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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Άρθρο 1ο
1. Το ταμείο έχει ως σκοπό την παροχή επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας
στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών για τους ασφαλιστικούς
κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι υποχρεωτική.
3. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του
καταστατικού πρόσωπα.
4. Για τους ασφαλισμένους από 1.3.2013 δημιουργείται Ατομικός Συνταξιοδοτικός
Λογαριασμός (ΑΣΛ) με βάση τον οποίο θα λάβουν τις δικαιούμενες παροχές
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 παρ. ΙΙ του παρόντος κανονισμού
και στο τεχνικό σημείωμα μετατροπής του ΑΣΛ σε σύνταξη όπως αυτό εγκρίθηκε
από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ισχύει εκάστοτε.
5. .

Άρθρο 2ο
Απονομή παροχών
1. Οι παροχές χορηγούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κατόπιν
υποβολής αίτησης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου πληρεξουσίου αυτού.
2. Ο ασφαλισμένος καταθέτει αίτηση με πλήρη τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο
δικαιολογητικά.
3.δικαιολογητικά:
3.1. Αίτηση στην οποία απαραιτήτως θα αναφέρονται οι αριθμοί ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Αν δεν
υπάρχει ΑΦΜ, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να μεταβεί στη ΔΟΥ της κατοικίας του
προκειμένου να του χορηγήσει.
3.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
δημόσια αρχή, στην οποία ν΄ αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των εργοδοτών στους
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οποίους απασχολήθηκε και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και η ημερομηνία οριστικής
διακοπής της εργασίας.
3.3 Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία ν΄ αναφέρονται η ιδιότητα και ο χρόνος
απασχόλησης.
3.4. Φωτοτυπία ταυτότητος (δύο όψεων).
3.5. Απόφαση συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα.
3.6. Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου του Βιβλ. Τραπέζης (άλλως βεβαίωση Iban).
3.7. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.8. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
3.9 Σε περίπτωση συντάξεων λόγω αναπηρίας Γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών.
Τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά περίπτωση στην ιστοσελίδα
του Ταμείου
4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως ασφαλισμένου για την απονομή της παροχής , πριν
την έκδοση της διοικητικής πράξης, το Ταμείο οφείλει να καλεί τον θιγόμενο σε ακρόαση.
Το δικαίωμα της ακρόασης συνίσταται στην παροχή δυνατότητας στον ασφαλισμένο να
αναπτύξει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του, εντός μηνός από της κοινοποίησης σε
αυτόν σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή άπρακτης παρέλευσης του ανωτέρω
χρόνου, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα. Πράξη με την οποία απορρίπτεται
αίτηση απονομής παροχής , χωρίς προηγούμενη ακρόαση του αιτούντος είναι ακυρωτέα.
5. Το Ταμείο, αφού παραλάβει την αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος το αργότερο δύο μηνών να εκδώσει απόφαση
εκτός από την περίπτωση της συνταξιοδότησης με βάσει τις διατάξεις για τη διαδοχική
ασφάλιση. Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, το Ταμείο υποχρεούται να
ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός
διμήνου.
6. Οι περί χορήγησης ή μη αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι
πλήρως αιτιολογημένες και να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο εντός μηνός από την
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έκδοσή τους, γενομένης, στο σχετικό έγγραφο κοινοποίησης, ρητής μνείας περί του
δικαιώματος δικαστικής προσβολής της απόφασης και της σχετικής προθεσμίας αυτής.
Άρθρο 3ο
Συντάξιμος χρόνος.
Ως συντάξιμος χρόνος λογίζεται:
1. Ο χρόνος της πραγματικής σε ασφάλιση υπηρεσίας δηλαδή:
α) ο χρόνος κατά τον οποίον ο ασφαλισμένος παρέχει πράγματι εξαρτημένη εργασία στις
επιχειρήσεις του άρθρου 4 του Καταστατικού κατά κύριο επάγγελμα με πλήρη ή/και μερική
απασχόληση αορίστου ή/και ορισμένου χρόνου, για την οποία βεβαιώθηκαν ασφαλιστικές
εισφορές.
β) Ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος του εμπόρου τροφίμων όπως περιγράφεται στο
άρθρο 4 του Καταστατικού για τον οποίο κατεβλήθησαν ολοσχερώς οι ασφαλιστικές
εισφορές
γ) Ο αναγνωρισθείς και εξαγορασθείς χρόνος απασχόλησης του ασφαλισμένου σε εργασίες
ασφαλιστέες στο Ταμείο ή άσκησης του επαγγέλματος του εμπόρου τροφίμων όπως
περιγράφεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού του Ταμείου, που έχει διανυθεί από την
ίδρυση του Ταμείου και εφ’ εξής
δ) Ο αναγνωρισθείς (μόνο για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης) χρόνος
επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας (ΟΑΕΔ) μέχρι 300 ημέρες.
ε) Ο αναγνωρισθείς χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας, με ανώτατο όριο 300 ημέρες
ασφάλισης .
στ) ο αναγνωρισθείς και εξαγορασθείς χρόνος σπουδών για τη λήψη πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με ανώτατο όριο τον κατά το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών χρόνο
φοίτησης
ζ) Ο αναγνωρισθείς και εξαγορασθείς χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται σε 30
ημέρες για κάθε μήνα και 360 ημέρες για κάθε έτος. Για την αναγνώριση δε απαιτείται να
έχουν πραγματοποιηθεί 3.600 ημέρες ασφάλισης προ της υποβολής της αίτησης. Ο χρόνος
αυτός ασφάλισης, για τους ασφαλισθέντες από 1/3/2013 και μετά, περιορίζεται σε 1.800
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ημέρες. Για τους ασφαλισμένους με αναπηρία 67% και άνω και εφ’ όσον η ασφάλιση
πραγματοποιήθηκε προ της 1/3/2013, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, ορίζεται σε 900
ημέρες. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις θανόντων ασφαλισμένων που είχαν υπαχθεί
στην ασφάλιση προ της 1/3/2013, με την προϋπόθεση ότι η χήρα έχει συμπληρώσει το 60ο
έτος της ηλικίας
η) Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, εφ’ όσον φυσικά έχουν καταβληθεί οι εισφορές
εργοδότη και ασφαλισμένου.
θ) Από τις ημέρες ασθένειας των ασφαλισμένων του Ταμείου, οι οποίες χορηγήθηκαν με
βάση τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για τις οποίες
καταβάλλεται αποζημίωση από τον εργοδότη ή και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπολογίζονται ως χρόνος
ασφάλισης στο Ταμείο μόνον όσες αντιστοιχούν στην καταβληθείσα από τον εργοδότη
αποζημίωση, εφ’ όσον φυσικά καταβλήθηκαν οι αναλογούσες, σ’ αυτήν, εισφορές
εργοδότη και ασφαλισμένου. Εάν οι εισφορές αντιστοιχούν σε λιγότερες ημέρες εργασίας,
τότε μόνον αυτές υπολογίζονται ως χρόνος ασφάλισης. Πάντως, σε καμία περίπτωση,
ημέρες ασθένειας για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν οι εργοδοτικές και υπαλληλικές –
εργατικές εισφορές, δεν θεωρούνται ημέρες ασφάλισης στο Ταμείο.

2. Για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης, κάθε ημερολογιακός μήνας αντιστοιχεί σε
25 ημέρες και για κάθε έτος σε 300 ημέρες.
3. Ο χρόνος της υπηρεσίας σε ασφάλιση δεν απαιτείται να είναι συνεχής.
4. Για τους ασφαλισμένους του μετατρεπόμενου Τομέα του Τ.Ε.Α.Ι.Τ., ο χρόνος ασφάλισής
τους υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του Καταστατικού και του Κανονισμού Εσωτερικής
Λειτουργίας του Ταμείου, μεταφέρεται στο σύνολό του ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο
με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
5. Δεν λογίζεται εν ασφαλίσει εργασία και δεν προσμετράται:
Ο χρόνος συνταξιοδότησης σε περίπτωση επανόδου του ασφαλισμένου στην εργασία του.
6. Ο χρόνος ασφάλισης από 1.3.2013 και μετά (χρόνος ασφάλισης στο σύστημα
καθορισμένων εισφορών) που περιλαμβάνει εισφορές που παραμένουν ανεξόφλητες ή
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ανείσπρακτες για οποιαδήποτε αιτία. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη
θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη.

Άρθρο 4ο
Διαδικασία εξαγοράς αναγνωριστέας υπηρεσίας – ποσά - δικαιολογητικά
1. Η εξαγορά της ενεργείται με καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των ατομικών
και εργοδοτικών εισφορών. Οι εισφορές υπολογίζονται ως εξής:
α) Για τους εργαζόμενους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ασφαλισμένους
υπολογίζονται επί των καταβαλλόμενων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αποδοχών,
οι οποίες ποτέ δεν υπολείπονται των μηνιαίων αποδοχών του χρόνου που αφορά η αίτηση
εξαγοράς αναγνωριστέας υπηρεσίας,
β) Για τους μη εργαζομένους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ασφαλισμένους,
υπολογίζονται επί των καταβληθεισών, κατά το χρόνο που αφορά η αίτηση εξαγοράς
αναγνωριστέας υπηρεσίας, αποδοχών, με αναπροσαρμογή κατά το ποσοστό του Δ.Τ.Κ., οι
οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των αποδοχών της ισχύουσας κλαδικής Σ.Σ.Ε., εφόσον
υπάρχει, που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης.
Στην περίπτωση που η εξαγορά της αναγνωριστέας υπηρεσίας επηρεάζει το τμήμα της
σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης έως 28/2/2013, τότε το ποσό της εξαγοράς θα ισούται
με την παρούσα αξία της παροχής που αντιστοιχεί στα έτη εξαγοράς.
γ) Για την εξαγορά της στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και του χρόνου σπουδών,
υπολογίζονται επί των καταβαλλομένων, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, αποδοχών
και στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δεν απασχολείται κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης, επί των καταβαλλομένων αποδοχών κατά τη διακοπή της εργασίας,
αναπροσαρμοσμένων με το Δ.Τ.Κ., οι οποίες όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
αποδοχών της ισχύουσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε., που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο
απασχόλησης του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
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δ) Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους (εργοδότες – καταστηματάρχες εμπορίου
τροφίμων), οι εξαγορές των προηγουμένων παραγράφων, πραγματοποιούνται με βάση
τον τεκμαρτό μισθό στον οποίο είναι καταταγμένοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
και σε περίπτωση που δεν ασκείται το επάγγελμα κατά το χρόνο αυτό, με βάση τον
τεκμαρτό μισθό στον οποίο ήταν καταταγμένοι, προ της διακοπής της ασφάλισης
αναπροσαρμοζόμενου με το Δ.Τ.Κ.

2. Το εκ της εξαγοράς οφειλόμενο ποσό εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε διά μηνιαίων δόσεων,
καθοριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να
υπερβεί τις τριάντα έξι, η πρώτη δε αυτών πρέπει να καταβληθεί εντός του επομένου μηνός
εκείνου κατά τον οποίο κοινοποιήθηκε στον αιτούντα η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου για την αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας του. Ο αριθμός των
δόσεων μπορεί να αυξάνεται κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου πριν από την ολοσχερή εξόφληση
του ποσού της εξαγοράς, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του ασφαλισμένου άρχεται το
πρώτον από τον επόμενο μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης των απομενουσών δόσεων.
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων, ο αντιστοιχών στις
δόσεις αυτές χρόνος εξαγοράς δεν αναγνωρίζεται.
5. Για κάθε μήνα καθυστέρησης από την ανωτέρω προθεσμία καταβολής των εισφορών
επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 1%.
6. Η αναγνώριση και εξαγορά οιουδήποτε, εκ των αναφερομένων των άρθρων 3&4 του
παρόντος κανονισμού, χρόνου ασφάλισης, πραγματοποιείται μετά από υποβολή αίτησης
από τον ασφαλισμένο και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η καταβολή της οφειλής της εξαγοράς, δύναται να πραγματοποιηθεί σε μέχρι τριάντα έξι
(36) μηνιαίες δόσεις κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης το οφειλόμενο ποσό μειώνεται κατά 15%
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση, είναι τα ακόλουθα:
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α) Για το χρόνο σπουδών κυρωμένο αντίγραφο πτυχίου μαζί με βεβαίωση του οικείου
εκπαιδευτικού ιδρύματος σχετικά με το χρόνο σπουδών του αντιστοίχου προγράμματος.
β) Για το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμοδίου
Στρατολογικού Γραφείου. Στον αναγνωριζόμενο χρόνο δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες
φυλάκισης καθώς και ο χρόνος που τυχόν ο αιτών είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο ήδη
λόγω απασχόλησης.
γ) Για το χρόνο ανεργίας, βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Για το χρόνο ασθενείας, βεβαίωση του Κυρίου Φορέα ασφάλισης.
7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τα δικαιούμενα μέλη του
ασφαλισμένου.

Άρθρο 5ο
Παραγραφή

1. Το δικαίωμα σε σύνταξη δεν υπόκειται σε παραγραφή.
2. Απαιτητές συντάξεις μη εισπραχθείσες εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την
ημέρα που κατέστησαν απαιτητές παραγράφονται.
3. Το Ταμείο δε χορηγεί σύνταξη αναδρομικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12
μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός εάν η καθυστέρηση
οφείλεται στην ύπαρξη διαδοχικής ασφάλισης με άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
4. Οι περί αναστολής και διακοπής διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται εν
προκειμένω αναλόγως.

Άρθρο 6ο
Χρόνος λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Το προς σύνταξη δικαίωμα παύει:
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α) Σε περίπτωση συνταξιούχου λόγω αναπηρίας, από τη στιγμή που παύσουν οι
υφιστάμενες προϋποθέσεις χορήγησής της, όπως καθορίζονται στο παρόν, ή σε περίπτωση
μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος ή με τον θάνατο του συνταξιούχου.
β) Σε περίπτωση συνταξιούχου λόγω γήρατος, με τον θάνατό του. Στην περίπτωση αυτή το
συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα μεταβιβάζεται στον επιζώντα των συζύγων.
γ) Σε περίπτωση συνταξιούχου συζύγου λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, με την
τέλεση νέου γάμου ή του θανάτου του.
δ) Σε περίπτωση συνταξιούχων γονέων λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου τέκνου
τους, με τον θάνατό τους.
ε) Σε περίπτωση συνταξιούχων τέκνων ή εγγονών με τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου
έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση που φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και πριν
από το χρονικό αυτό σημείο με την τέλεση γάμου ή με τον θάνατό τους. Το άνω όριο ηλικίας
δεν ισχύει προκειμένου περί τέκνων ή εγγονών ανίκανων λόγω πάθησης για κάθε
βιοποριστική εργασία, του γεγονότος αυτού βεβαιούμενου κατά τη διαδικασία του άρθρου
37 του καταστατικού.

Άρθρο 7
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ασφάλιση και συνταξιοδότηση από 1.3.2013 και μετά

Για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο, από 1-3-2013 δημιουργείται Ατομικός
Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός με βάση τον οποίον λαμβάνουν τις δικαιούμενες παροχές
κατά τους όρους του άρθρου 32 του Κεφαλαίου III του Καταστατικού, τα οριζόμενα στον
παρόντα Κανονισμό και τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Σημείωμα Μετατροπής εφάπαξ
ποσού του Προγράμματος Καθορισμένων Εισφορών σε σύνταξη όπως εγκρίθηκε την υπ’
αρ. οικ. ,314/20.06.2019 απόφαση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και ισχύει (στο εξής
τεχνικό σημείωμα).
Με το τεχνικό σημείωμα περιγράφεται ο τρόπος μετατροπής της αξίας του Ατομικού
Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης σε σύνταξη. Η
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Αξία του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού (Α.Σ.Λ.) είναι ίση με την
συσσωρευμένη αξία των εισφορών του ασφαλισμένου, πλέον αποδόσεων
αφαιρουμένων των εξόδων, στο Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών του Ταμείου Σε
περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, η σύνταξη μεταβιβάζεται σε ποσοστό
στον/στην σύζυγο και σε ποσοστό στα τέκνα του.
Σε περίπτωση που η αξία του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού κατά την έναρξη
της συνταξιοδότησης είναι μικρότερη από το ελάχιστο μετατρεπόμενο ποσό, θα
καταβάλλεται εφάπαξ η Αξία του Λογαριασμού. Το ελάχιστο μετατρεπόμενο ποσό έχει
οριστεί σε 1.500 €.
Η τεχνική βάση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών
αφορά τον πίνακα θνησιμότητας και το τεχνικό επιτόκιο. Η επιλογή της τεχνικής βάσης
καθορίζεται κάθε τρία χρόνια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με γνώμονα την ισορροπία
του συστήματος, η τεχνική βάση θα επανεξετάζεται πριν την συμπλήρωση της τριετίας.
Οι παροχές των ασφαλισμένων για κάθε ημερολογιακό έτος θα προσαυξάνονται κατά
τον πληθωρισμό κατόπιν απόφασης του Ταμείου.

Για τους πρωτοασφαλιζόμενους από 1/3/2013 και εφεξής ισχύουν τα όρια ηλικίας όπως
καθορίζονται στα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος.
Για τους πρωτοασφαλιζόμενους από 1/3/2013 και εφεξής, οι οποίοι θα διακόψουν την
ασφάλιση στο Ταμείο πριν τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών, γίνεται επιστροφή άμεσα μόνο
των εισφορών που κατέβαλαν οι ίδιοι, μετά των αποδόσεων (θετικών ή αρνητικών).
Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου πριν την 1/3/2013, οι οποίοι θα διακόψουν την
ασφάλιση και δεν θα έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης από 1/3/2013 και μετά
και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά την ημέρα διακοπής, επιστρέφονται
άμεσα μόνο οι εισφορές που κατέβαλαν οι ίδιοι από 1/3/2013 μέχρι τη διακοπή της
ασφάλισης, μετά των αποδόσεων (θετικών ή αρνητικών).
Τα οριζόμενα στο ανωτέρω εδάφιο δεν ισχύουν στην περίπτωση που θεμελιώνεται
δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
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Οι εισφορές των εργοδοτών, οι οποίες δεν επιστρέφονται, μεταφέρονται στο λογαριασμό
Ελεύθερης Περιουσίας του Ταμείου, για την κάλυψη τυχόν αναγκών που θα
δημιουργούνται και τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων και των δικαιοδόχων αυτών.
Τα όρια αυτά δεν ισχύουν σε περίπτωση που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Άρθρο 8ο
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
Ι. (Παλαιοί ασφαλισμένοι (υπαγωγή στην ασφάλιση πριν την 1/1/1993)
(Α) ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
1. Δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που κατά
την υποβολή της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και
έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης.
2. Δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που κατά
την υποβολή της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και
πραγματοποίησαν τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης.
3. Δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος οι ασφαλισμένοι που κατά την υποβολή της
σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους και πραγματοποίησαν
τουλάχιστον 12.000 ημέρες ασφάλισης.

(Β) ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
1. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν το 62ο έτος της ηλικίας τους και πραγματοποίησαν
τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 500 ημέρες στα πέντε χρόνια τα
αμέσως προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εκ των οποίων
100 ημέρες στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξης γήρατος μειωμένη. Για τον έως την 28.2.2013
χρόνο ασφάλισης η μείωση της σύνταξης ανέρχεται σε 1/200 για κάθε ελλείποντα μήνα
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μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Για τον μετά την 1.3.2013 χρόνο
ασφάλισης (χρόνος ασφάλισης στο σύστημα καθορισμένων εισφορών) η μείωση λόγω
ηλικίας λαμβάνεται υπόψη στον τύπο μετατροπής του ΑΣΛ σε σύνταξη.
2. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν το 62ο έτος της ηλικίας τους, και πραγματοποίησαν
τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης από τον οποίο 500 ημέρες στα πέντε χρόνια τα
αμέσως προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εκ των οποίων
100 ημέρες στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξης γήρατος μειωμένη. Για τον έως την 28.2.2013
χρόνο ασφάλισης η μείωση της σύνταξης ανέρχεται σε 1/200 για κάθε ελλείποντα μήνα
μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Για τον μετά την 1.3.2013 χρόνο
ασφάλισης (χρόνος ασφάλισης στο σύστημα καθορισμένων εισφορών) η μείωση λόγω
ηλικίας λαμβάνεται υπόψη στον τύπο μετατροπής του ΑΣΛ σε σύνταξη.
3. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν από 1/3/2013 και μετά από τον Κύριο
Φορέα με 10.500 ημέρες ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τις διατάξεις της
υποπαραγράφου ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και έχουν πραγματοποιήσει
7.500 ημέρες τουλάχιστον στην επικουρική ασφάλιση, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν και
από το Ταμείο με μείωση της σύνταξης κατά 3% για κάθε χρόνο που λείπει από το επόμενο
έτος της υποβολής της αίτησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Ηλικία

Ημέρες ασφάλισης

Είδος σύνταξης

67

4.500

πλήρης

67

10.000

πλήρης

62

12.000

πλήρης

62

4.500

μειωμένη

62

10.000

μειωμένη
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(Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν από 1/3/2013 από τον Κύριο Φορέα
με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν και από το Ταμείο. Προϋπόθεση
για τη συνταξιοδότησή τους είναι: (α) να έχουν πραγματοποιήσει στην επικουρική
ασφάλιση 4.500 ημέρες, και (β) να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Επιπλέον απαιτείται να εξαγοράσουν 3.600 ημέρες ασφάλισης κατά τον ΚΒΑΕ. Η εν λόγω
εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή εισφοράς 2% επί των μηνιαίων αποδοχών
τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
2. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν από 1/3/2013 και μετά από τον Κύριο
Φορέα με 10.500 ημέρες ασφάλισης συμπληρωμένες από 1/1/2011 και μετά, εκ των
οποίων 7.500 στον ΚΒΑΕ, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν και από το Ταμείο, εφόσον:
α) έχουν πραγματοποιήσει στην επικουρική ασφάλιση 10.500 ημέρες εξαγοράζοντας εξ
αυτών 4.500 στον ΚΒΑΕ με την καταβολή εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και 9 μήνες
της ηλικίας το 2011, το 56ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας το 2012, το 60ο έτος και 9 μήνες
της ηλικίας το 2013, το 61ο και 6 μήνες της ηλικίας το 2014 και 62ο έτος της ηλικίας από
1/1/2015 και εφεξής.
Η εξόφληση των ποσών εξαγοράς του εν λόγω άρθρου αν πραγματοποιηθεί εφάπαξ
υπόκειται σε έκπτωση 15% διαφορετικά πραγματοποιείται σε έως εξήντα (60) μηνιαίες
ισόποσες άτοκες δόσεις.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο
εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη σύνταξη
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(Δ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2013 και μετά από τον Κύριο
Φορέα με 10.500 ημέρες ασφάλισης συμπληρωμένες από 1/1/2011 και μετά, εκ των
οποίων 7.500 στον ΚΒΑΕ, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν και από το Ταμείο λαμβάνοντας
μειωμένη σύνταξη, εφόσον εξαγοράσουν 4500 ημέρες ασφάλισης στον ΚΒΑΕ και:
α) έχουν συμπληρώσει το 2011 το 53ο έτος και 9 μήνες της ηλικίας,
το 2012 το 54ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας,
το 2013 το 58ο έτος και 9 μήνες της ηλικίας,
το 2014 το 59ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας
και το 2015 το 60ο έτος της ηλικίας και τον ανωτέρω χρόνο επικουρικής ασφάλισης,
Για τον έως την 28.2.2013 χρόνο ασφάλισης η μείωση της σύνταξης ανέρχεται σε 1/200 για
κάθε ελλείποντα μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Για τον μετά την
1.3.2013 χρόνο ασφάλισης (χρόνος ασφάλισης στο σύστημα καθορισμένων εισφορών) η
μείωση λόγω ηλικίας λαμβάνεται υπόψη στον τύπο μετατροπής του ΑΣΛ σε σύνταξη.
β) έχουν πραγματοποιήσει στην επικουρική ασφάλιση 7.500 ημέρες εξαγοράζοντας εξ
αυτών 4.500 στον ΚΒΑΕ με την καταβολή εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη καταβάλλεται
μειωμένη κατά 3% κάθε χρόνο από το επόμενο έτος της υποβολής της αίτησης μέχρι τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χορήγησης πλήρους σύνταξης (62ο έτος).

2. Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού γίνεται εφάπαξ με έκπτωση 15% ή σε εξήντα (60)
μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του
ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις που
παρακρατούνται από τη σύνταξη.
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ΙΙ.
(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - ΥΠΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ 1/1/1993)

(Α) ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ.
1. Δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος οι ασφαλισμένοι που κατά την υποβολή της
σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πραγματοποίησαν
τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση.
2. Δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος οι ασφαλισμένοι οι οποίοι πραγματοποίησαν
12.000 ημέρες ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.
Οι συμπληρώσαντες τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 έως 31/12/2012
δύνανται να συνταξιοδοτηθούν μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

(Β) ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ.
Οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους και 4.500 ημέρες
στην επικουρική ασφάλιση, από τις οποίες 750 ημέρες στα πέντε χρόνια τα αμέσως
προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξης
γήρατος μειωμένη. Για τον έως την 28.2.2013 χρόνο ασφάλισης η μείωση της σύνταξης
ανέρχεται σε 1/200 για κάθε ελλείποντα μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της
ηλικίας. Για τον μετά την 1.3.2013 χρόνο ασφάλισης (χρόνος ασφάλισης στο σύστημα
καθορισμένων εισφορών) η μείωση λόγω ηλικίας λαμβάνεται υπόψη στον τύπο
μετατροπής του ΑΣΛ σε σύνταξη.

Ηλικία

Ημέρες ασφάλισης

Είδος σύνταξης

67

4.500

πλήρης

62

12.000

πλήρης
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60

12.000 (από 1.1.2011 – πλήρης
31.12.2012)

62

4.500

μειωμένη

(Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΒΑΡΕΩΝ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
Δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος
της ηλικίας τους και πραγματοποίησαν

4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων

τουλάχιστον 3.375 στον ΚΒΑΕ.

Άρθρο 9ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
I.
(Παλαιοί ασφαλισμένοι - υπαγωγή στην ασφάλιση πριν την 1/1/1993)

Δικαιούχος σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ο ασφαλισμένος που λόγω πνευματικής ή
σωματικής πάθησης, βλάβης ή εξασθένισης, καθίσταται ανίκανος προς περαιτέρω
εκτέλεση εργασίας εφόσον το ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται σε 50% και άνω και
α) πραγματοποίησε 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 600 ημέρες εντός των πέντε
ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγούμενων εκείνου κατά το οποίο κατέστη
ανάπηρος ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.
β) πραγματοποίησε 300 ημέρες ασφάλισης, εντός των πέντε ημερολογιακών ετών των
αμέσως προηγούμενων εκείνου κατά το οποίο κατέστη ανάπηρος και δεν έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι 300 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά μέχρι
4.200 συνολικά, με την προσθήκη 120 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου
και έως του 54ου έτους της ηλικίας.
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γ) ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης, εάν η ανικανότητα προς περαιτέρω εκτέλεση
εργασίας προήλθε από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής
(εργατικό ατύχημα) ή σε επαγγελματική ασθένεια
δ) πραγματοποίησε 750 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 300 εντός των πέντε
ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγούμενων εκείνου κατά το οποίο κατέστη
ανάπηρος ή 2.250 ημέρες από ατύχημα εκτός εργασίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ή 150
ημέρες ασφάλισης, εντός των πέντε ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγούμενων
εκείνου κατά το οποίο κατέστη ανάπηρος, από ατύχημα εκτός εργασίας και δεν έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι 150 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά μέχρι
2.100 συνολικά, με την προσθήκη 60 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου
και έως του 54ου έτους της ηλικίας.

II.
(Νέοι ασφαλισμένοι - υπαγωγή στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993)
Δικαιούχος σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ο ασφαλισμένος που λόγω πνευματικής ή
σωματικής πάθησης, βλάβης ή εξασθένισης, καθίσταται ανίκανος προς περαιτέρω
εκτέλεση εργασίας με συντάξιμο ποσοστό 50% και άνω και εφόσον:
α) πραγματοποίησε 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 600 ημέρες εντός των πέντε
ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγούμενων εκείνου κατά το οποίο κατέστη
ανάπηρος ή πραγματοποίησε 4.500 ημέρες ασφάλισης.
β) πραγματοποίησε 300 ημέρες ασφάλισης, εντός των πέντε ημερολογιακών ετών των
αμέσως προηγούμενων εκείνου κατά το οποίο κατέστη ανάπηρος και δεν έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι 300 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά μέχρι
1.500 συνολικά, με την προσθήκη 120 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου
και έως του 31ου έτους της ηλικίας.
γ) ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης, εάν η ανικανότητα προς περαιτέρω εκτέλεση
εργασίας προήλθε από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή από επαγγελματική
ασθένεια
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δ) πραγματοποίησε 750 ημέρες ασφάλισης , εκ των οποίων 300 ημέρες εντός των πέντε
ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγούμενων εκείνου κατά το οποίο κατέστη
ανάπηρος ή 2.250 ημέρες από ατύχημα εκτός εργασίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ή 150
ημέρες ασφάλισης, εντός των πέντε ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγούμενων
εκείνου κατά το οποίο κατέστη ανάπηρος, από ατύχημα εκτός εργασίας και δεν έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι 150 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά μέχρι
750 συνολικά, με την προσθήκη 60 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου
και έως του 31ου έτους της ηλικίας.

Άρθρο 10ο
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1) Η πνευματική ή σωματική βλάβη γεννά δικαίωμα συνταξιοδότησης εφόσον :
(α) έχει διαπιστωθεί από αρμόδια υγειονομική Επιτροπή και να έχει χορηγηθεί σχετική
γνωμάτευση.
(β) ανέρχεται σε ποσοστό 50% και άνω.
(γ) προβλέπεται από την αρμόδια Επιτροπή να διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες.

2) Η σύνταξη λόγω αναπηρίας χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα.
Η σύνταξη λόγω αναπηρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου
εφόσον προσκομισθεί σχετική γνωμάτευση από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή.

3) Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου περί συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, δεν υπόκεινται σε
περαιτέρω εξέταση από υγειονομική επιτροπή:
α) όσοι έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους εφόσον λαμβάνουν σύνταξη επί
επτά έτη συνεχώς και έχουν υποβληθεί σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από υγειονομική
επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
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β) όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους εφόσον λαμβάνουν σύνταξη επί
πέντε έτη συνεχώς και έχουν υποβληθεί σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από υγειονομική
επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
γ) όσοι λαμβάνουν σύνταξη επί 12 έτη συνεχώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
δ) όσοι λαμβάνουν σύνταξη επί «είκοσι» έτη συνεχώς ή διακεκομμένα ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας, εφ’ όσον τα τρία τελευταία έτη λαμβάνουν συνεχώς σύνταξη.
4) Η σύνταξη αναπηρίας μπορεί να μετατραπεί κατόπιν αίτησης του συνταξιούχου σε
σύνταξη γήρατος,

εάν ο συνταξιούχος κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του

συμπληρώσει τα υπό του καταστατικού του Ταμείου και παρόντα κανονισμού όρια ηλικίας,
χωρίς να μεταβάλλεται το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Άρθρο 11ο
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
α) Ο ασφαλισμένος θεωρείται βαριά ανάπηρος (Π.Α. 80% τουλάχιστον) εάν λόγω πάθησης
ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής του
στην ασφάλιση, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία ανταποκρινόμενη στις δυνάμεις, τις
δεξιότητες και τη μόρφωσή του, περισσότερο από το ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που
συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.
β) Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος (Π.Α. 67% τουλάχιστον) αν λόγω πάθησης ή
βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής του στην
ασφάλιση, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία ανταποκρινόμενη στις δυνάμεις, τις
δεξιότητες,
περισσότερο

τη μόρφωση

και τη συνηθισμένη επαγγελματική του απασχόληση,

από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην ίδια

επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.
γ) Ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικώς ανάπηρος (Π.Α. 50% τουλάχιστον) αν λόγω
πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της
υπαγωγής του στην ασφάλιση δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία ανταποκρινόμενη στις
δυνάμεις, τις δεξιότητες,

τη μόρφωσή

και τη συνηθισμένη επαγγελματική του
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απασχόληση, περισσότερο από το μισό (1/2) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην ίδια
επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.
δ) Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικώς ανάπηρος προς εργασία, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, έστω και αν η πάθηση ή η βλάβη ή η σωματική ή πνευματική εξασθένηση
είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, υπό την προϋπόθεση ότι η
μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία (επιδείνωση, νέα πάθηση) φθάνει τουλάχιστον το
μισό της κατά περίπτωση αναπηρίας
ε) εφόσον ο ασφαλισμένος κρίνεται βαριά ανάπηρος κατά την έννοια του α’ εδαφίου,
δικαιούται πλήρη σύνταξη, εφόσον κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια του β’ εδαφίου
δικαιούται τα ¾ της σύνταξης και εφόσον κρίνεται μερικά ανάπηρος κατά την έννοια του γ’
εδαφίου δικαιούται το ½ της σύνταξης αυτής.
στ) ο ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει 6.000 ημέρες ασφάλισης και κρίνεται
ανάπηρος κατά την έννοια του ανωτέρω εδαφίου β’, δικαιούται την ακεραία σύνταξη.
επίσης, ο ασφαλισμένος του οποίου η αναπηρία οφείλεται σε νευροψυχιατρικές παθήσεις
και κρίνεται ανάπηρος, κατά την έννοια των ανωτέρω εδαφίων β’ ή γ’ , δικαιούται την
ακεραία ή τα ¾ της ακεραίας αντιστοίχως.
ζ). Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, μεταμοσχευμένοι
εκ μυελού των οστών ευρισκόμενοι σε συνεχή ανοσοκαταστολή, πάσχοντες από
σκλήρυνση

κατά

πλάκας

που

επιφέρει

παραπληγία-τετραπληγία

καθώς

και

ακρωτηριασμένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω, που στην
περίπτωσή τους συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και έχουν τουλάχιστον
4.500 ημέρες ασφάλισης, το ποσό της σύνταξής τους καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί
σε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Η χορήγηση μειωμένης ή αυξημένης σύνταξης ανάλογα με
τα ποσοστά αναπηρίας ή το είδος της πάθησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό αφορά
μόνο στο τμήμα της παροχής που αντιστοιχεί στον μέχρι 28/02/2013 χρόνο ασφάλισης
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Άρθρο 12ο
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1. Η διαπίστωση της σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας των δικαιουμένων σύνταξης
λόγω αναπηρίας ενεργείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στις οποίες παραπέμπεται προς εξέταση ο ασφαλισμένος του
Ταμείου.
Κατά των γνωματεύσεων των Πρωτοβαθμίων αυτών Επιτροπών επιτρέπεται προσφυγή του
αιτούντος την απονομή της σύνταξης και του Ταμείου ενώπιον των Δευτεροβαθμίων
Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της αποφάσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου στον αιτούντα και εντός της ίδιας προθεσμίας από την έκδοση
της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στο Ταμείο.
2. Εάν λόγω έλλειψης νομίμων προϋποθέσεων απορριφθεί αίτηση χορήγησης σύνταξης
λόγω ανικανότητας ή διακοπεί οριστικώς η σύνταξη αυτή, ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται
να υποβάλει πριν την παρέλευση ενός έτους, νέα αίτηση για χορήγηση ίδιου είδους
σύνταξης, εκτός εάν με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής βεβαιώνεται ότι
στην τελευταία διαπιστωθείσα κατάσταση της ανικανότητάς του επήλθε ουσιώδης
μεταβολή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε νέα ιατρική
εξέταση των λόγω ανικανότητας συνταξιούχων του στην περίπτωση που θεωρήσει ότι
εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε η σύνταξη, οπότε δύναται να αναθεωρήσει την
προηγούμενη απόφασή του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η σύνταξη
λόγω αναπηρίας μετατρέπεται σε σύνταξη λόγω γήρατος κατά τα ειδικότερα στο παρόν
οριζόμενα.
4. Προκειμένου περί ασφαλισμένων του Ταμείου, οι οποίοι έχουν κριθεί από τις
Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. ως ανάπηροι για λογαριασμό άλλου φορέα, δεν είναι
απαραίτητη η τήρηση της από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαδικασίας, εκτός
εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην εν λόγω περίπτωση, η σύνταξη
χορηγείται στον ασφαλισμένο με βάση τη σχετική συνταξιοδοτική απόφαση του άλλου
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φορέα και για τον από αυτήν οριζόμενο χρόνο συνταξιοδότησης καθώς και για την κάθε
τυχόν με απόφαση του άλλου φορέα παράτασής της. Η εν προκειμένω ρύθμιση ισχύει εφ’
όσον πληρούνται οι κατά τις διατάξεις του παρόντος προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης,
η σχετική δε κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής πρέπει να συνάγεται με σαφήνεια από την
απόφαση του άλλου φορέα στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός της
γνωμάτευσης και το ποσοστό αναπηρίας, άλλως ακολουθείται η σχετική διαδικασία.
5. Οι δαπάνες εξέτασης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου στις
υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. προς συνταξιοδότηση βαρύνουν το Ταμείο και
αποδίδονται στο ΚΕ.Π.Α. με βάση τις αποστελλόμενες από αυτό χρεωστικές καταστάσεις.

Άρθρο 13ο
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
I.
Παλαιοί ασφαλισμένοι (υπαγωγή στην ασφάλιση πριν την 1/1/1993)

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου ο οποίος έχει πραγματοποιήσει:
α) τουλάχιστον 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 300 τουλάχιστον εντός των
αμέσως προηγούμενων πέντε ετών του έτους κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος,
β) 4.500 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε,
γ) 300 ημέρες ασφάλισης εντός των πέντε ημερολογιακών ετών των αμέσως
προηγούμενων εκείνου του θανάτου και εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει
το 21ο έτος της ηλικίας του, οι δε 300 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά μέχρι 4.200
συνολικά, με την προσθήκη 120 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου και
έως του 54ου έτους της ηλικίας,
δ) ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης, εάν ο θάνατος προήλθε από βίαιο συμβάν κατά
την εκτέλεση της εργασίας ή από επαγγελματική ασθένεια,
ε) 750 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 150 εντός των πέντε ημερολογιακών ετών των
αμέσως προηγούμενων εκείνου του θανάτου ή 2.250 ημέρες από ατύχημα εκτός εργασίας,
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ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας , οι δε 150 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά μέχρι 2.100
συνολικά, με την προσθήκη 60 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου και
έως του 54ου έτους της ηλικίας,
δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη οικογενείας:
1. Ο επιζών των συζύγων
2. Τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα τέκνα εφόσον:
α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος,
εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή
εξωτερικού και
β) είναι ανίκανα για κάθε εργασία, κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια, της κατά το προηγούμενο εδάφιο, φοίτησης.
3. Τα ανήλικα εγγόνια που συμβιούσαν με τον θανόντα, καθώς και τα εγγόνια μέχρι 24
ετών, εφ’ όσον τα άνω πρόσωπα φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εσωτερικού ή εξωτερικού και προσκομίσουν την αναγκαία, για την απόδειξη της
φοίτησής τους από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, βεβαίωση.
4. Οι γονείς που συμβιούσαν με τον θανόντα και η συντήρηση των οποίων βάρυνε αυτόν,
εφόσον δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από έτερο ασφαλιστικό φορέα.
Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξης εάν:
1. ο θάνατος του ασφαλισμένου επήλθε προ της παρόδου τριών ετών από την τέλεση του
γάμου, εκτός εάν:
α) ο θάνατος επήλθε εξαιτίας εργατικού ατυχήματος,
β) εάν υφισταμένου του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή
υιοθετήθηκε τέκνο,
γ) κατά τον χρόνο του θανάτου η σύζυγος ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν
διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
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2. ο θάνατος του συνταξιούχου επήλθε προ της παρόδου πέντε ετών από την τέλεση του
γάμου, εκτός και αν στην περίπτωση αυτή συντρέχει ένας από τους ανωτέρω με στοιχεία
β’ και γ’ αναφερόμενους λόγους.
II.
Νέοι ασφαλισμένοι (υπαγωγή στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993)
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου ο οποίος έχει πραγματοποιήσει:
α) τουλάχιστον 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 600 τουλάχιστον εντός των
αμέσως προηγούμενων πέντε ετών του έτους κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος,
β) Τον υπό της παραγράφου III του άρθρου 8 του παρόντος απαιτούμενο αριθμό ημερών
ασφάλισης οποτεδήποτε,
γ) 300 ημέρες ασφάλισης και εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος
της ηλικίας του, oι δε 300 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά μέχρι 1.500 συνολικά, με την
προσθήκη 120 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου και έως του 31ου
έτους της ηλικίας,
δ) ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης, εάν ο θάνατος προήλθε από βίαιο συμβάν κατά
την εκτέλεση της εργασίας ή από επαγγελματική ασθένεια,
ε) 750 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 300 εντός των πέντε ημερολογιακών ετών των
αμέσως προηγούμενων εκείνου του θανάτου ή 2.250 ημέρες από ατύχημα εκτός εργασίας,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ή 150 ημέρες ασφάλισης, εντός των πέντε ημερολογιακών ετών
των αμέσως προηγούμενων εκείνου του θανάτου και δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος
της ηλικίας του, οι δε 150 ημέρες αυξάνονται προοδευτικά σε 750, με την προσθήκη 60
ημερών κατά μέσο όρο για κάθε έτος πέραν του 21ου και έως του 31ου έτους της ηλικίας,
δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη οικογενείας:
1. Ο επιζών των συζύγων:
2. Τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα τέκνα εφόσον:
α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος,
εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή
εξωτερικού και
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β) είναι ανίκανα για κάθε εργασία, κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια, της κατά το προηγούμενο εδάφιο, φοίτησης.
3. Τα ανήλικα εγγόνια που συμβιούσαν με τον θανόντα, καθώς και τα εγγόνια μέχρι 24
ετών, εφ’ όσον τα άνω πρόσωπα φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εσωτερικού ή εξωτερικού και προσκομίσουν την αναγκαία, για την απόδειξη της
φοίτησής τους από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, βεβαίωση.
4. Οι γονείς που συμβιούσαν με τον θανόντα και η συντήρηση των οποίων βάρυνε αυτόν,
εφόσον δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από έτερο ασφαλιστικό φορέα.
Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξης εάν :
1. ο θάνατος του ασφαλισμένου επήλθε προ της παρόδου ενός έτους από την τέλεση του
γάμου, εκτός εάν:
α) ο θάνατος επήλθε εξαιτίας εργατικού ατυχήματος,
β) εάν υφισταμένου του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή
υιοθετήθηκε τέκνο
γ) κατά τον χρόνο του θανάτου η σύζυγος ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν
διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο
2. ο θάνατος του συνταξιούχου επήλθε προ της παρόδου δύο ετών από την τέλεση του
γάμου, εκτός και αν στην περίπτωση αυτή συντρέχει ένας από τους ανωτέρω με στοιχεία β
και γ αναφερόμενους λόγους.
Άρθρο 14ο:
Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολουμένων (καταστηματάρχες)
Οι διατάξεις των άρθρων 35-38 του καταστατικού όπως αποτυπώνονται και στα άρθρα 812 του παρόντος για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου έχουν
εφαρμογή και για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολουμένων
(καταστηματαρχών).
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Άρθρο 15ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
Ι. έως 28.2.2013.
1. Το ποσό της σύνταξης για τους ήδη συνταξιούχους μέχρι 28.2.2013 όπως διαμορφώνεται
αφού επιβληθούν οι καταστατικές μειώσεις ως ακολούθως:
Μείωση 1η : Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) Ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο
συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του
ποσού των διακοσίων (200) Ευρώ. Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα Ευρώ και ένα λεπτό
(250,01) έως τριακόσια (300) Ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της
σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι
πέντε (225) Ευρώ. Οι συντάξεις από τριακόσια Ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και άνω κατά
ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε (255) Ευρώ.
Μείωση 2η : η οποία αφορά μείωση όλων των παροχών κατά 32%. για τα ποσά που
υπερβαίνουν τα εκατό (100) ευρώ.
Στους συνταξιοδοτούμενους από 1.3.2013 το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον
μέχρι 28.2.2013 χρόνο ασφάλισης όπως διαμορφώνεται αφού επιβληθούν οι ανωτέρω
καταστατικές μειώσεις.
2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας που αναλογεί στο χρόνο
ασφάλισης μέχρι 28/2/2013, για τους ασφαλισθέντες το πρώτον πριν την 1/1/1993, υπό
την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, είναι
ίσο με ποσοστό 22% προσαυξανόμενο για κάθε 500 επί πλέον ημέρες ασφάλισης κατά 1%
μέχρι ποσοστού 37% κατ’ ανώτατο όριο, του μέσου όρου των καταβληθεισών αποδοχών
της τελευταίας διετίας απασχόλησης, μη δυναμένου να υπερβαίνει το μέσο όρο των
αποδοχών των προβλεπομένων από την Σ.Σ.Ε. του Κλάδου, ή το μέσο όρο των αποδοχών
επί των οποίων καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές εφ’ όσον αυτές υπολείπονται
εκείνων της Σ.Σ.Ε. του Κλάδου, κατά την ίδια διετία (τελευταία διετία απασχόλησης).
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Για όσους έχουν λιγότερες των 4.500 ημερών ασφάλισης (15) έτη, το ποσοστό 22%
μειώνεται κατά μία (1) μονάδα για κάθε εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης.
3. α) Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που αναλογεί στο χρόνο
ασφάλισης μέχρι 28/2/2013, για τους ασφαλισθέντες το πρώτον από 1/1/1993 και μετά,
για χρόνο ασφάλισης 35 ετών (10.500 ημέρες), ισούται με το 20% των αποδοχών επί των
οποίων καταβάλλονται οι εισφορές, την τελευταία πενταετία απασχόλησης.
Για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο ή μικρότερο των 35 ετών, το ποσό της σύνταξης
αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1/35 για κάθε επιπλέον ή έλαττον έτος.
Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ή στις ημέρες ασφάλισης στον ΚΒΑΕ
προσαυξάνεται κατά 5%, εφόσον δεν συνταξιοδοτείται με τις διατάξεις αυτές.
β) Το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων της παρ. 3.α , δεν μπορεί να υπολείπεται του
αναλογούντος ποσού, σε χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών όταν πρόκειται για
σύνταξη αναπηρίας, συνήθους αναπηρίας ή βαριάς αναπηρίας από κοινή νόσο καθώς και
του αναλογούντος ποσού, σε χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 20 ετών όταν πρόκειται για
σύνταξη από εργατικό ατύχημα.
4. Η παροχή για τους ήδη μέχρι 28/2/2013 συνταξιούχους του Ταμείου αποτελείται από τη
μηνιαία σύνταξή τους.
Για τους παλαιούς (προ της 1/1/1993) και τους νέους (από 1/1/1993) ασφαλισμένους που
θα συνταξιοδοτηθούν από 1/3/2013 και μετά, αποτελείται από το τμήμα της μηνιαίας
σύνταξης που αντιστοιχεί στο μέχρι 28/2/2013 χρόνο ασφάλισης και από το τμήμα της
σύνταξης που προκύπτει με βάση το ποσό του Α.Σ.Λ., όπως έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα
με το άρθρο 32 του Καταστατικού, μέχρι την ημέρα εξόδου για τον από 1/3/2013 και μετά
χρόνο ασφάλισης.
5. Από 1/3/2013, κανένα ποσό ή τμήμα σύνταξης, που αντιστοιχεί στον μέχρι 28/2/2013
χρόνο ασφάλισης, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό ή τμήμα σύνταξης που αναλογεί στον
πωλητή καταστήματος εμπορίου τροφίμων με το ανώτατο κλιμάκιο αποδοχών που
προβλέπεται από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε. κατά τη συνταξιοδότησή του.
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Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τους πρωτοασφαλιζόμενους από 1/3/2013 και
Εφεξής.
6. Σε περίπτωση απολύτου αναπηρίας το ποσό ή το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που
αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης έως 28/2/2013, προσαυξάνεται κατά 50%.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δύναται με απόφασή του, λαμβανομένη με
πλειοψηφία των ¾ των μελών του, να αναπροσαρμόζει τα ποσά των συντάξεων ανάλογα
με υποβαλλόμενη σ’ αυτό Αναλογιστική Μελέτη και μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της σύνταξης δεν είναι εγγυημένο και επαναπροσδιορίζεται
κατ’ έτος σύμφωνα με την Αναλογιστική Μελέτη και με σύμφωνη γνώμη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
8. Οποιαδήποτε προσαύξηση ή κατώτατο όριο της παροχής που ορίζεται στο άρθρο αυτό
αφορά μόνο στο χρόνο ασφάλισης έως 28/2/2013

ΙΙ. Μετά την 1.3.2013
Α. Η παροχή που αναλογεί στον από 1/3/2013 και μετά χρόνο ασφάλισης, αντιστοιχεί στα
ποσά που έχουν συσσωρευθεί στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό του
ασφαλισμένου, κατά την ημέρα εξόδου.
Έτσι για τους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν από 1.3.2013 και μετά η σύνταξή
τους διαμορφώνεται από το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί στον μέχρι
28/2/2013 χρόνο ασφάλισης και από το τμήμα της σύνταξης που προκύπτει για τον χρόνο
από 1/3/2013 και μετά και έως την διακοπή της εργασίας από την μετατροπή του ΑΣΛ σε
σύνταξη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο τεχνικό σημείωμα μετατροπής εφάπαξ
ποσού σε σύνταξη. Το αμέσως προηγούμενο ισχύει και για όσους υπαχθούν στην
ασφάλιση του Ταμείου το πρώτον από 1.3.2013.
Β. Υπολογισμός ισόβιας σύνταξης γήρατος με μεταβίβαση σε περίπτωση θανάτου:
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Σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας που ισχύει στα συστήματα καθορισμένων
εισφορών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης η συσσωρευμένη αξία
των εισφορών (Αξία του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού) είναι ίση με την
παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών της σύνταξης.
Για το χρόνο ασφάλισης από 1/3/2013 και εφεξής οι καταβαλλόμενες συντάξεις
προκύπτουν από τη διαίρεση της Αξίας του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού
κατά την έναρξη συνταξιοδότησης προς την ενιαία ράντα1 μετατροπής εφάπαξ ποσού
σε σύνταξη γήρατος ασφαλισμένου με μεταβίβαση σε περίπτωση θανάτου.

Οι ράντες μετατροπής εφάπαξ ποσού σε σύνταξη γήρατος με μεταβίβαση σε περίπτωση
θανάτου διαμορφώνονται ανάλογα με το φύλο και προκύπτουν ως άθροισμα της
ράντας ισόβιας σύνταξης ασφαλισμένου και της ράντας ισόβιας σύνταξης χηρείας και
ορφάνιας, αφού ληφθεί υπόψη και η ηλικία του ασφαλισμένου.
Οι ράντες διαμορφώνονται χωριστά για κάθε φύλο σύμφωνα με την εκάστοτε τεχνική
βάση.
Άρθρο 16ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ι .έως 28.2.2013
1.Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος των συζύγων ισούται με το
60% του ποσού της μηνιαίας σύνταξης του θανόντος συνταξιούχου, για τους παλαιούς
ασφαλισμένους και τους νέους ή της σύνταξης την οποία θα δικαιούτο ο θανών
ασφαλισμένος. Το ποσό αυτό της μηνιαίας σύνταξης καταβάλλεται για τρία (3) έτη από
του θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Στη συνέχεια εφόσον ο επιζών των
συζύγων είναι κάτω των 65 ετών και εργάζεται ή λαμβάνει επικουρική ή επαγγελματική

Προκειμένου να διαμορφωθεί η ενιαία ράντα για άντρες και γυναίκες υπολογίζονται αρχικά οι αντίστοιχες
ράντες για άνδρες και γυναίκες με βάση τον πίνακα θνησιμότητας και το τεχνικό επιτόκιο που ισχύουν κατά
τη χρονική στιγμή υπολογισμού και στη συνέχεια χρησιμοποιείται συντελεστής βαρύτητας. Ο συντελεστής
βαρύτητας για το κάθε φύλο προκύπτει από τον λόγο των συνολικών αποδοχών του φύλου προς τις
συνολικές αποδοχές όλων των ασφαλισμένων.
1
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σύνταξη από οποιοδήποτε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ή Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης του Ν.4052/2012, το ποσό της σύνταξης αυτού μειώνεται κατά 50%. Από της
συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του το ποσό της σύνταξης αναπροσαρμόζεται στο
70% της αρχικής μετά από αίτηση του συνταξιούχου.
2. Εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή
πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
3. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή σπουδάζοντα σε ανώτερες ή
ανώτατες σχολές και μέχρι το 24ο έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύνταξης, το
υπόλοιπο της σύνταξης του επιζώντος των συζύγων, σε περίπτωση που καταβάλλεται
μειωμένη κατά τα ανωτέρω, επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. Ο κατά τα ανωτέρω
επιμερισμός χωρεί και στην περίπτωση θανάτου του επιζώντος των συζύγων, η συνολική
σύνταξη όμως των τέκνων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% σε περίπτωση ύπαρξης ενός
μόνο τέκνου και το 80% σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός τέκνα της σύνταξης
του θανόντος.
4. Το ποσό της σύνταξης εκάστου τέκνου ισούται με το 20% για παλαιούς και νέους
ασφαλισμένους, του ποσού της μηνιαίας σύνταξης του θανόντος. Στην περίπτωση τέκνου
ή τέκνων ορφανών εξ αμφοτέρων των γονέων ισχύει το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου.
5. Το σύνολο των συντάξεων του επιζώντος των συζύγων και των τέκνων δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό της συντάξεως του θανόντος και στην περίπτωση ύπαρξης μόνο
τέκνου/τέκνων εφαρμόζεται το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Εάν το
σύνολο της συντάξεως υπερβαίνει τα όρια της συντάξεως του θανόντος, η σύνταξη εκάστου
δικαιοδόχου μειώνεται αναλόγως.
6. Οι εγγονοί, προγονοί και γονείς δικαιούνται σύνταξης εάν δεν υφίσταται χήρα και τέκνα
δικαιούμενα σύνταξης ή εάν υφισταμένων αυτών, το συνολικό ποσό της σύνταξής των
υπολείπεται της σύνταξης του θανόντος.
7. Τα ποσό της σύνταξης εκάστου εγγονού, προγονού και γονέως ισούται με το 20% για
παλαιούς και νέους ασφαλισμένους της σύνταξης του θανόντος χωρίς όμως το σύνολο της
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σύνταξης των εγγονών, προγονών και γονέων να δύναται να υπερβεί στην μεν πρώτη
περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου το ποσό της σύνταξης του θανόντος στη
δευτέρα δε περίπτωση της αυτής παραγράφου το ποσό το απομένον από την εν λόγω
σύνταξη μετά την ικανοποίηση του δικαιώματος εις σύνταξη του επιζώντος των συζύγων
ή/και των τέκνων.
ΙΙ. Μετά την 1/3/2013
1.- Υπολογισμός σύνταξης λόγω χηρείας / ορφάνιας σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου:
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος των συζύγων ισούται με το
60% του τμήματος της παροχής για το μετά την 1/3/2013 διάστημα όπως καταβαλλόταν
στον θανόντα συνταξιούχο.

Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή

σπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι το 24ο έτους της ηλικίας τους, που
δικαιούνται σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 του
παρόντος άρθρου.
2.- Υπολογισμός σύνταξης λόγω χηρείας σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου:
Αρχικά επιμερίζεται η Αξία του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού κατά την
έναρξη συνταξιοδότησης κατά το ποσοστό μεταβίβασης της σύνταξης ασφαλισμένου
στον/στην σύζυγο (60%), μετά τον θάνατο ενεργού ασφαλισμένου. Στη συνέχεια,
υπολογίζεται το ποσό σύνταξης το οποίο είναι ίσο προς το πηλίκο της επιμερισμένης
αξίας λογαριασμού με την ενιαία ράντα2 μετατροπής εφάπαξ ποσού σε σύνταξη
χηρείας.
Οι ράντες μετατροπής εφάπαξ ποσού σε σύνταξη χηρείας είναι οι ράντες ισόβιας
σύνταξης χήρου/χήρας αφού ληφθεί υπόψη η ηλικία του χήρου/χήρας. Οι ράντες αυτές
υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε φύλο σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα
θνησιμότητας και το τεχνικό επιτόκιο.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ενιαία ράντα για άντρες και γυναίκες υπολογίζονται αρχικά οι
αντίστοιχες ράντες για άνδρες και γυναίκες με βάση τον πίνακα θνησιμότητας και το τεχνικό επιτόκιο που
ισχύουν κατά την ημερομηνία υπολογισμού και στη συνέχεια χρησιμοποιείται συντελεστής βαρύτητας. Ο
συντελεστής βαρύτητας υπολογίζεται όπως περιγράφεται στην ενότητα υπολογισμού ισόβιας σύνταξης
γήρατος.
2
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3.- Υπολογισμός Σύνταξης Ορφάνιας λόγω θανάτου ενεργού ασφαλισμένου
Αρχικά επιμερίζεται η Αξία του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού κατά την
έναρξη συνταξιοδότησης κατά το ποσοστό μεταβίβασης της σύνταξης ασφαλισμένου
στα εν ζωή τέκνα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου ενεργού ασφαλισμένου. Σε
κάθε περίπτωση μετά τον θάνατο ενεργού ασφαλισμένου το άθροισμα του ποσοστού
μεταβίβασης της σύνταξης ασφαλισμένου στον/στην σύζυγο και των ποσοστών
μεταβίβασης σε όλα τα δικαιοδόχα τέκνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.
Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσό σύνταξης το οποίο είναι ίσο με το πηλίκο της
επιμερισμένης αξίας λογαριασμού με την ράντα μετατροπής εφάπαξ ποσού σε σύνταξη
ορφάνιας.
Οι ράντες μετατροπής εφάπαξ ποσού σε σύνταξη ορφάνιας τέκνου είναι οι ράντες
καταβολών μέχρι την ανώτατη ηλικία καταβολής και είναι ίδιες για κάθε φύλο

Άρθρο 17ο
Χρόνος καταβολής της σύνταξης
Η σύνταξη καταβάλλεται την πρώτη ημέρα κάθε μηνός, δηλαδή για δώδεκα (12) φορές
ετησίως. Αν η πρώτη του μηνός συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η σύνταξη καταβάλλεται
την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη.
Άρθρο 18ο
ΗΛΙΚΙΑ
1. Η ηλικία των ασφαλισμένων αποδεικνύεται:
α) με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας.
β) με τη ληξιαρχική Πράξη γέννησης.
γ) με πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγιο.
2. Ως ημερομηνία γέννησης, λαμβάνεται η ημερομηνία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Εάν δεν υπάρχει η ημερομηνία στη ληξιαρχική πράξη γέννησης, λαμβάνεται η 1η Ιουλίου
του έτους της γέννησης.
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3. Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που έγινε δεκτή από τον Οργανισμό της Κύριας Ασφάλισης.
4. Η ηλικία των Ελλήνων υπηκόων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή και οι οποίοι δεν έχουν
τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως και η ηλικία των αλλοδαπών ή των
ακαθόριστης υπηκοότητας ασφαλισμένων αποδεικνύεται με το νόμιμα θεωρημένο
διαβατήριο ή με την ταυτότητα με την οποία τους έχει εφοδιάσει η αρμόδια αστυνομική
αρχή.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα αποδεικτικά αυτά, η ηλικία αποδεικνύεται
με έγγραφο στοιχείο που προβλέπεται από τη Νομοθεσία του Κράτους που γεννήθηκε ο
ασφαλισμένος, εφόσον είναι θεωρημένο από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.
5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα
δικαιούμενα πρόσωπα.
Άρθρο 19ο
Διαδοχική ασφάλιση
Καταρχήν ισχύει το άρθρο 50 του καταστατικού του Ταμείου.
Επιπλέον τα θέματα διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και
του Ταμείου ρυθμίσθηκαν με το νόμο 4225/2014 αρ.4 όπως ερμηνεύθηκε και από τη
σχετική με αριθμό Φ51020/οικ,3355/39/21.2.2014 εγκύκλιο. Έτσι, Σύμφωνα με την
ανωτέρω εγκύκλιο: «οι διατάξεις του αρ. 4 του Νόμου 4225/2014 διακρίνουν ανάμεσα
σε δύο περιπτώσεις:
Α. στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2013 δηλαδή τις
αιτήσεις εκείνες των ασφαλισμένων που ήταν προγενέστερες της μετατροπής των ΝΠΔΔ
σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α) και για τις οποίες δεν είχε
εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.
4225/2014 δηλαδή μέχρι την 7.1.2014
Β. των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1.3.2013 δηλαδή μετά την
μετατροπή των νπδδ σε νπιδ υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ)».
Για την πρώτη κατηγορία προβλέπεται ότι:
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«διατηρούνται όλες οι κείμενες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης για τους
ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής. Η μόνη διαφοροποίηση η οποία επέρχεται
αφορά στην απονομή του συνολικού ποσού της σύνταξης από τον απονέμοντα φορέα,
και τούτο διότι οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί δεν μπορούν να ισχύουν μεταξύ των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.-Τ.Ε.Α. άρθρου 36 του ν. 4052/12, λόγω διαφορετικού οικονομικού
συστήματος λειτουργίας τους, αναδιανεμητικό προκειμένου για τους φορείς
επικουρικής ασφάλισης του δημοσίου συστήματος) κεφαλαιοποιητικό (για τα ΤΕΑ
υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης). Έτσι, ο κάθε ασφαλιστικός φορέας – μετά τον
συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, την απονομή και τον υπολογισμό της σύνταξης, σύμφωνα με όλες τις
κείμενες διατάξεις – απονέμει στον ασφαλισμένο το ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στον
χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στην ασφάλιση του»

Για την δεύτερη κατηγορία προβλέπεται ότι:
«ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος μεταξύ Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και ΤΕΑ
υποχρεωτικής ασφάλισης καταρχήν συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. […]
Ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται ως εξής:
Κάθε φορέας θα υπολογίζει αρχικά ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο σύνολο του
χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε όλους τους φορείς και θα απονέμει στο
δικαιούχο το ποσό που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στην ασφάλισή
του οικείου Φορέα».
Το ποσό της σύνταξης που θα απονείμει το Ταμείο θα υπολογισθεί με τις
καταστατικές του διατάξεις αναπροσαρμοζόμενο από τις ετήσιες αναλογιστικές
μελέτες.
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Άρθρο 20ο
Προαιρετική ασφάλιση
1. Πρόσωπα που διετέλεσαν ασφαλισμένα στο Ταμείο και διέκοψαν για οποιοδήποτε λόγο
την ασφάλισή τους, χωρίς να δικαιούνται σύνταξη ή παροχή απ` αυτό, δικαιούνται να
συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους μέχρι να συμπληρώσουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1.500
ημέρες ασφάλισης.
2. Για τη συνέχιση της κατά την προηγούμενη παράγραφο προαιρετικής ασφάλισης,
υποχρεούνται τα ανωτέρω πρόσωπα να υποβάλουν αίτηση προς το Ταμείο εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την, με οποιοδήποτε τρόπο, διακοπή της
ασφάλισής τους στο Ταμείο. Η προθεσμία αυτή για την υποβολή της αίτησης, δεν
απαιτείται για τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες
ασφάλισης. Η προαιρετική ασφάλιση άρχεται από της πρώτης του επομένου, της υποβολής
της αίτησης, μηνός
3. Όποιος συνεχίζει προαιρετικά την ασφάλισή του, υποχρεούται σε καταβολή κάθε μήνα
και για δεκατέσσερις (14) φορές ετησίως, ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς εργοδότη
και ασφαλισμένου με βάση την τελευταία μισθοδοσία του, και σε περίπτωση που αυτή
υπολείπεται των αποδοχών των προβλεπόμενων από την ισχύουσα ΣΣΕ του κλάδου για την
ειδικότητά του με βάση της αποδοχές αυτής ή τον τεκμαρτό μισθό στον οποίο είναι
καταταγμένος. Οι ασφαλισθέντες το πρώτον από 1/3/2013 και μετά, δύνανται να αιτηθούν
της καταβολής του συνόλου της εισφοράς, με βάση υψηλότερες των ανωτέρω αποδοχές ή
με βάση υψηλότερο, του ανωτέρω, τεκμαρτού μισθού.
4. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών θεωρούνται το σύνολο
των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της διακοπής της
ασφάλισης.
5. Καθυστέρηση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς περισσότερο από τρεις μήνες
συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.
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6. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης δεν χωρεί αν ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή
της δήλωσης για συνέχιση της ασφάλισης είναι ανάπηρος κατά τις διατάξεις του παρόντος
ή είναι ασφαλισμένος υποχρεωτικά σε άλλο Επαγγελματικό Ταμείο.
Για την βεβαίωση της ικανότητας προαιρετικής ασφάλισης κατά τα’ ανωτέρω, απαιτείται
απόφαση της εκάστοτε ισχύουσας για τη διαπίστωση της αναπηρίας υγειονομικής
επιτροπής του κύριου φορέα ασφάλισης.

Άρθρο 21ο
Εκχώρηση, κατάσχεση και συμψηφισμός παροχών
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η κατάσχεση των από του Ταμείο χορηγούμενων
συντάξεων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα.
2. Συμψηφισμός με τις από το Ταμείο χορηγούμενες συντάξεις και μέχρι του ¼ αυτών,
επιτρέπεται μόνο προς απόσβεση οφειλών των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων προς το
Ταμείο και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
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