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ΘΕΜΑ : Σχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 34 παρ.3 και 4 του ν.
4024/2011

ΣΧΕΤ : ΕΓΚ. ΔΙΡΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 (ΑΔΑ : 457ΒΧ-Ν1Κ) .

Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:

Σφμφωνα με το άρκρο 34 (παρ. 3,4,8) του ν. 4024/2011:
«3. Η ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των εργαηομζνων ςτουσ
φορείσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου λφεται αυτοδικαίωσ εκ του νόμου, όταν ςυντρζξουν
ςτο πρόςωπό τουσ οι προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ για λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ, που
αντιςτοιχοφν ςε τριάντα πζντε (35) χρόνια αςφάλιςθσ, εφόςον το δικαίωμα αυτό αποκτάται
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ μζχρι και τθν 31.12.2013.
4.Οι εργαηόμενοι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τίκενται αυτοδικαίωσ, με τθν
παρζλευςθ εντόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςε εργαςιακι
εφεδρεία και μζχρι τθν κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο λφςθ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ τουσ.

8.Η χρονικι διάρκεια τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τουσ
είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ, προκειμζνου για εργαηόμενουσ τθσ παραγράφου 4”.

Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο ΔΙΡΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 (ΑΔΑ : 457ΒΧ-Ν1Κ),
ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ διάταξθσ αυτισ εμπίπτουν
α) το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ,
β) το μόνιμο προςωπικό , που υπάγεται ςτο κοινό αςφαλιςτικό-ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ι άλλων φορζων κφριασ αςφάλιςθσ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εργαςίασ και
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (π.χ. πρϊθν ΤΑΡ-ΟΤΕ ) και οι οποίοι ςυνταξιοδοτοφνται όχι με βάςθ
τισ διατάξεισ του Δθμοςίου αλλά με βάςθ τισ διατάξεισ του οικείου αςφαλιςτικοφ τουσ
φορζα,
το οποίο προκειμζνου να ςυνταξιοδοτθκεί μζχρι 31/12/2013 με πλιρθ ςφνταξθ που
αντιςτοιχεί ςε 35 ζτθ αςφάλιςθσ (ι παραπάνω), υπολείπεται από αυτιν (τθν πλιρθ
ςυνταξιοδότθςθ) το μζγιςτο 2 ζτθ τόςο για τθ ςυμπλιρωςθ των κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενων ετϊν αςφάλιςθσ όςο και για τθ ςυμπλιρωςθ του κατά περίπτωςθ ορίου
θλικίασ (όταν αυτό απαιτείται).

Διευκρινίηουμε εδϊ ότι με βάςθ τθ βοφλθςθ του νομοκζτθ για άμεςθ-πλιρθ
ςυνταξιοδότθςθ με 35 (ι παραπάνω) ζτθ αςφάλιςθσ αμζςωσ μετά τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ , απαιτείται κατά τθ λφςθ τθσ να ζχουν
ςυμπλθρϊςει τα ανωτζρω πρόςωπα ακροιςτικά τόςο το όριο θλικίασ ( όπου αυτό
απαιτείται), όςο και τον χρόνο αςφάλιςθσ που απαιτοφνται για άμεςθ λιψθ πλιρουσ
ςφνταξθσ που αντιςτοιχεί ςε 35 χρόνια αςφάλιςθσ μζχρι και τθν 31.12. 2013.
Αντίςτροφα, για να τεκεί το ανωτζρω προςωπικό ςε εργαςιακι εφεδρεία απαιτείται να
του υπολείπονται μζχρι 31.12.2013 maximum δφο (2) ζτθ τόςο για τθ ςυμπλιρωςθ του
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενου χρόνου αςφάλιςθσ για πλιρθ ςυνταξιοδότθςθ που
αντιςτοιχεί ςε 35 ζτθ αςφάλιςθσ (ι παραπάνω) όςο και για τθ ςυμπλιρωςθ του
απαιτοφμενου κατά περίπτωςθ ορίου θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ (όπου αυτό απαιτείται).
Εννοείται , βζβαια, ότι ςε περίπτωςθ προςϊπων εκ των ανωτζρω κατθγοριϊν που ζχουν
ςυμπλθρϊςει τισ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ (ιτοι χρόνοσ αςφάλιςθσ, που δεν
υπολείπεται των 35 ετϊν αςφάλιςθσ και όριο θλικίασ , αν αυτό απαιτείτο) , κατά τθν
θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ του ν. 4024 /2011, θ ςχζςθ εργαςίασ τουσ ι θ υπαλλθλικι τουσ
ςχζςθ λφεται αυτοδικαίωσ.
Για τθν πιςτι εφαρμογι των ανωτζρω προβλζψεων παρακζτουμε τισ προχποκζςεισ
ςυνταξιοδότθςθσ *(χρόνο αςφάλιςθσ, ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι λιγότεροσ από 35 ζτθ

αςφάλιςθσ) και όριο θλικίασ (όπου αυτό απαιτείται) ανά αςφαλιςτικό φορζα+ , όπωσ αυτζσ
ζχουν κακοριςκεί με βάςθ το ν. 3863/2010 και διαμορφϊνονται μεταβατικά μζχρι το ζτοσ
2013. Επιπλζον, παρακζτουμε ενδεικτικά παραδείγματα για τθν μεγαλφτερθ κατανόθςθ και
ορκι εφαρμογι τουσ.

A. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ςτο κοινό κακεςτϊσ του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

1. Οι ςυνταξιοδοτοφμενοι (άνδρεσ και γυναίκεσ) λόγω 35ετίασ ςτθν μικτι αςφάλιςθ του
Ιδρφματοσ ( παρ.1. άρκρου 10 του ν. 3863/2010). Λόγω τθσ αφξθςθσ από 1.1.2011 του
χρόνου αςφάλιςθσ θ ςφνταξθ κα αντιςτοιχεί ςε περιςςότερα από 35 ζτθ αςφάλιςθσ.

Το όριο θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ κακϊσ και οι θμζρεσ αςφάλιςθσ, όπωσ διαμορφϊνονται
για τα ζτθ 2011, 2012 και 2013 αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα :

ΕΤΟΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε. (*) ΗΜΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2011 10.800 58
2012 11.100 59
2013 11.400 60
(*) Πταν ο εργαηόμενοσ ςυμπλθρϊνει τισ 10.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ , κατοχυρϊνει τισ
προυποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ (θμζρεσ αςφάλιςθσ και όριο θλικίασ ) του ζτουσ
ςυμπλιρωςθσ των 10.500 θμερϊν αςφάλιςθσ. Ραράδειγμα : αςφαλιςμζνοσ που
ςυμπλθρϊνει τισ 10.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ το 2011, κατοχυρϊνει τισ προχποκζςεισ
ςυνταξιοδότθςθσ του ζτουσ αυτοφ (ιτοι 10.800 και 58ο ζτοσ)

Για τθ λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ απαιτείται ο αςφαλιςμζνοσ να ζχει πραγματοποιιςει
τόςο το χρόνο αςφάλιςθσ όςο και να ζχει ςυμπλθρϊςει θμερολογιακά το όριο θλικίασ .
Για τθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου αςφάλιςθσ λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψθ όλοσ ο
χρόνοσ πραγματικισ ι προαιρετικισ αςφάλιςθσ που διανφκθκε ςε οποιοδιποτε φορζα
κφριασ αςφάλιςθσ , όςο και οποιοςδιποτε άλλοσ πλαςματικόσ χρόνοσ ζχει αναγνωριςκεί ι
ςυνυπολογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ μζχρι τθν τθ κζςθ του εργαηόμενου ςε εφεδρεία με βάςθ
τισ διατάξεισ του ν. 4024/2011.

Ραραδείγματα :
α) Εργαηόμενοσ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ που τθν 31.10.2010 ζχει ςυμπθρϊςει 10.500
θμζρεσ πραγματικισ αςφάλιςθσ ςτο κοινό κακεςτϊσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά τθν ίδια
θμερομθνία είναι 57 ετϊν.
Με δεδομζνο ότι εντόσ του 2011 ζχει ςυμπλθρϊςει και το απαιτοφμενο όριο θλικίασ
(δθλαδι 58ο) , θ ςφμβαςθ εργαςίασ του ανωτζρω λφεται αυτοδικαίωσ .

β) Εργαηόμενοσ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ που τθν 27θ/10/2011 ζχει ςυμπλθρϊςει 10.500
θμζρεσ αςφάλιςθσ ςτο κοινό κακεςτϊσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά το ίδιο ζτοσ είναι 56 ετϊν.
Ο ανωτζρω - με δεδομζνο ότι ςυμπλθρϊνει τισ απαιτοφμενεσ για κατοχφρωςθ 10.500
θμζρεσ αςφάλιςθσ εντόσ του 2011- ζχει κατοχυρϊςει τισ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ
του ζτουσ 2011 (ωσ ο πίνακασ ανωτζρω) . Δεδομζνου ότι ςυμπλθρϊνει αυτζσ ακροιςτικά
μζχρι 31/12/2013 , τίκεται ςε εργαςιακι εφεδρεία και μζχρι τθν ακροιςτικι ςυμπλιρωςι
τουσ (ςτο παράδειγμά μασ μζχρι 27/10/2013, όταν ςυμπλθρϊνει το απαιτοφμενο 58ο ζτοσ).

γ) Εργαηόμενοσ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ που τθν 27.10.2011 ζχει 10.500 θμζρεσ
αςφάλιςθσ και είναι 54 ετϊν
Με δεδομζνα ότι : α) ςφμφωνα με τον ανωτζρω πίνακα το ζτοσ 2011 απαιτοφνται 10.500
θμζρεσ αςφάλιςθσ και 58ο ζτοσ τθσ θλικίασ και β) ο ανωτζρω μζχρι 31.12.2013 δεν
ςυμπλθρϊνει το απαιτοφμενο όριο θλικίασ (58ο) δεν τίκεται ςε εργαςιακι εφεδρεία

δ) Εργαηόμενθ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ που τθν 27/10/2011 ζχει ςυμπλθρϊςει 10.000
θμζρεσ εργαςίασ (και κατά τθ ςυμπλιρωςθ των 5.500 θμερϊν αςφάλιςθσ είχε ανιλικο

παιδί )και είναι 54 ετϊν. Επειδι ζχει κατοχυρϊςει δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ ωσ μθτζρα
ανιλικου τζκνου (δθλαδι ςτο 55ο ζτοσ τθσ θλικίασ) , ενϊ παραλλθλα μζχρι 31.12.2013
ςυμπλθρϊνει και τα 10.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ (ςφμφωνα με το άρκρο 34 θ ςφνταξθ πρζπει
να αντιςοιχεί ςτα 35 ζτθ) , θ εργαηόμενθ αυτι τίκεται ςε εργαςιακι εφεδρεία μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ των 10.500 θμερϊν αςφάλιςθσ και αμζςωσ μετά λφεται αυτοδικαίωσ θ ςχζςθ
ΙΔΑΧ ςυνταξιοδοτοφμενθ από το κοινό κακεςτϊσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 35 ζτθ αςφάλιςθσ.

2. Οι ςυνταξιοδοτοφμενοι λόγω 35ετίασ που ζχουν πραγματοποιιςει τουλάχιςτον 7.500
θμζρεσ εργαςίασ ςτον Κανονιςμό Βαρζων και Ανκυγιεινϊν Επαγγελμάτων.

Το όριο θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ κακϊσ και οι θμζρεσ αςφάλιςθσ , όπωσ
διαμορφϊνονται για τα ζτθ 2011, 2012 και 2013 αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα :

ΕΤΟΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε. (*) ΗΜΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΡΛΗΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2011 10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΡΟΙΩΝ 7500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ 55 & 9μινεσ
2012 10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΡΟΙΩΝ 7.500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ 56 & 6 μινεσ
2013 10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΡΟΙΩΝ 7.500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ 57 & 3 μινεσ
(*) Πταν ο εργαηόμενοσ ςυμπλθρϊνει τισ 10.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ , κατοχυρϊνει τισ
προυποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ (θμζρεσ αςφάλιςθσ και όριο θλικίασ ) του ζτουσ
ςυμπλιρωςθσ των 10.500 θμερϊν αςφάλιςθσ. Ραράδειγμα : αςφαλιςμζνοσ που
ςυμπλθρϊνει τισ 10.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ το 2011, κατοχυρϊνει τισ προχποκζςεισ
ςυνταξιοδότθςθσ του ζτουσ αυτοφ (ιτοι 10.500 και 55ο ζτοσ και 9 μινεσ )

Επιςθμαίνουμε ότι για τθ λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ με τισ ανωτζρω διατάξεισ απαιτείται
πζραν τθσ θμερολογιακισ ςυμπλιρωςθσ του κατά περίπτωςθ ορίου θλικίασ -όπωσ αυτό
διαμορφϊνεται κατ’ ζτοσ ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα - πρζπει να ζχουν
πραγματοποιθκεί οπωςδιποτε και μζχρι τθ κζςθ των εργαηόμενων ςε εφεδρεία οι 7.500
θμζρεσ αςφάλιςθσ ςτον ΚΒΑΕ. Η αςφάλιςθ ςτον ΚΒΑΕ μπορεί να χωριςει μόνο κατόπιν
πραγματικισ απαςχόλθςθσ ςτον ΚΒΑΕ και επομζνωσ μόνο ο χρόνοσ που υπολείπεται από τα
7500 ζωσ και τα 10.500 θμερομίςκια μπορεί να ςυμπλθρωκεί με το χρόνο τθσ εφεδρείασ ι

με οποιαδιποτε άλλο πραγματικό χρόνο ι χρόνο προαιρετικισ αςφάλιςθσ που ζχει
διανυκεί ςτθν αςφάλιςθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ι με πλαςματικό χρόνο
που ζχει κατά τθν ζναρξθ τθσ εφεδρείασ αναγνωριςκεί ωσ ςυντάξιμοσ .

3. Γυναίκεσ αςφαλιςμζνεσ ςτο κοινό κακεςτϊσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν
τισ προχποκζςεισ πλιρουσ ςυνταξιοδότθςθσ του παρακάτω πίνακα :

ΕΤΟΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ 10.000 Η.Ε. (*) ΗΜΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΡΛΗΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
2010 10.000 57
2011 10.400 58
2012 10.800 58,5
2013 11.200 59
(*) Πταν θ εργαηόμενθ ςυμπλθρϊνει τισ 10.000 θμζρεσ αςφάλιςθσ , κατοχυρϊνει τισ
προυποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ (θμζρεσ αςφάλιςθσ και όριο θλικίασ ) του ζτουσ
ςυμπλιρωςθσ των 10.000 θμερϊν αςφάλιςθσ. Ραράδειγμα : αςφαλιςμζνοσ που
ςυμπλθρϊνει τισ 10.000 θμζρεσ αςφάλιςθσ το 2011, κατοχυρϊνει τισ προχποκζςεισ
ςυνταξιοδότθςθσ του ζτουσ αυτοφ (ιτοι 10.400 και 58ο ζτοσ)

Ραράδειγμα :
α) Γυναίκα με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ αςφαλιςμζνθ ςτο κοινό κακεςτϊσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που
τθν 27θ/10/2011 ζχει ςυμπλθρϊςει 10.000 θμζρεσ αςφάλιςθσ και κατά το ίδιο ζτοσ είναι
57 ετϊν.
Η ανωτζρω ζχει κατοχυρϊςει δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ με τισ προχποκζςεισ του 2011

(ωσ ο ανωτζρω πίνακασ) . Επειδι ςυμπλθρϊνει ακροιςτικά τόςο το χρόνο αςφάλιςθσ
(10.400) όςο και τθν θλικία (58ο) που απαιτοφνται το ζτοσ 2011 μζχρι 31.12.2013 , τίκεται
ςε εργαςιακι εφεδρεία μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω προχποκζςεων.

Επιςθμαίνεται και ςτο ςθμείο αυτό ότι για τθν πλιρθ ςυνταξιοδότθςθ απαιτείται τόςο να
ζχει ςυμπλθρωκεί θμερολογιακά το όριο θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ , όπωσ αυτό
διαμορφϊνεται ςτο αντίςτοιχο ζτοσ όςο και να ζχουν πραγματοποιθκεί οι απαιτοφμενεσ
ςτο αντίςτοιχο ίδιο ζτοσ θμζρεσ αςφάλιςθσ .
Για τθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων θμερϊν αςφάλιςθσ λαμβάνεται υποχρεωτικά
υπόψθ όλοσ ο χρόνοσ πραγματικισ ι προαιρετικισ αςφάλιςθσ ςε οποιοδιποτε φορζα
κφριασ αςφάλιςθσ κακϊσ και κάκε πλαςματικόσ χρόνοσ που ζχει αναγνωριςκεί ωσ
ςυντάξιμοσ μζχρι τθ κζςθ των εργαηόμενων ςε εφεδρεία .

Σε όλεσ τισ ανωτζρω 1, 2 και 3 περιπτϊςεισ εξυπακοφεται ότι θ τυχόν αναγνϊριςθ
πλαςματικοφ χρόνου αςφάλιςθσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4024/2011
ςυνυπολογίηεται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, για τθ ςυμπλιρωςθ των
απαιτοφμενων χρονικϊν προχποκζςεων ςυνταξιοδότθςθσ .

Ραράδειγμα : Εργαηόμενοσ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ που τθν 27θ/11/2011 ζχει
ςυμπλθρϊςει 9.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ ςτο κοινό κακεςτϊσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά το ίδιο
ζτοσ είναι 56 ετϊν.
Ο ανωτζρω - με δεδομζνο ότι ςυμπλθρϊνει τισ απαιτοφμενεσ για κατοχφρωςθ 10.500
θμζρεσ αςφάλιςθσ πζραν του 2013 δεν καταλαμβάνεται από τισ διατάξεισ τθσ εργαςιακισ
εφεδρείασ.
Εφόςον όμωσ ο ίδιοσ ζχει αναγνωρίςει εντόσ του 2011- όπωσ δικαιοφται ςφμφωνα με το
ν. 3863/2010 και ν. 3996/11 χρόνο αςφάλιςθσ 4 ετϊν ι 1.200 θμερϊν , τότε - δεδομζνου ότι
ςυνυπολογιηόμενων και αυτϊν των θμερϊν αςφάλιςθσ κα ζχει ςυμπλθρϊςει 10.700
θμζρεσ- κα ζχει κατοχυρϊςει τισ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ του ζτουσ 2011 ( ιτοι 58
ετϊν και 10.800 θμζρεσ αςφάλιςθσ, ωσ ο ςχετικόσ πίνακασ ανωτζρω) . Δεδομζνου ότι
ςυμπλθρϊνει αυτζσ ακροιςτικά μζχρι 31/12/2013 , τίκεται ςε εργαςιακι εφεδρεία και
μζχρι τθν ακροιςτικι ςυμπλιρωςι τουσ (ςτο παράδειγμά μασ μζχρι 15/11/2013, όταν
ςυμπλθρϊνει το απαιτοφμενο 58ο ζτοσ).

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ τ. ΕΙΔΙΚA ΤΑΜΕΙΑ

Οι προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ των τ. Ειδικϊν Ταμείων του άρκρου 2 του ν.
3029/2002) για πλιρθ ςυνταξιοδότθςθ που αντιςτοιχεί ςε 35 ζτθ αςφάλιςθσ είναι οι
παρακάτω :

1. Αςφαλιςμζνοι μζχρι 31/12/1982
Ζτθ αςφάλιςθσ Πριο θλικίασ
35 χωρίσ όριο θλικίασ

2. Αςφαλιςμζνοι από 1/1/1983 μζχρι 31/12/1992
Ζτοσ ςυμπλιρωςθσ 35 ετϊν Απαιτοφμενα ζτθ αςφάλιςθσ για λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ
Απαιτοφμενο όριο θλικίασ για λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ
2011 36 58
2012 37 59
2013 38 60

Ραράδειγμα : μόνιμοσ υπάλλθλοσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (προερχόμενοσ από το ςυγχωνευκζν
ΤΑΡ-ΟΤΕ) θλικίασ 53 ετϊν , αςφαλιςμζνοσ για πρϊτθ φορά τθν 30/11/1978 και με
αςφάλιςθ ςτο πρϊθν ΤΑΡ-ΟΤΕ.
Δεδομζνου ότι θ ανωτζρω κατθγορία εργαηομζνων ςυνταξιοδοτοφνται με βάςθ τισ
προχποκζςεισ του (πρϊθν) ΤΑΡ-ΟΤΕ (ιτοι, ςφμφωνα με τον ανωτζρω πίνακα), ο
αςφαλιςμζνοσ του παραδείγματόσ μασ ςυνταξιοδοτείται με τθ ςυμπλιρωςθ 35 ετϊν

αςφάλιςθσ χωρίσ όριο θλικίασ . Κατά ςυνζπεια, εφόςον του υπολείπονται λιγότερα από 2
ζτθ αςφάλιςθσ για τθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων 35 ετϊν αςφάλιςθσ ζωσ τθν
31.12.2013 (τθν 30/11/2011 ζχει 33 ζτθ αςφάλιςθσ), τίκεται ςε εργαςιακι εφεδρεία μζχρι
τθ ςυμπλιρωςθ αυτϊν και αμζςωσ μετά λφεται αυτοδίκαια θ υπαλλθλικι του ςχζςθ
ςυνταξιοδοτοφμενοσ άμεςα για 35 ζτθ αςφάλιςθσ.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΤΑΡ-ΜΜΕ

Αςφαλιςμζνοι του Τομζα Σφνταξθσ Ρροςωπικοφ Ημερθςίων Εφθμερίδων Ακθνϊν &
Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και του Τομζα Αςφάλιςθσ Ιδιοκτθτϊν, Συντακτϊν Υπαλλιλων Τφπου
του Κλάδου Κφριασ Αςφάλιςθσ του ΕΤΑΡ - ΜΜΕ, υπό τισ παρακάτω ςωρευτικά
εφαρμοηόμενεσ προχποκζςεισ:
i. απαςχολοφνται με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςτο Δθμόςιο, τα
Ν.Ρ.Δ.Δ., τουσ Ο.ΤΑ. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και τισ επιχειριςεισ τουσ, ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ.
που ανικουν ςτο κράτοσ ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α., όπωσ αναλυτικά προςδιορίηονται ςτθν
παρ. 2 του άρκρου 34 του ν. 4024/2011 και
ii. ςυμπλθρϊνουν τισ προχποκζςεισ πλιρουσ ςυνταξιοδότθςθσ με 35 ζτθ αςφάλιςθσ
μζχρι 31-12-2013, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που διζπει τον κάκε φορζα, ωσ εξισ:

Αςφαλιςμζνοι του Τομζα Σφνταξθσ Ρροςωπικοφ Ημερθςίων Εφθμερίδων Ακθνϊν &
Θεςςαλονίκθσ κεμελιϊνουν δικαίωμα, ωσ εξισ:

Υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ μζχρι 31-12-1982 Υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ από τθν 1-1-1983
μζχρι 31-12-1992
Ζτοσ ςυμπλιρωςθσ 35 ετϊν Συντ.χρόνοσ Πριο θλικίασ Συντ.χρόνοσ Πριο θλικίασ
2011 35 Α.Ο.Η. 36 58
2012 35 Α.Ο.Η. 37 59
2013 35 Α.Ο.Η. 38 60

Αςφαλιςμζνοι του Τομζα Αςφάλιςθσ Ιδιοκτθτϊν, Συντακτϊν Υπαλλιλων Τφπου

Υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ μζχρι 31-12-1982 Υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ από τθν 1-1-1983
μζχρι 31-12-1992
Ζτοσ ςυμπλιρωςθσ 35 ετϊν Συντ.χρόνοσ Πριο θλικίασ Συντ.χρόνοσ Πριο θλικίασ
2011 35 58 36 58
2012 35 58 37 59
2013 35 58 38 60

Δ. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ - ΤΣΑΥ)

Αςφαλιςμζνοι ςτουσ Τομείσ Σφνταξθσ Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Αςφάλιςθσ Υγειονομικϊν (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ε.Τ.Α.Α. (αρχιτζκτονεσ, μθχανικοί
κ.λπ. που είναι μζλθ του Τ.Ε.Ε. - ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτθνίατροι)

Δεδομζνου ότι από 1/1/2011 οι προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ με τθ ςυμπλιρωςθ
35ετίασ για τουσ ανωτζρω Τομείσ του Ε.Τ.Α.Α. ζχουν μεταβλθκεί, προκειμζνου τα εν λόγω
πρόςωπα να ενταχκοφν ςε κακεςτϊσ εφεδρείασ, κα πρζπει να πλθροφν μζχρι τθν ανωτζρω
θμερομθνία τισ κατά περίπτωςθ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ, οι οποίεσ είναι οι εξισ:

1. Άνδρεσ

Ζτοσ ςυμπλιρωςθσ 35 ετϊν Απαιτοφμενα ζτθ αςφάλιςθσ για λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ
Απαιτοφμενο όριο θλικίασ για λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ
2011 36 60
2012 37 60
2013 38 60

Επιςθμαίνουμε ότι οι αςφαλιςμζνοι που ζχουν ςυμπλθρϊςει 35 ζτθ αςφάλιςθσ μζχρι
31/12/2010, ςυνταξιοδοτοφνται με τθ ςυμπλιρωςθ του 60ου ζτουσ τθσ θλικίασ, χωρίσ να
απαιτοφνται αυξθμζνεσ προχποκζςεισ.

2. Γυναίκεσ

Ζτοσ ςυμπλιρωςθσ 35 ετϊν Απαιτοφμενα ζτθ αςφάλιςθσ για λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ
Απαιτοφμενο όριο θλικίασ για λιψθ πλιρουσ ςφνταξθσ
2011 36 58
2012 37 59
2013 38 60

Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ των ανδρϊν, οι αςφαλιςμζνεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει 35 ζτθ
αςφάλιςθσ μζχρι 31/12/2010, ςυνταξιοδοτοφνται με τθ ςυμπλιρωςθ του 58ου ζτουσ τθσ
θλικίασ, χωρίσ να απαιτοφνται αυξθμζνεσ προχποκζςεισ.

Σασ εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι για τα ζτθ 2011 - 2013, οι αςφαλιςμζνοι ακολουκοφν τισ
προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ που ιςχφουν το ζτοσ κατά το οποίο ςυμπλθρϊνουν 35 ζτθ
αςφάλιςθσ.
Για παράδειγμα, γυναίκα θ οποία ςυμπλθρϊνει 35ετία το 2011 κα ςυνταξιοδοτθκεί με τισ
προχποκζςεισ που ιςχφουν το 2011 (36 ζτθ αςφάλιςθσ και θλικία 58 ετϊν), ακόμθ και εάν

οι προχποκζςεισ πλθροφνται το 2012 ι το 2013.

Στο χρόνο αςφάλιςθσ ςυμπεριλαμβάνεται ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ - αςφάλιςθσ
ςτον οικείο φορζα, χρόνοσ αςφάλιςθσ ςε οποιοδιποτε άλλο φορζα και το Δθμόςιο, κακϊσ
και χρόνοσ που ζχει αναγνωριςτεί (π.χ. ςτρατιωτικι υπθρεςία, πλαςματικόσ κ.λπ.).

Κατόπιν των ανωτζρω, οι αςφαλιςμζνοι του Ε.Τ.Α.Α. (μθχανικοί και υγειονομικοί που δεν
εξαιροφνται από το κακεςτϊσ τθσ εφεδρείασ), κα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει μζχρι
31/12/2011 το 58ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ οι άνδρεσ και το 56ο οι γυναίκεσ, και 35 ζτθ
αςφάλιςθσ, προκειμζνου να εφαρμοςτοφν ςε αυτοφσ οι διατάξεισ του άρκρου 34 του
ν.4024/2011.
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