησης ανεργίας έως 1 έτος ισχύει  
άνευ καταβολής εισφορών. 
 
 
4. Εκπαιδευτική άδεια (άνευ αποδοχών) μέχρι 2 χρόνια και χρόνος Απεργιών. 
 
Αποδοχές ημερομηνίας αίτησης x Ποσοστό εισφορών/συνεισφορών x μήνες εξαγοράς = Ποσό 
εξαγοράς. 
(Ασφαλισμένος στην  ΕΤΕ με μηνιαίες αποδοχές π.χ. 3.000 € θα καταβάλλει: 3.000 €  x 33,12% = 
993,6 € για κάθε μήνα εξαγοράς). 
 
 
5. Χρόνος Σπουδών (πριν από την ασφάλιση) 
 
Περιλαμβάνει σπουδές σε Ανώτατες – Ανώτερες Σχολές καθώς και  χρόνο σπουδών σε Μέσες 
Σχολές μετά το 17ο έτος της ηλικίας. 
25πλάσιο Η.Α.Ε x 20% x μήνες σπουδών = Ποσό εξαγοράς 
π.χ. 
α) Σύνταξη: 25 X 33,57 x 20%  = 167,85 € ο κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ 
καταβολή. 
β)Επικουρική Σύνταξη: 25 x 33,57 x 6%= 50,35 € κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για 
εφάπαξ καταβολή. 
 

 
6. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξαγορά όπως ακριβώς ο χρόνος σπουδών 
(περίπτωση 5). 

 
 

7. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Πλασματικός χρόνος για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους. 
 Αναγνωρίζεται ως εξής: 
  1 παιδί:   1 χρόνος 
  2 παιδιά: 3 χρόνια 
  3 παιδιά και περισσότερα: 5 χρόνια 
 
 
Σημείωση 1: Χρήση του πλασματικού χρόνου δύναται κάνει η μητέρα, όχι όμως για  να θεμελιώσει 
δικαίωμα ως μητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση (του πλασματικού χρόνου) η μητέρα, 
τότε ο πλασματικός χρόνος μπορεί να προσμετρηθεί στον πατέρα.  
 
Σημείωση 2: Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για συνταξιοδότηση ΠΛΗΡΟΥΣ κύριας 
σύνταξης (όχι μειωμένης). 
 
Σημείωση 3: Όσοι άνδρες έχουν αποκτήσει παιδί (-ιά) από την 01/01/2000 και μετά και ζητήσουν 
εξαγορά πλασματικού χρόνου παιδιού (-ιών) ΔΕΝ θα πρέπει να έχουν σύζυγο συνταξιούχο.   
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Υπολογισμός Εξαγοράς: 
25πλάσιο Η.Α.Ε x 20% x μήνες  = Ποσό εξαγοράς 
π.χ.  
α) Κύρια Σύνταξη: 25 X 33,57 x 20%  = 167,85 € ο κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για 
εφάπαξ καταβολή. 
β) Επικουρική Σύνταξη: 25 x 33,57 x 6%= 50,35 € κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για 
εφάπαξ καταβολή. 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

1) Διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το 
ασφαλιστικό πλαίσιο, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (http://www.ggka.gr). 
 

2) Οι Ασφαλιστικοί Νόμοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα των Α.Ο.Π. ΕΤΕ (www.aopete.gr). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


