
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ  ΙΚΑ 

 

ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 

 Με απόφαση τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) 

αυξάνονται δραματικά όλα τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Τα γενικά όρια 

πλήρους σύνταξης, από 1/1/2013 να γίνονται 67έτη, από 65 που ήταν, και της 

μειωμένης 62 έτη, από τα 60 που ήταν. Παράλληλα τα όρια ηλικίας άλλων 

διατάξεων επιβαρύνονται με ακόμα περισσότερα χρόνια. 

 Χαρακτηριστικά του νόμου αυτού είναι ότι δεν προβλέπει καμία 

μεταβατική διάταξη, που σημαίνει, όσοι  δεν συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα 

του έτους 2012, θα επιβαρυνθούν τουλάχιστο με 2 επιπλέον χρόνια, δηλαδή  δεν 

θα μπορούν να πάρουν σύνταξη ούτε το 2013 ούτε το 2014. Ακόμα στο νέο νόμο 

καταργούνται όλες οι μεταβατικές διατάξεις του έτους 2013 και 2014, που 

σημαίνει  όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή θα επιβαρυνθούν από 2 έως και 

7 χρόνια! Και, για ακόμα μία φορά, το μεγάλο θύμα είναι ξανά οι γυναίκες. 

 Επιπλέον, δίνει διαφορετική ερμηνεία στην έννοια της θεμελίωσης και 

της κατοχύρωσης. Με εγκύκλιο του υπουργείο εργασίας διευκρινίζεται ότι 

Θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει και το  

χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας που απαιτείται, οπότε μπορεί να ασκηθεί 

οποτεδήποτε. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων 

να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν» τη συνταξιοδότησή τους) με τις 

προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.  

 Αναλυτικά:  

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:  

 α)  Άνδρες με 15 χρόνια.  



 Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 67ο έτος 

της ηλικίας, από το 65ο που ήταν, και η μειωμένη στο 62ο  έτος, από το 60ο έτος 

που ήταν. Θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης όσοι έως το 2012  έχουν 

συμπληρώσει 4.500 ημέρες και το 65ο  έτος της ηλικίας τους.     

 

 
ΣΥΝΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

   ΠΛΗΡΗ                  ΜΕΙΩΜΕΝΗ         

2012 4.500 65 60 

2013 4.500 67 62 

 

 β) Γυναίκες  με 15 χρόνια (πλήρη σύνταξη) 

 Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 67ο έτος 

της ηλικίας από το 62ο έτος που ήταν. Κατοχυρώνουν δικαίωμα όσες γυναίκες 

συμπληρώνουν 4.500 ημέρες ασφάλισης και  το 60ο  έτος της ηλικίας έως το 

2012.  

 
ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 
60ου  έτους της ηλικίας 

 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010  = 60 ετών 4.500 60 

2011 = 60 ετών 4.500 61 

2012 = 60 ετών 4.500 62 

2013 = 60 ετών 4.500 67 

  

 Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ο έτος και 4.500 

ημέρες ασφάλισης το 2012, θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 62 ετών, κ.ο.κ.    

 γ) Γυναίκες με 15 χρόνια (μειωμένη σύνταξη) 

 Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας μειωμένης σύνταξης αυξάνεται στο 62ο 

έτος της ηλικίας, από το 57ο έτος που ήταν . Κατοχυρώνουν δικαίωμα όσες 

γυναίκες συμπληρώνουν 4.500 ημέρες ασφάλισης και  το 55ο  έτος της ηλικίας 

έως το 2012. Και έχουν πραγματοποίηση 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος τα 5 

τελευταία χρόνια.   



 
ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 

55ου έτους της ηλικίας 
 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

2010 = 55 ετών 4.500 55 

2011 = 55 ετών 4.500 56 

2012 = 55 ετών 4.500 57 

2013 = 55 ετών 4.500 62 

 
 Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 55ο έτος και 4.500 

ημέρες ασφάλισης το 2012, θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 57 ετών, αφού βέβαια 

έχει και 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος πριν την συνταξιοδότηση.   

 2. ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

 α) Άνδρες ασφαλισμένοι: 
  

 Από 1.1.2013,  καταργούνται όλες οι μεταβατικές διατάξεις και το όριο 
ηλικίας, ανακαθορίζεται στο 67ο  έτος για πλήρη σύνταξη, από το 63,5 έτος που 
ήταν, και στο 62ο έτος για μειωμένη. Κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
όσοι έως το 2012 συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης και 
συνταξιοδοτούνται όταν συμπληρώσουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας για πλήρη η 
για μειωμένη.    
 

 
ΕΤΟΣ 

συμπλήρωσης των 
10.000 ημερών 

ασφάλισης 
 

 
ΗΜΕΡΕΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Πλήρη 

σύνταξη  

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Μειωμένη 
σύνταξη 

2010 10.000 62 60 

2011 10.000 63 60 

2012 10.000 63,5 60 

2013 10.000 67 62 

 
 Παράδειγμα:  Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 10.000 ημέρες 
ασφάλισης το 2012, θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 63,5 έτος της 
ηλικίας του κ.ο.κ. 
 
 β) Γυναίκες ασφαλισμένες :   
  
 Από 1.1.2013,  καταργούνται όλες οι μεταβατικές διατάξεις και το όριο 
ηλικίας πλήρους σύνταξης, αυξάνεται στο 62ο από το 58,5ο έτος που ήταν, και 
για μειωμένη στο 60ο έτος από το 56,5ο έτος που ήταν  και σταδιακά στο 62ο 



έτος, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται στις 12.000 ημέρες.  
Κατοχυρώνουν δικαίωμα όσες συμπληρώνουν 10.000 ημέρες  έως το 2012 ή 
έως το 2016 για μειωμένη.  
 
 

 
ΕΤΟΣ συμπλήρωσης 
των 10.000 ημερών 

ασφάλισης 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
για σύνταξη 

 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Πλήρη 

σύνταξη 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Μειωμένη 
σύνταξη 

2010  = 10.000 10.000 57 55 

2011 = 10.000 10.400 58 56 

2012 = 10.000 10.800 58,5 56,5 

2013 = 10.000 12.000 62 60 

2014 = 10.000 12.000 62 60,5 

2015 = 10.000 12.000 62 61 

2016 = 10.000 12.000 62 61,5 

2017 = 10.000 12.000 62 - 

 

 Παράδειγμα:  Ασφαλισμένη που συμπληρώνει 10.000 ημέρες ασφάλισης 
το έτος 2012, θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης 
και το 58,5ο έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο 
ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2012).κ.ο.κ  
 
 3. ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (35 ΕΤΙΑ) 
 
 Από τη 1/1/2013, καταργούνται όλες οι μεταβατικές διατάξεις και τα όριο 
ηλικίας διαμορφώνεται στο 62ο έτος από το 59ο έτος πουν ήταν, ενώ ο χρόνος 
ασφάλισης αναπροσαρμόζετε στα 12.000 ημερομίσθια, από τα 11.100 που 
ήταν.   Κατοχυρώνουν δικαίωμα όσοι έως το 2012 συμπληρώνουν 10.500 
ημέρες ασφάλιση. 
 

 
ΕΤΟΣ συμπλήρωσης 
των 10500 ημερών 
ασφάλισης  
 

 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
για σύνταξη 

 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

2010 = 10.500 10.500 58 

2011 = 10.500 10.800 58 

2012 = 10.500 11.100 59 

2013 = 10.500 12.000 62 

 



 Παράδειγμα:  Ασφαλισμένος/-η που το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει 
10.500 ημέρες ασφάλισης, θα δικαιούται σύνταξη όταν συμπληρώσει το  59ο 
έτος της ηλικίας και 11.100 ημερών ασφάλισης κ.ο.κ.. 
 
 

4. ΒΑΡΙΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ :  
 

 α) Άνδρες ασφαλισμένοι: 
 
 Για τους άνδρες ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 
(ΒΑΕ), που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, 
τουλάχιστον 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 
13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το όριο 
ηλικίας, από 1/1/2013, αυξάνεται στο 62ο έτος, από το 60ο έτος που ήταν. 
Θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης όσοι έως το 2012 έχουν συμπληρώσει 
και τα όρια ηλικίας και τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης.  
 

 
ΕΤΟΣ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

2012 4.500 60 

2013 4.500 62 

 

 β) Γυναίκες ασφαλισμένες :  

 Από 1/1/2013 καταργούνται όλες οι μεταβατικές διατάξεις για τις γυναίκες 

που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, 

τουλάχιστον 3.600 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας 

αυξάνεται στο 62ο έτος, από το 57ο έτος που ήταν. Κατοχυρώνουν δικαίωμα 

συνταξιοδότησης όσες έως το 2012, έχουν συμπληρώσει 4.500 ημέρες 

ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και εξ αυτών, 1.000 ημέρες να 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.  

 
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  

 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

2010 4.500 55 

2011 4.500 56 

2012 4.500 57 

2013 4.500 62 



 Παράδειγμα:  Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο 

ασφάλισης το 2012, θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 57 ετών, όμως να έχει 1.000 

ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια.  

 γ) 10.500 ημέρες ασφάλισης (7.500 βαρέα)  

 Από 1/1/2013 καταργούνται οι μεταβατικές διατάξεις (του 2013 – 2014) 

για τους ασφαλισμένους-ες που συνταξιοδοτούνται με 10.500 ημέρες 

ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα βαριά και 

ανθυγιεινά επαγγέλματα, και το όρια ηλικίας ανακαθορίζονται στο 60 & 9 

μήνες για πλήρη σύνταξη από το 56 & 9 μήνες που ήταν, και στο 58 & 9 μήνες 

για μειωμένη από το 54 & 6 μήνες που ήταν, ενώ έως το 2015 θα γίνουν 62 ετών 

για πλήρη και 60 ετών για μειωμένη. Κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

όσοι έως το 2012 συμπληρώνουν 10.500 με τα 7.500 στα βαρέα.    

 

ΈΤΟΣ 
συμπλήρωσης 
10.500  με τα  

7.500 στα βαρέα 
 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Πλήρη σύνταξη 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Μειωμένη 
σύνταξη 

2010 10.500 55 53 

2011 10.500 55  & 9 μήνες 53  & 9 μήνες 

2012 10.500 56  & 6 μήνες 54  & 6 μήνες 

2013 10.500 60  & 9 μήνες 
 

58  & 9 μήνες 

2014 10.500 61 & 6 μήνες  59 & 6 μήνες  

2015 10.500 62 60 
 

 Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει 
10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαρέα, 
δικαιούται πλήρη σύνταξη όταν συμπλήρωση την ηλικία των 56 ετών & 6 μηνών 
και μειωμένη σε ηλικία 54 ετών & 6 μηνών, κ.ο.κ. 
 

 5. ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 

 Για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας 
πλήρους σύνταξης  αυξάνονται στο 67ο  έτος της ηλικίας από το 60ο  έτος που 
ήταν και μειωμένης, στο 62ο έτος από το 55ο έτος που ήταν. Κατοχυρώνουν 
δικαίωμα όσες γυναίκες, έως το 2012 συμπληρώνουν 5.500 ημέρες και έχουν 
ανήλικο παιδί.  Οι εν λόγω προϋποθέσεις, ισχύουν και για τους χήρους 
πατέρες ανηλίκων παιδιών.  
 

 



 

ΈΤΟΣ 
συμπλήρωσης  
5.500 ημέρες 

 
 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Πλήρη σύνταξη 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Μειωμένη 
σύνταξη 

2010 5.500 55 50 

2011 5.500 57 52 

2012 5.500 60 55 

2013 5.500 67 62 

 

 Παράδειγμα: Ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2012 συμπληρώνει 

5.500 ημέρες ασφάλισης και συγχρόνως έχει ανήλικο παιδί, μπορεί να υποβάλει 

αίτηση για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας ή του 

55ου έτους για μειωμένη.  

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 
 
α) Οικοδομικά – ΟΤΑ  
Για τους ασφαλισμένους-ες, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες 

ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3600 σε βαριές οικοδομικές ή στην καθαριότητα 
(ΟΤΑ) και από αυτές, 1000 τα τελευταία 13 έτη, ή με 4500 ημέρες ασφάλισης 
όλες σε οικοδομικές, εκ των οποίων οι 500 τα τελευταία 13 έτη, το όριο ηλικίας 
αυξάνονται από 1/1/2013, για τους μεν άνδρες στο 60ο έτος από 58 που ήταν, 
για τις δε γυναίκες στο 55ο έτος από 53 που ήταν. (οι γυναίκες του ΟΤΑ έχουν 
τα ίδια όρια με τους άνδρες). 

 
β)  Μητέρες ή πατέρες με ανάπηρα τέκνα. 
Με 7.500 ημέρες ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας για έναν από τους 

δύο γονείς, με ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
 

 γ) Σύζυγοι αναπηρίας:  

Με 7.500 ημέρες ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας με ανάπηρο/η σύζυγο 
σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. 
 
 δ) Σύνταξη αναπηρίας. 
 Για ασφαλισμένους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από κοινή 

νόσο, με 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 300 ημέρες ασφάλισης για ηλικίες κάτω των 

21 ετών με προσθήκη 120 ημέρες το χρόνο άνω των 21 ετών ή 1.500 ημέρες 

ασφάλισης από τις οποίες 600 ημέρες τα τελευταία 5 χρόνια. 

 



7.ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ. 
  
           Από το 2011 δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων 
ασφάλισης όπως: 
           α) ο  χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας 
 β) ο χρόνος γονικής άδειας 

γ) ο χρόνος επιδότησης ασθένειας 300 ημέρες  
δ) ο χρόνος επιδότησης ανεργίας 300 ημέρες 
ε) ο  χρόνου εκπαιδευτικής άδειας 
στ) ο χρόνος σπουδών για απόκτηση πτυχίου 
ζ) ο χρόνος ανεργίας ( κενοί ανασφάλιστοι χρόνοι κατά τον εργάσιμο 

βίο). 
η) ο χρόνος κύησης και λοχείας 
θ)  ο χρόνος απεργίας. 
ι)  χρόνος ανατροφής παιδιών. 
κ) ο χρόνος μαθητείας (stage)  
 

 Εάν πρόκειται για εξαγορά με τις παλαιές διατάξεις απαιτείται αίτηση 
έως 31/12/2013.  
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