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Ι .  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ  

H κοινωνική ασφάλιση  καλύπτει  μια σειρά ασφαλιστικών κινδύνων,  

όπως το γήρας,  η  αναπηρία, η ασθένεια, η μητρότητα και  η ανεργία.  

Αντίστοιχα ,  έχουν διαμορφωθεί μια σε ιρά ασφαλιστικών κλάδων  που 

αντιστοιχούν στους ως άνω ασφαλιστικούς κινδύνους:  

α.  Σύνταξης, για τη χορήγηση περιοδικών κατά μήνα παροχών λόγω 

γήρατος, αναπηρίας  ή  θανάτου. Στον εν λόγω κλάδο υπάγεται και το 

καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ,  για το οποίο 

καταβάλλονται πρόσθετες εισφορές ,  ενώ ορίζονται εκ του νόμου ειδικέ ς  

ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότηση ς και πρόσθετων παροχών.  

β. Παροχών ασθένει ας και μητρότητας σε είδος,  για τη  χορήγηση 

ιατρικής,  νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περί θαλψης, όπως  και  κάθε 

άλλης όμοιας σε είδος παροχής.  

γ.  Παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα,  για την καταβολή 

επιδόματος ασθένειας ,  μητρότητας, εξόδων κηδείας κ.ά.  

δ. Ανεργίας,  για την επιδότηση λόγω ανεργίας.  Γ ια όλους του ς  

μισθωτούς της χώρας, πλην του προσωπικού του τύπου, ο κίνδυνος αυτός 

καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος καλύπτει κλάδους ανεργίας,  στράτευσης 

και οικογενειακών επιδομάτων.  

ε .  Πρόνοιας, για τη  χορήγηση εφάπαξ ή αποζημίωσης με τη 

συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στον κλάδο αυτό. Η παρο χή του είδους 

αυτού  αφορά σε ορισμένες κατηγορίες  μισθωτών ,  υπέρ των οποίων 

λειτουργούν ιδιαίτεροι φορείς ή ομώνυμοι κλάδοι ασφάλισης ,  ενταγμένοι  

οργανικά σε ευρύτερου ασφαλιστικού φάσματος φορείς.  

Η πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση,  η οποία ήρθε σε συνέχεια 

δεκάδων μεταρρυθμίσεων, που είχαν προηγηθεί,  έλαβε χώρα με τον 

ν.3863/2010 (για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων, πλην δημοσίου) και  

με τον ν.3865/2010 (για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο).  Βασικοί άξονες  

της τελευταίας αυτής παρεμβάσεως, την οποία ακολούθησαν δεκάδες άλλες 
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μεμονωμένες «διορθωτικές» παρεμβάσεις,  ήταν η οπισθοχώ ρηση του κράτους 

από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς μέσω των διατάξεων των ως άνω νόμων,  

το κράτος εγγυάται πλέον την καταβολή μόνο του τμήματος της βασικής  

συντάξεως, που για το έτος 2010 ορίστηκε στα 360 ευρώ. Η καταβολή της 

αναλογικής συντάξεως καθώς και  το ύψος αυτής, εναπόκειται και σχετίζεται  

άμεσα με την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Κεντρικό 

χαρακτηριστικό των νέων ρυθμίσεων επίσης είναι η ραγδαία αύξηση των 

ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που σε μερικές περιπτώσεις αγγίζει μέχρι και  

τα 15 έτη, η αύξηση των χρόνων εργασίας, που απαιτούνται για την  

συνταξιοδότηση και η δυνατότητα, που παρέχεται για περαιτέρω αυξήσεις 

των ορίων και των ετών,  σε συνάρτηση με το προσδόκιμο ζωής των 

εργαζομένων. Σημαντικό επίσης, στοιχείο της παρέμβασης, που έλαβε χ ώρα 

είναι το γεγονός, ότι  πλέον από 1 -1-2011 οι διοριζόμενοι  υπάλληλοι στο 

Δημόσιο ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ενώ παράλληλα ορίζεται μια μεταβατική 

περίοδος, κατά την οποία αφενός όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την 

31-12-2010 συνεχίζουν να συνταξιοδοτούντα ι με τις ίδιες προϋποθέσεις,  που 

ίσχυαν και πριν την ισχύ των νέων νόμων ενώ για όσους θεμελιώνουν μέσα σε 

αυτήν την μεταβατική περίοδο (μέχρι  το 2015) ισχύουν τα διαρκώς 

αυξανόμενα όρια ηλικίας αυτής της περιόδου.  

Είναι προφανές, ότι οι παρεμβάσεις αυτές  ήταν ανατρεπτικές,  

μεταβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό τον χάρτη της κοινωνικής ασφάλισης στην 

χώρα μας.  

Ι Ι .  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 

α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  Η ασφάλιση είναι μια σύμβαση που συνάπτεται  είτε με 

ελεύθερη βούληση ή υποχρεωτικά από το νόμο, κατά την οποία ο ένα ς 

συμβαλλόμενος (ασφαλιστής ή ασφαλιστικός φορέας) αναλαμβάνει έναντι  

ορισμένης αντιπαροχής του άλλου (ασφαλισμένου ) την υποχρέωση να 

καταβάλλει σ’  αυτόν ορισμένη παροχή  ευθύς μόλις επέλθει ο ασφαλιστέος 

κίνδυνος ,  δηλ. το τυχαίο ή μη συμφωνημένο συμβάν. Ότ αν η ασφάλιση 

                                                 
1
 Μιλτιάδη  Λεοντάρη,  Ασφαλιστικό Δίκαιο ,  Εκδόσεις  Πάμισος  2010  
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γίνεται με ελεύθερη βούληση, τότε αναφερόμαστε στην ιδιωτική ασφάλιση.  

Όταν η ασφάλιση γίνεται υποχρεωτικά  εκ του νόμου, τότε αναφερόμαστε σε 

κοινωνική ασφάλιση, η οποία διέπεται από  κανόνες δημόσιας τάξης.  

Σκοπός της κοινωνικής ασφάλισης είν αι με νόμο η συγκρότηση 

ασφαλιστικής ομάδας και η έναντι κατ αβολής ασφαλίστρου μεταβίβαση σε 

αυτή  των οικονομικών συνεπειών, που πλήττουν νομοτελειακά τα μέλη τ ης 

ομάδας αυτής από τυχαία ή μη  εκ των προτέρων προσδιορισμένα γεγονότα.  

β)  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :  Η εμφάνιση ενός από τους 

καλυπτόμενους ασφαλιστικούς  κινδύνους  στον ασφαλισμένο ή το 

προστατευόμενο ασφαλιστικά από αυτό ν μέλος της οικογένειάς του και η 

αναζήτηση αρμοδίως της συνδρομής του ασφαλιστικού φορέα για τη λήψη 

της αντίστοιχης παροχής ,  εφόσον  συντρέχουν και οι προβλεπόμενες 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις.  Οι παροχές αυτές διακρίνονται  αφενός σε 

βραχυχρόνιες ,  για κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων των οποίων οι συνέπειες  

επιφέρουν επιπτώσεις μικρής χρονικής διάρκεια ς (ασθένεια, μητρότητα,  

ανεργία  κ .λπ.)  και αφετέρου σε μακράς διάρκειας ή ισόβιες παροχές,  όπως 

είναι οι συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.  

γ)  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ :   Κάθε ασφαλιστικό ταμείο  που 

αναλαμβάνει  την ασφάλιση  των μελών μιας  ορισμένης ασφαλιστικής ομάδας.  

δ)  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ :  Η ομάδα -κατηγορία μισθωτών ή 

επαγγελματιών που εκ του νόμου  υπάγεται στην ασφάλιση κάποιου φορέα, 

κύριας ή επικουρικής ασφάλισης .  

ε)  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ:   Το  ασφάλιστρο που καταβάλλουν  ο 

ασφαλισμένος και ο εργοδότης προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σε  ορισμένου ς 

ασφαλιστικούς φορείς εισπράττονται και  εισφορές τρίτων, που έχουν ειδικά 

θεσπιστεί εκ του νόμου .  

στ)  ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :  Είναι ο παρέχων κύρια ασφάλιση, σε 

αντιδιαστολή με τον παρέχοντα επικουρική.  

ζ)  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:  Τα πρόσωπα  που υπάγονται στην ασφάλιση ενός 

φορέα, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για  κύρια υποχρεωτική ή επικουρική  

ασφάλιση.  
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η)  ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  Οι ημέρες εργασίας  κατά τις  όποιες 

οι ασφαλισμένοι  –από  την υπαγωγή τους στην ασφάλιση –  δικαιούνται  

αμοιβής σε χρήμα ή σε είδος. Γενικότερα, οι ημέρες για τις οποίες 

καταβάλλονται εισφορές.  

θ)  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ :  Όλες οι παροχές που χορηγούνται από 

τους ασφαλιστικούς φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλειας) ανεξαρτήτως 

από το αν είναι σε χρήμα ή σε είδος.  

ι)  ΑΤΥΧΗΜΑ:  Κάθε βίαιο συμβάν στην εργασία ή εξ αφορμής αυτής, 

που προκαλεί ανικανότητα προς εργασία. Μ ε αυτό εξομοιώνεται και η 

επαγγελματική ασθένεια.  

ια)  ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ :  Το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου, ο οποίος 

κατά τη  διάρκεια  του εργασιακού του βίου  υπήχθη διαδοχικά στην ασφάλιση 

διάφορων ασφαλιστικών φορέων ,  να συνυπολογίσει το σύνολο του χρόνου 

ασφάλισής του για τη  θεμελίωση του ασφαλιστικού του δικαιώματος.  

ιβ)  ΕΙΣΦΟΡΕΣ:  Η ολοκλήρωση της ασφαλιστικής σχέσης συντελείται με 

την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένων)  ή 

τον καταλογισμό αυτών από τον ασφαλιστικό φορέα στον εργοδότη .   

Οι πόροι των ασφαλιστικών φορέων προέρχονται  κατά κύριο λόγο: α)  

από εισφορές ασφαλισμένων ,  β) από εισφορές εργοδοτών, γ)  από έκτακτες 

ενισχύσεις του κράτους, δ) διάθεση πε ριουσίας του, και  ε) πρόστιμα και  

χρηματικές  ποινές.  

ιγ)  ΤΥΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ :  Είναι η επί μακρό  διάστημα και με καλή πίστη 

καταβολή εισφορών,  χωρίς το ΙΚΑ να εναντιώνεται σε αυτό. Η τυπική 

ασφάλιση θεωρείται ισοδύναμη με την ουσιαστική.  

Για την ύπαρξη τυπικής  ασφάλισης απαιτούνται  τα εξής :  

α) να γίνει ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα προσώπου που 

υποχρεούται να ασφαλιστεί σε άλλον φορέα∙  

β) να έχει  παρέλθει  μακρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 2 ετών)  

χωρίς να έχουν επιστραφεί εισφορές∙  

γ) να ασφαλίστηκε το πρόσ ωπο εκ παραδρομής∙  
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δ) να αναγνωριστεί  με  απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

ασφαλιστικού φορέα .  

ιδ)  ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,  ως χρόνος ασφάλισης στους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζεται:   

•  ο  χρόνος πραγματικής (υποχρεωτικής) α σφάλισης ,   

•  ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης,   

• ο  χρόνος αναγνώρισης στην ασφάλιση, που συνίσταται σε :   

-  χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ,   

-  χρόνο γονικής αδείας,  και  

-  χρόνο εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη ,   

-  χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας ,  και  

-  χρόνο κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.  

Με τις διατάξεις του ν.3863/2010 καθιερώθηκαν  ως χρόνοι  

πραγματικής ασφάλισης, οι αναγνωριζόμενοι (με ή χωρίς την καταβολή 

εισφοράς) πλασματικοί χρόνοι.  Συγκ εκριμένα, αναγνωρίζονται:   

1) Η στρατιωτική θητεία,  

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

2) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,  

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και  για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

3) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες  

(αξιοποιείται μόνο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος),   

4) ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες,   

(αξιοποιείται μόνο για την θε μελίωση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος)  

5) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2)  

έτη,   
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(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

6) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυ χίου ανώτερης ή 

ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος 

σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας,  σε μέσες 

επαγγελματικές σχολές,  ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο 

αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής,   

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

7) ο χρόνος ανεργίας,  μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση 

οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο,   

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδ οτικού δικαιώματος και για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

8) ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  χρόνος απουσίας από την 

εργασία λόγω κύησης και λοχείας,  

(αξιοποιείται μόνο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος)  

9) ο χρόνος απεργίας,   

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

10) ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν.  3655/2008 (ΦΕΚ 58 

Α΄),  που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και  ανεξάρτητα του 

χρόνου γέννησης των παιδιών.  

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

11) ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις 

και μέχρι ένα (1) έτος,   

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για 

προσαύξηση της  συντάξεως)  
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12) ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε.  και μέχρι πέντε 

(5)  έτη,  εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.   

(αξιοποιείται και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος  και για 

προσαύξηση της συντάξεως)  

 Οι αναγνωριζόμενοι  χρόνοι  συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει  πραγματοποιήσει  

τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη ασφάλισης. Ο συνολικός χρόνος 

ο οποίος,  με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται  ή αναγνωρίζεται για τη 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) 

έτη. Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται  κατ’  ανώτατο όριο:  

α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμ α 

εντός του έτους 2011,  

β) σε πέντε (5) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

εντός του έτους 2012,  

γ) σε έξι  (6)  έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός 

του έτους 2013 και  

δ) σε επτά (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό  δικαίωμα 

από 1.1.2014 και εφεξής.  

Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για 

συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31.12.2010, με προσμέτρηση χρόνων που 

προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.  2084/1992, εφόσον η σχετική αίτηση 

αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι  31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά το έτος 2010.  

Με τον νόμο 4002/2011 τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 6 παρ.12 

του ν.3865/2010, που αφορά στην αναγνώριση του πλασματικού χρόνου 

παιδιών ως εξής:  «15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 

1.1.2011 και μετά,  αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής 

συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί  

και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Ο χρ όνος αυτός 

λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της 
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σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει  

δεκαπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. β.  Οι διατάξεις της  

προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους θε μελιώνουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου,  

σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρόνου μέχρι την 31.12.2010. Στην περίπτωση αυτή 

ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να 

υπερβαίνει,  με συνυπολογισμό και της λοιπής σ υντάξιμης υπηρεσίας,  το  

χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, κατά 

περίπτωση».  

ιε)  «ΝΕΟΙ» ΚΑΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ .   

Η διάκριση αυτή προέκυψε μετά την θέσπιση του ν.  2084/92. Ο 

νομοθέτης  προέβη σε νέες ρυθμίσεις ως προς τους νεοασφ αλιζόμενους.  

Καθιέρωσε, δηλαδή ,  για τους νέους χωριστό καθεστώς, σε όλα τα επίπεδα:  

ασφάλιση, εισφορές,  παροχές,  που ίσχυαν για τους μέχρι  31 -12-1992  

ασφαλισθέντες. Με το άρθρο  43 του ιδίου ως άνω νόμου ορίστηκε, ότι ως 

«νέοι» νοούνται όσοι ασφαλίστ ηκαν για πρώτη φορά στην υποχρεωτική 

ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από  1-1-1993 και μετά  ή 

θα ασφαλιστούν ως άνω στο μέλλον.  

Εξ αντιδιαστολής, «παλαιοί» ασφαλισμένοι χαρακτηρίζονται  όσοι 

ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά σε οποιον δήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το 

Δημόσιο  (πλην ΟΓΑ) μέχρι 31 -12-1992.  

Ειδικότερα, επειδή η ασφάλιση στο ΙΚΑ διέπεται από σειρά ειδικών 

διατάξεων, το Ίδρυμα,  με την Εγκύκλιό του 44/94 ,  αποφαίνεται ότι ,  σύμφωνα 

με την έννοια του ως άνω νόμου, ως «παλαιοί» ασφαλισμένοι θεωρούνται  

και:   

α. όσοι έχουν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οπο ιονδήποτε φορέα κύριας 

ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην ΟΓΑ, μέχρι την 31 -12-92∙   

β. οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας, πλην των συνταξιούχων του 

ΟΓΑ (από ίδιο δικαίωμα),  ως ασφαλισθέντες μέχρι 31 -12-92∙  

γ. όσοι  τακτοποιήθηκαν ασφαλιστικά για χ ρονικό διάστημα πριν την 1 -

1-93 για το οποίο, ενώ υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση, ο εργοδότης 
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τους ή οι ίδιοι,  όταν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, δεν με ρίμνησαν να 

ασφαλισθούν έγκαιρα .   

δ. Τα πρόσωπα (Έλληνες κ αι αλλοδαποί)  που έχουν ασφαλιστ εί  μέχρι 

31-12-92 σε οποιοδήποτε κράτος  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΖΕΣ (Νορβηγία και Ισλανδία),  

και τούτο γιατί από 1 -1-94 ισχύει  η συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της  ΕΖΕΣ, πράγμα το οποίο σημαίνει  ότι από την 

ημερομηνία αυτή (1 -1-94) ισχύουν και για τα κράτη αυτά οι  κοινοτικοί 

κανονισμοί 1408/71 και 574/72, καθώς και  όσοι έχουν προγενέστερη της  1 -1-

93 ασφάλιση σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει  συνάψει ή θα συνάψει  

διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας ή είναι συνταξιούχοι  των χωρών 

αυτών. Η Ελλάδα έχει  συνάψει διμερή σύμβαση με τις εξής χώρες ,  που δεν 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ελβετία, Νορβηγία, Καναδά, Κεμπέκ,  

Αργεντινή, Βραζιλία, Αίγυπτο, Λ ιβύη, Ν. Ζηλανδία, ΗΠΑ, Ουρουγουάη και  

Βενεζουέλα ,  και πιο πρόσφατα με τη Συρία (ν.  2922/01) και την Αυστραλία 

(εγκ. ΙΚΑ 82/08).   

ε. Οι Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς οι εγκατα στημένοι στην αλλοδαπή 

που έχουν υπαχθεί μέχρι την 31 -12-92 στον Ειδικό Λογαριασμό Ασφαλίσεως 

Ελλήνων του Εξωτερικού (άρθρο  1 του Ν.  1469/84),  οι οποίοι  

επαναπατριζόμενοι αναλαμβάνουν εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ μετά την 1 -1-

93, καθώς και  οι  όμοιοι από Αίγυπτο, Τουρκία και Ρουμανία που 

αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης στις χώρες αυτές  με τους  Ν. 2079/92 και 

2187/94 .   

στ.  Οι συνταξιούχοι  από αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα Έλληνες 

υπήκοοι ή ομογενείς που ασφαλίζονται στο ν κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ (άρθρ.  

21 του Ν. 1276/82).   

ζ.  Όσοι ασφαλίστ ηκαν μέχρι 31 -12-92 στον Ειδικό Λογαριασμό 

Αυτασφαλίσεως  του  άρθρου 36 του Ν. 1902/90.  

η. Όσοι ασφαλίστηκαν πριν την 1 -1-93 στο ΙΚΑ για τον κλάδο 

ατυχήματος και μόνο. Αυτές οι περιπτώσεις είναι:   
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•  οι εκπαιδευόμενοι στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

και οι σπουδαστές Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευση ς  κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους∙   

•  οι ανήλικοι τρόφιμοι του κρατικού αναμορφωτικού 

καταστήματος στον Κορυδαλ λό και  οι κρατούμενοι που εργάζονται στο 

αρτοποιείο της κεντρικής αποθήκης υλικού φυλακών, στις αγροτικές φυλακές 

και τα εργαστήρια τ ης κεντρικής φυλακής γυναικών Κορυδαλλού και αυτοί  

που εργάζονται στο βιβλιοδετείο τη ς δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού   

•  οι τρόφιμοι ιδρυμάτων προστασίας απροσάρμο στων παιδιών 

(κατά  το  χρόνο της  πρακτικής άσκησης σε εργοδότες του ιδιωτικού ή 

δημόσιου τομέα)∙  

•  οι φοιτητές της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, της 

Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης και των 

τμημάτων Βιολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής κατά το χρόνο της πρακτικής 

άσκησής τους∙   

• οι μαθητές Ναυτικών Σχολών Μηχανικού και ο ι μαθητές -  τεχνίτες  

των ΣΥΚΕΑ ή ΜΟΜΑ∙   

Αν η ασφάλιση κάποιου πριν από την κρίσιμη ημερομηνία της 1 -1-93 

επήλθε με τους κανόνες της προαιρετικής ασφάλισης, δηλαδή εκείνης ,  που 

εδράζεται στη βούληση του ενδιαφερομένου να κάνει  χρήση ανάλο γου 

δικαιώματος (π.χ.  αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας) και όχι της  

υποχρεωτικής,  η ασφάλιση αυτή δεν παρέχει το πλεονέκτημα υπαγωγής στην 

κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων.  

ιστ)  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣ ΗΣ Τ ΗΣ Α ΣΦ ΑΛΙ ΣΗ Σ :  Στο ΙΚΑ, για λόγους που 

συνδέονται με τη φύση της εργασίας της  πλειονότητας των ασφαλιζομένων 

στο Ίδρυμα (αδυναμία συνεχούς απασχόληση ς, βιομηχανικοί εργάτες,  

εποχιακώς εργαζόμενοι κ.ά.) ,  ως μονάδα μέτρησης σε αυτό ορίστ ηκε η Ημέρα 

Εργασίας (Η.Ε.)  σε ακέραιο αριθμό χωρίς  κλάσματα. Ως βάση υπολογισμού 

της Η.Ε. λογίζεται η ημερολογιακή ημέρα. Η  παράταση του χρόνου 

απασχόλησης πέραν του κανονικού στον ίδιο εργοδότη ή η απασχόληση την  
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ίδια ημέρα και σε άλλο εργοδότη (πολλαπλή ασφάλιση) ή η λήψη αυξημένου 

μισθού δεν συνεπάγονται αναγνώριση περισσοτέρων Η.Ε.  

Στο Δημόσιο από την άλλη πλευρά, ο χρόνος ασφάλισης μετράται σε 

ημέρες,  μήνες και  έτη.  

Ι Ι Ι .  ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΛΗΨΗ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.  

 Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ.  

 Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/2007, το οποίο κωδικοποίησε σε ένα ενιαίο 

κείμενο την υφιστάμενη νομοθεσία τ ων πολιτικών και στρατιωτικών 

συντάξεων,  θεωρούνται ασφαλισμένοι του Δημοσίου και σ υνακόλουθα 

δικαιούνται  σύνταξη  από το Δημόσιο Ταμείο  τα εξής πρόσωπα (άρθρο 1) :  

 1. οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ,  που λαμβάνουν κάθε μήνα μισθό 

από το Δημόσιο Ταμείο ή από  άλλους ειδικούς πόρους   

 2.  οι δόκιμοι υπάλληλοι  

 3. οι Ειδικοί Γραμματείς Βουλής και Υπουργείων  

 4. το κατώτερο προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 1 παρ. 5 

Α.Ν.  1854/51) ∙  

     5. οι  υπάλληλοι  με  σύμβαση  αόριστου  ή  ορισμένου  χρόνου  που 

μισθοδοτούνται  από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς πόρους  

[άρθρο 1 του ΝΔ.874/1971].  Οι διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971 (συνταξιοδότησης ΙΔΑΧ & 

ΙΔΟΧ  από το δημόσιο) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους με σύμβαση, που 

διορίζονται στο Δημόσιο μετά την ισχύ του Ν.1476/1984. 

 6.  οι Γενικοί Επιθεωρητές Διοίκησης  που διορίστηκαν σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.Δ. 3436/ 1955 και 3770/1957 και Νομάρχες  που 

διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 893/1949, Ν.Δ. 2679/1953, 

Ν.  3200/1955, Ν.Δ. 3436/1955 και Α.Ν. 10/1967 ,  και εξήλθαν από την 

υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 1965, καθώς και  όλοι όσοι διορίστηκαν 

και διορίζονται Νομάρχες και Αναπληρωτές Νομάρχες της κατηγορίας 
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ειδικών θέσεων, με τη συμπλήρωση πλήρους δεκαετούς πραγματικής,  

συνεχούς ή με διακοπές, υπηρεσίας (Άρθρο 2 παρ.  1 Ν.Δ.  4432/64,  όπως 

αντικ.  με άρθρο  1 Α.Ν. 530/68 σε συνδ. με άρθρ. 3  του Ν. 99/75 ) ∙   

 7.  οι αρχιφύλακες Αγροφυλακής και οι τακτικοί α γροφύλακες 

καθώς και  τα μέλη των οικογενειών τους ∙   

 8.  οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε .Σ.Υ .)  καθώς  και  

τα μέλη των οικογενειών τους ∙   

 9 .  Το τακτικό προσωπικό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που 

διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) καθώς 

και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το 

Δημόσιο σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα αυτού (άρθρο 2 παρ. 1 Ν.  

2512/97) ∙  

 10 .  όσοι διατέλεσαν ή διατελούν νομάρχες ή πρόεδροι νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά ∙   

  11 .  οι  υπάλληλοι,  πολιτικοί και στρατιωτικοί ,  που έχουν 

προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992∙   

 12 .  οι  μόνιμοι  υπάλληλοι των Διοικήσεων Υγειονομικών  

Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.)  και των ν οσοκομείων του άρθρου 7 του ν. 

3329/2005 και της παρ. 10 του άρθρο υ 13 του ν.  2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄ ) ,  

καθώς και  τα μέλη των οικογενειών τους ∙   

 13. όσοι επί  κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων δια τέλεσαν ή 

διατελούν Γενικοί  Γραμματείς Βουλής,  Υπουργείων και  Υπουργικού 

Συμβουλίου, Γενικοί  Γραμματείς Προϊστάμενοι Γενικών Γραμματειών, 

Γενικοί Γραμματείς  Περιφερειών, καθώς και Γενικοί Γραμματείς  

ανεξάρτητων διεθνών ιδρυ μάτων και οργανισμών στους οποίου ς 

συμμετέχει και η Ελλάδα με τη  συμπλήρωση οκταετούς πλήρους συνεχούς 

ή διακεκομμένης υπηρεσίας στις θέσεις αυτές ∙   
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 14 .  το τακτικό προσωπικό των μη συνταγματικά κατοχυρωμένων 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους 

(άρθρο 3,  παρ. 8 Ν.  3234/04) ∙  

 15. το αγρονομικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία συστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α΄)∙ 

16. Το τακτικό προσωπικό των δήμων και το τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των 

ιδρυμάτων και των συνδέσμων δήμων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για 

τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα 

σύνταξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις διατάξεις 

του ν. 2084/1992, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 

3865/2010 (Α` 120). 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 ,  στην ασφάλιση του Δημοσίου υπάγονται ,  

επίσης:  

 1)  όσοι  ανήκουν στο τακτικό διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό 

προσωπικό της Ριζαρείου Σχολής, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και  στο 

τακτικό διδακτικό και διοικητικό ,  ελληνικής υπηκοότητας ,  προσωπικό, 

εκτός από το βοηθητικό ,  οποιουδήποτε Σχολείου μέσα στο Κράτο ς, που 

έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο με Ανώτατη Σχολή ή Γυμνάσ ιο ή Δημόσιο 

Διδασκαλείο ή Δημόσια Εμπορική Σχολή. Στο προσωπικό αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων που τυχόν 

έχουν προσαρτηθεί στα Σχολεία αυτά ( άρθρο 2 παρ. 1 περ. α΄  Α.Ν. 

1854/51) ∙  

 2)  οι Έλληνες Δικαστές στα μ εικτά Δικαστήρια Αιγύπτου (άρθρο 2 

παρ. 1 περ.  β΄  Α.Ν. 1854/51) ∙  

 3)  οι τακτικοί υπάλληλοι και το βοηθητικό προσωπικό της 

Ακαδημίας που παίρνουν μισθό ∙  
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 4)  οι τακτικοί  υπάλληλοι και το βοηθητικό προσωπικό των τέως 

Βασιλικών Ανακτόρων που έπαιρναν μισθό  ως Ανακτορική Υπηρεσία 

θεωρείται η υπηρεσία στα Ανάκτορα του Βασιλιά και του Διαδόχου, στα 

Βασιλικά Κτήματα, στα Παλαιά Ανάκτορα "ΜΟΝ REPO", η  υπηρεσία στη 

Βασιλομήτορα Όλγα  καθώς και η υπηρεσία του αρχιθαλαμηπόλου του 

Βασιλιά Γεωργίου και  του τότε διαδόχου Παύλου που παρασ χέθηκε στο 

παρελθόν και κατά  τις χρονικές περιόδους που  παρέμειναν αυτοί στο 

εξωτερικό .  

 5)  οι υπάλληλοι της  Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής∙  

 6)  οι πολιτικοί υπάλληλοι που αναφέρον ται στο άρθρο 3 του 

Ν.6123/1934∙  

 7)  το διδακτικό  προσωπικό της Αθωνιάδας Σχολής∙   

 8)  αυτοί που ανήκουν στο κύριο και ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό, στο διοικητικό, στο βοηθητικό επιστημονικό και  το βοηθητικό 

τεχνικό προσωπικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 

Ερευνών (ΚΕΠΕ) και κατέχουν νομοθετημένες θέσεις,  καθώς και εκείνοι 

που έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 του β.δ. 

445/1961 και υπηρετούν ως επιστημονικοί  σ υνεργάτες σε ειδικό θέμα και 

οι οικογένειες τους∙   

 9)  οι με θητεία ιατροί του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικ ού 

Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ. Σ.)  (άρθρο 1 παρ.  1 Ν.1208/81) ∙  

 10) οι υπάλληλοι του Οργανισμού Διοίκησης Εκκλησιαστικής 

Περιουσίας  (ΟΔΕΠ) οι  οποίοι είχαν  διοριστεί  ως  δόκιμοι  ή  μόνιμοι  στον 

Οργανισμό αυτό μέχρι τις  31  Δεκεμβρίου  1984,  καθώς και οι οικογένειέ ς  

τους.  

 Σύμφωνα με το άρ.  3  του Π.Δ. 167/2007 ,  στην ασφάλιση του 

Δημοσίου υπάγονται ,  επίσης :  
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 1)  οι Έλληνες το γένος καθηγητές,  επιμελητές και δάσκαλο ι 

σχολείων που λειτουργούν στο ε ξωτερικό και είναι αναγνωρισμένα ως 

ισότιμα  με  τα  Γυμνάσια  και  τις  Εμπορικές  Σχολές  Μέσης  Εκπαίδευσης του 

Κράτους∙  

 2)  οι Έλληνες το γένος επιθεωρητές,  δάσκαλοι και νηπιαγωγοί,  

καθώς και δάσκαλοι των ξένων γλωσσών που διδάσκουν σε καθημερινή 

βάση σε ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία και νηπιαγ ωγεία ελληνικών 

κοινοτήτων του Εξωτερικού ή σε ημερήσια πλήρη δ ημοτικά σχολεία και 

νηπιαγωγεία που έχουν ιδρυθεί και συντηρο ύνται  από τον  Πατριάρχη  

Αλεξάνδρειας  ή  από  ειδικά κληροδοτήματα ή επιχορηγούνται από το 

Ελληνικό Δημόσιο∙ ως ημερήσια πλήρη δημοτικά  σχολεία και νηπιαγωγεία 

θεωρούνται αυτά που λειτουργούν σε καθ ημερινή βάση  και εφαρμόζουν με 

παρεκκλίσεις ,  ανάλογα  με τις τοπικές συνθήκες,  τ ο πρόγραμμα  των 

σχολείων  του Εσωτερικού  (άρθρο 3 παρ.  1 περ.  β Α.Ν.  1854/51, όπως 

αντικ.  με άρθρ. 3 παρ.  9 του Ν.  227/94) ∙  

 3)  οι Έλληνες το γένος καθηγητές και δάσκαλοι  που υπηρετούν σε 

σχολεία Μέσης  Εκπαίδευσης, τα οποία συντηρούνται από ελ ληνικές 

κοινότητες εξωτερικού  (άρθρο 3 παρ. 1 περ.  γ΄  εδάφιο πρώτο Α.Ν.  

1854/51 ) ∙  

 4)  οι Έλληνες το γένος καθηγητές  της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

"Άγιος Βασίλειος»,  που ιδρύθηκε στο Γκάρισσον (Garisson )  των Η.Π.Α.  από 

την Ελληνική Ορθόδοξη Ιερή Αρχιεπισκοπή Βόρειας και  Νότιας Αμερικής 

και αναγνωρίστηκε ως ισότιμη με δημόσια Ελληνική Παιδαγωγι κή 

Ακαδημία  .  

 5)  o ι  Έλληνες το γένος καθηγητές ε λληνορθόδοξων θεολογικών 

Σχολών του Εξωτερικού που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμες με τη 

Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον αυτοί έχουν τα ίδια 

προσόντα με τους καθηγητές της Σχολής αυτής και διδάσκουν μαθήματα 

που διδάσκονται σ ’  αυτή.   
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 Έμμεσοι δ ικαιούχοι ,  σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω π.δ .  

είναι και:  

 α) η  χήρα του υπαλλήλου, από αυτούς που αναφέρονται  στα άρθρα 

1 και 2,  ο οποίος είχε  αποκτήσει  δικαίωμα σε σύνταξη ή που πέθανε σ την 

υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση πενταετούς τουλάχιστον πραγματικής 

συντάξιμης υπηρεσίας ή που πέθανε στην υπηρεσ ία με τους όρους της 

περίπτ. στ΄  της παρ. 1  του άρθρου 1 ή που δολοφονήθηκε από τρομοκράτες 

ή άλλα άτομα λόγω της υπαλληλικής του ιδιότητας ή της ενάσκησης των 

καθηκόντων του∙  

 β) τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε έχοντας τις  παραπάνω 

προϋποθέσεις,  καθώς και του συνταξιούχου είτε αυτά γεννήθηκαν σε γάμο 

των γονέων τους είτε νομιμοποιήθηκαν  είτε είναι θετά είτε 

αναγνωρίστηκαν είτε γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους από μητέρα 

υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική της  υπηρεσία,  τα μεν κορίτσια αν είναι 

άγαμα, τα  δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 

τους,  εφόσον είναι άγαμα ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, 

εφόσον είναι άγαμα και ανίκανα για ε ργασία κατά ποσοστό 50% και άνω∙   

 γ) η  διαζευγμένη θυγατέρα ,  εφόσον συντρέχουν αθρο ιστικά οι εξής 

προϋποθέσεις  (άρθρο 1 Ν.Δ. 666/70, όπως αντικ.  με την παρ . 1 του άρθρ. 9 

του Ν. 1654/86) :  

 αα) ο  γάμος να λύθηκε με κοινή υπαιτ ιότητα ή με υπαιτιότητα του 

συζύγου ή από λόγο που δεν αφορά αποκλειστικά το πρόσωπό  της ή με 

συναινετικό διαζύγιο ή να συντρέ χει περίπτωση βίαιης διακοπής (σημ.  

ορθότερα "κατάργησης" άρθρο  604 εδ. 1 Κ.  Πολ.  Δικ.)  της δίκης λόγω 

θανάτου του συζύγου∙  

 ββ) να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή το Δημόσιο 

Τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως 

αυτό  ισχύει κάθε φορά∙ επίσης,  να μην έχει κάθε φορά φορολογητέο 
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εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω 

καθοριζόμενο κατώτατο όριο ∙  

 γγ) να μην παίρνει άλλη σύνταξη και να μην έχει  ασφαλιστ εί για 

σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργαν ισμό κύριας σύνταξης ∙  

 δδ) κατά την 31η  Δεκεμβρίου 1986 να έχει συμπληρώσει  το 

τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας της ∙  

 δ. τα άγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές 

της χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του  εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτ ούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι .Ε .Κ.)  της  χώρας δικαιούνται  σύνταξη μέχρι 

να τελειώσουν τις  σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που 

προβλέπει ο οργανισμός τής κάθε σχολής ή του κάθε Ι .Ε.Κ. κατά 

περίπτωση,  και για ένα ακόμη έτος ,  εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση . και 

πάντως  όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας  τους για 

όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και του 22ου έτους της 

ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε Ι .Ε .Κ.  

  ε .  Κατ’  εξαίρεση, ο επιζών σύζυγος και τα παιδιά των προσώπων της 

παραγράφου 11  του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, εφόσον ο θάνατος 

επήλθε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της  δεύτερης θητείας τους. Στην 

περίπτωση αυτή ,  για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα 

συνολικά έτη θητείας που πραγμ ατικά είχε διανύσει ο θανών  (άρθρο 2 

παρ. 4 Ν. 3075/02)  

 Ο σύζυγος γυναίκας δημόσιας υπαλλήλου ή συνταξιούχου που ζει 

μετά το θάνατό της  δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο σύμφωνα με τους 

όρους και τις  προϋποθέσεις της περίπτ. α ΄  της παρ. 1 αυτού του άρθρου ,  

αν κατά το χρόνο θανάτου της συζύγου του ήταν άπορος και ανίκανος για 

άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 65%. Οι άγαμες θυγατέρες και οι άπορες άγαμες αδελφές 

αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ί διους όρους και προϋποθέσεις με 
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τις οποίες  αποκτούν το δικαίωμα αυτό οι άγαμοι γιοι  ή αδελφοί, 

αντίστοιχα.  

 Κατ’  εξαίρεση ,  οι  ενήλικες άγαμες θυγατέρες που δεν εμπίπτουν 

στις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης και έλκουν το συνταξιοδοτικό 

τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 1982 δικαιούνται  σύνταξ ης, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά  οι  

εξής προϋποθέσεις:  

  αα) να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, 

όπως αυτό ισχύει κάθε φορά ∙  

 ββ) να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη 

πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο 

αναγόμενο σε ετήσια βάση ∙  

 γγ) να μη  λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλιστ εί για 

σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξη ς, για 

χρόνο με βάση τον οποίο προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα 

ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτόν∙  

  δδ) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχουν συμπληρώσει το 

πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους.  

  Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής  δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου ,  

όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.  

 Σύνταξη δικαιούται ,  επίσης,  και η γονική οικογένεια  με τις εξής 

προϋποθέσεις:  

 1.  Αν ο υπάλληλος, που δικαιούται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο 

πέθανε αφού είχε αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη ή αν πέθανε στην 

υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής 

συντάξιμης υπηρεσίας ή αν ο υπάλληλος από αυτούς που αναφέρονται στα 
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άρθρα 1,  2 και 4 πέθανε στην υπηρεσ ία με τους όρους της περίπτ. στ ΄  της 

παρ. 1 του άρθρου 1 ήταν άγαμος ή χήρος χωρίς παιδιά ή διαζευγμένος 

χωρίς παιδιά, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο:  

 α) ο  άπορος πατέρας από την επομένη του θανάτου του τέκνου του ,  

αν κατά το χρόνο αυτό έχει συμπληρώσει  το 65ο έτος της ηλικί ας του, 

αλλιώς από τη συμπλήρωσή  του ή ,  αν είναι άπορος και  ανίκανος για 

άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλμα τος και εφόσον σε κάθε 

περίπτωση τον συντηρούσε κυρίως αυτός που πέθανε  η  ανικανότητα του 

πατέρα βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Δ.Σ.Υ.  Επιτροπής  

 β) αν δεν υπάρχει πατέρας ή αν αυτός πέθανε έστω και πριν 

αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη, η άπορη χήρα μητέρα και για φυσικό 

τέκνο η άπορη φυσική μητέρα, εφόσον είναι άγαμη, και οι άπορες άγαμες 

αδελφές, εφόσον τα πρόσωπα αυτά τα συν τηρούσε κυρίως αυτός που 

πέθανε (άρθρο 6 παρ. 1 Α.Ν.  1854/51 ,  όπως τροπ. με το Ν.Δ.  208/74).  

 Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας του υπαλλήλου που 

σκοτώθηκε σε υπηρεσία που συνεπαγόταν επαυξημένο κίνδυνο ή από 

απρόοπτο συμβάν, δικαιούνται σύνταξη και αν ακόμη δε ν  συντρέχουν οι  

προϋποθέσεις ηλικίας,  απορίας και συντήρησης  που ορίζονται στην 

προηγούμενη παράγραφο (άρθρο 1 παρ. 3  σε συνδ. μ ε την παρ. 2 Ν.Δ.  

3618/56). 

 Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν πάρει διαζύγιο δικαιούνται 

σύνταξη η άπορη μητέρα και  οι άπορες άγαμες αδελφ ές ,  αν ο υπάλληλος 

τις συντηρούσε πριν από το θάνατ ό  του. Αν ,  όμως,  ο υπάλληλος 

συντηρούσε και τους δύο γονείς του , η σύνταξη ανήκει σ’  αυτούς τους δύο 

(άρθρο 6 παρ. 2 Α.Ν. 1854/51)4 ) .  Σε περίπτωση που ο πατέρας τέλεσε νέο 

γάμο μετά το θάνατο της συζύγου τ ου δικαιούνται σύνταξη οι άγαμες 

αμφιθαλείς  ή ετεροθαλείς από την ίδια μητέρα αδελφές αυτού που 

πέθανε, αν ζούσαν χωριστά και αυτός τι ς συντηρούσε πριν από  το θάνατό  

του  (άρθρο 6 παρ.  3 Α.Ν.  1854/51).  
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 Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας εκείνων που δολοφο νήθηκαν 

στην υπηρεσία από τρομοκράτες ή άλλα άτομα λόγω της υπαλληλικής τους 

ιδιότητας ή της ενάσκησης των καθηκόντων τους, δι καιούνται σύνταξη ή 

συμμετοχή σε  αυτή και αν ακόμη δεν  συντρέχουν οι  χρονικές 

προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά, καθώς και  οι προϋποθέσεις 

απορίας, ηλικίας,  συντήρησης ή ανικανότητας  (άρθρο 18 παρ. 1  Ν.  

1202/81). 

 Οι άπορες άγαμες αδελφές που έχουν το συνταξιοδοτικό τους 

δικαίωμα από αδέλφια που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1ης 

Ιανουαρίου 1983 και μετά,  παύουν να συνταξιοδοτο ύνται μετά την 

ενηλικίωσή  τους, εκτός αν σπουδάζουν ή είναι ανίκανες για εργασία, οπότε 

εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τις θυγατέρες του προηγούμενου άρθρου 

(άρθρο 1 παρ. 4 Ν.  1902/90).  

Τα ανωτέρω πρόσωπα δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο  με 

τους ειδικότερους όρους και τις  προϋποθέσεις  που ορίζει η ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Το άρθρο 2 παρ. 1 α του Ν. 3865/2010 προβλέπει ότι οι τακτικοί και 

μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ, 

των ΟΤΑ α΄ και β΄  βαθμού καθώς και οι ιερείς κ αι υπάλληλοι των 

εκκλησιαστικών προσώπων δημόσιου δικαίου που προσλαμβάνονται για 

πρώτη φορά από 1 -1-2011 και εφεξής υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια 

στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) .   

Ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνετα ι υπόψη η ημερομηνία 

που φέρει το ΦΕΚ διορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας 

θα λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της πράξης του 

διορισμού, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης νοείται η ημερομηνία 

ανάληψης υπηρεσίας.  Επομένως, εάν ένας υπάλληλος έχει διοριστεί με βάση 

πράξη διορισμού προγενέστερη της 1 -1-2011 και η ανάληψη υπηρεσίας λάβει  

χώρα μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της πράξης αυτής,  τότε δεν θα 

υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ αλλά του Δημοσίου.  
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 Επιπρόσθετα, στην υποκατηγορία αυτή πρέπει να τονιστεί,  ότι  η χρήση 

του όρου πρόσληψη (αντί  του στενότερου όρου: διορισμός) επιτρέπει την 

ερμηνευτική προσέγγιση ότι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο οι  

διοριζόμενοι οι οποίοι δεν διαθέτουν καμία προγενέστερη προϋπηρεσία πρ ιν 

την 1 -1-2011, ενώ, αντίθετα, για όσους διαθέτουν προηγούμενη προϋπηρεσία 

στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ασχέτως του χρόνου που έχει μεσολαβήσει 

μεταξύ της ασφάλισης αυτής και του διορισμού) ως φορέας ασφάλισης 

παραμένει το Δημόσιο.  

 Έτσι,  υπάλληλος που διο ρίζεται με σχέση δημόσιου δικαίου για πρώτη 

φορά από την 1 -1-2011 και μετά, έχει όμως προϋπηρεσία σε Δημόσιο, ΟΤΑ ή 

άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες κράτους μέλους της Ε.Ε.  ως τακτικός 

υπάλληλος ή λειτουργός ή συμβασιούχος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου ή  αόριστου χρόνου ή ως ωρομίσθιος,  ή με σύμβαση έργου 

που φέρει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας, δεν θα ασφαλιστεί  

στο ΙΚΑ, αλλά θα υπαχθεί στην ασφάλιση του Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει και  

στην περίπτωση του υπαλλήλου που μεταφέρ εται/μετατάσσεται από άλλη 

δημόσια υπηρεσία, στην οποία η έναρξη της διανυθείσας υπηρεσίας 

προηγείται της 1 -1-2011, αλλά ο χρόνος προϋπηρεσίας του σε αυτό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανατρέχει πριν την ανωτέρω ημερομηνία.  

Τέλος πρέπει να γίνει μνε ία, ότι βάσει ειδικών διατάξεων, οι υπάλληλοι 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μπορούν κατά την συνταξιοδότηση 

τους να επιλέξουν είτε  την εφαρμογή των κοινών είτε των 

δημοσιοϋπαλληλικών διατάξεων,  οπότε γεννάται  σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση θέμα στά θμισης των επιμέρους προϋποθέσεων και παροχών,  

προκειμένου ο υπάλληλος να μπορέσει να λάβει ασφαλώς μια απόφαση.   

 

Β) Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΠΔΔ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ.  
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1) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ( ΤΕΑΔΥ )2.  

Ι .  ΣΥΣΤΑΣΗ –  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΑΔΚΥ ΚΑΙ  

ΤΕΑΠΟΚΑ .  

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ,  

συστάθηκε με το άρθρο 14 του  ν.2676/1999 .  Σκοπός του Ταμείου είναι η 

παροχή επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους των πρώην Ταμείων 

Αρωγής Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτ ικής Αεροπορίας,  Υπουργείων 

Βιομηχανίας,  Γεωργίας,  Δικαιοσύνης, Εμπορίου, Οικονομικών, Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, Προεδρίας της  Κυβερνήσεως και Εξωτερικών,  Κοινωνικών Υπηρεσιών,  

Συγκοινωνιών και Τελωνειακών Υπαλλήλων,  καθώς και στα μέλη οικογενειών 

τους με τους όρους και προϋπόθεσης συνταξιοδότησής τους από το Δημόσιο ή 

άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του  ν.3655/2008  εντάχθηκαν στο 

ΤΕΑΔΥ ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, Το Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού  Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΤΕΑΠΟΚΑ) και ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής 

Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  (ΤΑΔΚΥ).  Σκοπός του 

ΤΕΑΠΟΚΑ είναι η χορήγηση περιοδικών παροχών στους ασφαλισμένους του,  

υπαλλήλους των ασφαλιστικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περίπτωση 

αναπηρίας και γήρατος, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους σε 

περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.  

Σκοπός του ΤΑΔΚΥ είναι η παροχή μηνιαίων χρηματικών βοηθημάτων 

στους εξερχόμενους της υπηρ εσίας ασφαλισμένους δημοτικούς και  

κοινοτικούς υπαλλήλους ή σε περίπτωση θανάτου τους στις οικογένειές τους.  

Ι Ι .  Ασφαλισμένοι  

Στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  ασφαλίζονται:  

1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που ήταν μέχρι την 31 -3-99 ασφαλισμένοι στα 

πρώην Ταμεία Αρωγής (Ν. 2676/99 α ρθ. 15 περ. 1α).  

                                                 
2
 Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Ταμείου .  

http://www.teady.gr/wp-content/uploads/2011/02/2676-1999.pdf
http://www.teady.gr/wp-content/uploads/2011/11/3655-2008.pdf
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2. Οι διορισμένοι μετά την 1 -4-99 τακτικοί  υπάλληλοι στα Υπουργεία 

Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας & Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ν. 2676/99 αρθ. 15 περ.1β).  

3. Οι διορισθέντες από 1 -1-93 τακτικοί υπάλληλοι των αυτοτελών 

δημοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,  που ασφαλίζονται  

στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική ασφάλιση 

με εξαίρεση την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ.  (Ν. 2676/99 άρθρο 15 παρ. γ όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 2956/2001 αρθρ. 38).  

4. Οι διορισθέντες από 1 -1-93 τακτικοί υπάλληλοι των υπουργείων που 

ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη εφόσον δεν έχουν άλλη 

επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. (Ν.  2676/99 

άρθρο 15 παρ. γ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2956/200 1 αρθρ. 38).  

5. Οι  τακτικοί  υπάλληλοι των συνισταμένων μετά την δημοσίευση του 

νόμου αυτού ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από υπουργεία (Ν.2676 αρθρ. 15 περ.  

1δ).  

6. Το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και  

των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστούν αυτές εφόσ ον υπάγεται στο Δημόσιο ή το Ειδικό 

συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Ν. 2676/99 αρθρ. 15 περ. 2).  

7. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΕΑΔΥ (Ν. 2676/99 αρθρ. 15 περ. 1στ).  

I I I .  Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης  από το ΤΕΑΔΥ  

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΔΥ δικαιούνται σύνταξ ης εφόσον 

συνταξιοδοτηθούν από το Δημόσιο ή τον Κύριο Φορέα και συμπληρώνουν στο 

Ταμείο μία από τις  προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Κυρίου Φορέα.  

Γενικές Προϋποθέσεις  Συνταξιοδότησης από το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  

Ελάχιστος χρόνος θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος  

1.  Άντρες με 15 έτη ασφάλισης και 65 ετών.  
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2.  Γυναίκες με 15 έτη ασφάλισης και  60 ετών (μέχρι  31 -12-2010).  

Από 01 -01-2011 υπάρχει σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας για τις γυναίκες  

που δεν έχουν την 15ετία το 2010, με καταλυτικό το 65 ο  έτος ηλικίας.  

Σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία ή θανάτου του 

ασφαλισμένου  

  Απαιτούνται 4  ½  έτη για θεμελίωση δικαιώματος.  

Χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη .  

  Έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ .  θεωρείται ο χρόνος πραγματικής 

ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, καθώς  και κάθε 

αναγνωριζόμενος με εξαγορά χρόνος υπηρεσίας Επίσης, προσμετρείται και ο 

χρόνος διαδοχικής ασφάλισης,  μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.  

  Δεν λαμβάνεται  υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο ο/η ασφαλισμένος/η 

λάμβανε συγχρόνως με τις αποδοχές και  επικουρικ ή σύνταξη από επικουρικό 

Ταμείο του Δημόσιου Τομέα.   

Οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν από τον 

Κύριο Φορέα με τις κοινές διατάξεις του Ι .Κ.Α. θα πρέπει να συμπληρώνουν 

και στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. τις  προϋποθέσεις του Κύριου Φορέα.  

IV.  Υπολογισμός  Σύνταξης  

Η μηνιαία επικουρική σύνταξη που χορηγεί το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ,  προκύπτει  

από τον τύπο:  

  Βασικός Μισθός  Χ  Ποσοστό  Χ  Έτη Ασφάλισης  στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  :  35  

  

Ως  βασικός μισθός  λαμβάνεται  υπόψη ο  βασικός  μισθός εξόδου από 

την υπηρεσία  με ανώτατο όριο το 1 ο  μισθολογικό κλιμάκιο της Π.Ε.  

κατηγορίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη  το κίνητρο απόδοσης και  το επίδομα 

θέσης στα οποία δεν γίνονται κρατήσεις για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  

  Ως  ποσοστό  λαμβάνεται υπόψη:  
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Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν για όσους έχουν υπαχθεί  στην 

ασφάλιση των παραπάνω υπηρεσιών μέχρι την 31 -12-1992.  

  Έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ .  που λαμβάνονται υπόψη είναι ο χρόνος 

πραγματικής ασφάλισης για τον οπ οίο έχουν καταβληθεί εισφορές, καθώς και  

κάθε αναγνωριζόμενος με εξαγορά χρόνος υπηρεσίας. Επίσης, προσμετράται 

και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.  

  Δεν  λαμβάνεται  υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο ο/η ασφαλισμένος/η 

λάμβανε συγχρόνως με τις αποδοχές και  επικουρική σύνταξη από επικουρικό 

Ταμείο του Δημόσιου Τομέα.  Αν κατά τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου 

ασφάλισης προκύψει  υπόλοιπο 6 μηνών και άνω, τότε υπολογίζεται ως 

πλήρες έτος,  άλλως παραλείπεται.  

Αν η ημερομηνία ορκωμοσίας δεν συμπίπτει με την ημερομηνία 

ανάληψης υπηρεσίας ο ενδιάμεσος χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη, δεδομένου 

ότι δεν έχουν καταβληθεί εισφορές. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωριστεί  

μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.  
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Το ποσό σύνταξης για όσους παραμένουν στην  υπηρεσία μετά τη 

συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης αυξάνεται  κατά 1/50 για 

κάθε έτος πέραν του 35 ο υ  έτους και όχι πέρα των 5/50.  

 

  V. Διαδοχική Ασφάλιση .  

Mετά την ψήφιση του Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν οι  

διατάξεις του Ν. 4202/61 όπως  ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 

1405/83 και τους μεταγενέστερους αυτού “περί διατηρήσεως των εκ της 

κοινωνικής ασφαλίσεων δικαιωμάτων εις περίπτωσιν μεταβολής 

ασφαλιστικού φορέα. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση χρόνου 

διαδοχικής ασφάλισης είναι η βεβαίωση διαδοχικής ασφαλίσεως που 

χορηγείται από το προηγούμενο Επικουρικό Ταμείο. Στην περίπτωση του ΙΚΑ –  

ΤΕΑΜ για τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, όταν 

πρόκειται για εν ενεργεία υπαλλήλους, αρκεί βεβαίωση της υπηρεσίας  στην 

οποία πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα που καταβλήθηκαν 

εισφορές υπέρ ΙΚΑ –  ΤΕΑΜ.  

VI.  Έναρξη –  Λήξη –  Χρόνος καταβολής Σύνταξης  

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ –  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ –  ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

  Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται από το δικαιούχο με αί τηση 

του, που υποβάλλεται  μέσω της υπηρεσίας του, δηλαδή με την αποστολή του 

Δ.Α.Υ.Κ.Υ.  (Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης του Υπαλλήλου).  

  Η καταβολή της επικουρικής σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία 

έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης εφόσον η αίτηση κατατεθεί μέσα σε 

3 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απονομή 

της κύριας σύνταξης.  

  Σε περίπτωση που υποβληθεί μετά την παρέλευση της ανωτέρω 

προθεσμίας η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης (άρθρ.21,  παρ.2, Ν.2676/1999).  

  Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται ανά δίμηνο και συνολικά 12 

μηνιαία μερίσματα.   
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Εξαίρεση, αποτελούν οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι ασφαλισμένοι  

μετά την 01 -01-1993, στους οποίους καταβάλλονται επιπλέον και δώρο 

Χριστουγέννων ίσο με μια μηνιαία επικουρική καταβαλλόμενη σύνταξη, δώρο 

Πάσχα και επίδομα Αδείας ίσα με τη μισή   μηνιαία επικουρική 

καταβαλλόμενη σύνταξη, αντίστοιχα.  

  Όσον αφορά την αναστολή ή τη λήξη του δικαιώματος στη σύνταξη,  

εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Δημοσίου ή του φορέα 

κύριας ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  

 

VI I .  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας  

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΔΥ μπορούν να αναγνωρίσουν –  με αίτηση 

που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα της ενεργού υπηρεσίας τους –  

κάθε προϋπηρεσία τους πο υ συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το 

φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής 

υπηρεσίας, εφόσον για το χρόνο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη 

επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ.  

Βασική προϋπόθεση ο  χρόνος αυτός να είναι αναγνωρισμένος και από 

τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.  Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έχουν και  

όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία εφόσον αυτοί δεν 

έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης καθώς και οι  δικαιοδόχοι  

αυτών.  Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του 

ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου σχετική αίτηση 

μπορούν να υποβάλουν τα μέλη της οικογένειας αυτού.  Η αναγνωρισμένη 

προϋπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτε ρη από 

δεκαπέντε (15) χρόνια με εξαίρεση τις  περιπτώσεις  που δεν θεμελιώνεται  

συνταξιοδοτικό δικαίωμα οπότε και αναγνωρίζεται όσος χρόνος απαιτείται 

για την θεμελίωση αυτού .  Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης 

υπηρεσίας καταβάλλεται στον επικουρικό φ ορέα ποσοστό εισφοράς 6% επί 

των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές  μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις  

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.  
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Για τους ασφαλισμένους που βρίσκονται  στην ενεργό υπηρεσία η 

εξόφληση των δόσεων γίνεται  με παρακράτηση των  αποδοχών τους και  

αποδίδονται στο ΤΕΑΔΥ από την υπηρεσία τους μαζί με τις τακτικές εισφορές.  

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την ολοσχερή εξόφληση του 

οφειλόμενου ποσού, το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ,  

διαφορετικά δεν υπολογίζεται για τ ην θεμελίωση ή την προσαύξηση της 

επικουρικής σύνταξης.  Σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς 

εφάπαξ η οφειλή πρέπει να καταβληθεί μέσα σε δύο μήνες από την 

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης άλλως η απόφαση ακυρώνεται.  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:  

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ (μηνιαίων αποδοχών υποβολής αίτησης) Χ 6% Χ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ  

(Από το τελικό ποσό αφαιρείται το 10% εφόσον η πληρωμή γίνε ι  

εφάπαξ .  Εφόσον η πληρωμή γίνει με δόσεις  ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών)  

VIII .  Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων.  

Το ΤΕΑΔΥ επιστρέφει τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου σε 

περίπτωση:  

1)  μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις  

διατάξεις της παρ.1,  του άρθρου 4,  του Ν. 253/76.  Οι ασφαλισμένοι του 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και δεν συμπληρώνουν τις  

απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να λάβουν επικουρική σύνταξη από το 

Ταμείο, έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους, να ζητήσουν την επιστροφή των 

καταβληθεισών εισφορών τους.  Η επιστροφή των εισφορών γίνεται ατόκως ως 

εξής:  

• Σε όσους έχουν έως πέντε έτη ασφάλισης στο Ταμείο, επιστρέφεται  

το 50% των εισφορών ασφαλισμένου που καταβλήθηκαν.  

• Σε όσους συμπληρώνουν από πέντε έτη ασφάλισης έως δέκα,  

επιστρέφεται το 75% των εισφορών ασφαλισμένου και τ έλος  
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• Σε όσους συμπληρώνουν στο Ταμείο δέκα έτη ασφάλισης και άνω,  

επιστρέφεται το 100% των εισφορών ασφαλισμένου που καταβλήθηκαν.  

2)  Επιστρέφονται επίσης,  κρατήσεις  που έχουν πραγματοποιηθεί  

αχρεώστητα ή εκ  παραδρομής οι οποίες υπόκεινται σε παραγραφή 5 ετίας.  

 

2) ΤΕΑΠΟΚΑ  

Ι .  Ασφαλισμένοι τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ 980/1942 Ιδρυτικού Νόμου του 

ΤΕΑΠΟΚΑ, στην ασφάλισή του υπάγονται υποχρεωτικά:  

1) Το προσωπικό των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοι νωνικής Ασφάλισης και το  

Προσωπικό των ΚΑΦ. Επίσης, με το Ν.119/75 το μόνιμο ιατρικό προσωπικό 

του ΙΚΑ.  

2) Το προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας & του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας.  

3) Το προσωπικό της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του 

ΟΓΑ, του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Εκπαιδευτικών  Ιδιωτ.  Γεν.  Εκπαίδευσης,  

του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης και Προνοίας Προσωπικού της ΕΡΤ -2 και οι  

βοηθοί φαρμακοποιού του ΤΕΒΕ, βάσει των διατάξεων του Ν.1422/13.3.1984.  

4) Το προσωπικό του Ταμείου Προνοίας Δι καστικών Επιμελητών και του 

Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσιών Έργων, βάσει των διατάξεων του 

Ν.1654/1986.  

5) Οι τακτικοί  υπάλληλοι των συνιστώμενων μετά τη δημοσίευση του 

Ν.2676/99 ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου 

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστ ασίας.  
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Ι Ι .  Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης  

1. ΓΗΡΑΣ Η΄ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ .  

Μέχρι 31.12.97 ισχύουν οι τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις του Ταμείου 

μας. Έτσι οι άνδρες και οι άγαμες γυναίκες δικαιούνται μηνιαίου 

βοηθήματος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας  εφόσον έχουν συμπληρώ σει 25ετή 

υπηρεσία μέχρι 31.12.97 και παίρνουν σύνταξη από τον κύριο φορέα. Οι 

έγγαμες γυναίκες ή οι μητέρες ανηλίκων τέκνων θεμελιώνουν δικαίωμα 

συνταξιοδότησης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρώσει  

15ετή υπηρεσία μέχρι  31.12.97 και συνταξιο δοτούνται από τον κύριο φορέα.  

Για όσους δεν έχουν τ ις παραπάνω προϋποθέσεις,  από 1.1.1998 που ισχύουν 

οι διατάξεις του Ν.2084/92 το Ταμείο ακολουθεί τις  διατάξεις που ισχύουν 

για τον κύριο φορέα.  

Δηλαδή, είναι καθοριστικό αν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί  από 

τον κύριο φορέα με τ ις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις ή με τ ις διατάξεις  που 

ισχύουν για τους κοινούς ασφαλισμένους .  

Ι Ι Ι .  Υπολογισμός Σύνταξης.  

Η μηνιαία σύνταξη υπολογίζεται σε ποσοστά επί  του βασικού μισθού 

του τελευταίου μήνα εξόδου από την υπηρεσία,  ανάλογα με τα χρόνια 

ασφάλισης στο Ταμείο.  

Σε περίπτωση ασφαλισμένου που δεν μισθοδοτείται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες για τους δημοσίους υπαλλήλους διατάξεις,  η σύνταξη υπολογίζεται  

με βάσει τον βασικό μηνιαίο μισθό (Μ.Κ) στον οποίο εντάσσεται,  σύμφωνα με 

τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου.  

Έτη που λαμβάνονται  υπόψιν για  τον υπολογισμό της σύνταξης εί ναι  

αυτά για τα οποία καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές,  αυτά που 

αναγνωρίστηκαν και τα έτη της διαδοχικής ασφάλισης.  
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Από 24.12.1997 ο χρ όνος υπηρεσίας ασφαλισμένου του Ταμείου δεν 

λαμβάνεται υπόψιν ως συντάξιμος στο Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. ,  στην περίπτωση που 

αυτός λαμβάνει κάποια επικουρική σύνταξη, εκτός Μ.Τ.Π.Υ. ,  γ ια εργασία που 

προσφέρθηκε σε υπηρεσία δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Ως ανώτατος μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται  

υπόψιν ο βασικός μισθός του πρώτου κλιμακίου της κατηγορίας ΠΕ των 

δημοσίων υπαλλήλων όπως ισχύει κάθε φορά.  

Για όσους έχουν προσληφθεί από 1.1.1993 και μετά, ο υπολογισμός της 

σύνταξης θα γίνεται  σύμφωνα με τ ις διατάξεις του Ν.2084/1992, όπως 

ισχύουν.  

Πίνακας καθορισμού ποσοστού σύνταξης με βάση τα συντάξιμα έτη.  

Συντάξιμα Έτη  Ποσοστό  Συντάξιμα Έτη  Ποσοστό  

15 16,00% 28 28,35% 

16 16,95% 29 29,30% 

17 17,90% 30 30,25% 

18 18,85% 31 31,20% 

19 19,80% 32 32,15% 

20 20,75% 33 33,10% 

21 21,70% 34 34,05% 

22 22,65% 35 35,00% 

23 23,60% 36 35,70% 

24 24,55% 37 36,40% 

25 25,50% 38 37,10% 

26 26,45% 39 37,80% 

27 27,40% 40 38,50% 

 

Το ποσό της σύνταξης για όσους παραμείνουν στην υπηρεσία και  μετά 

τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑΠΟΚΑ 
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προσαυξάνεται  κατά 1/50 αυτού για κάθε έτος πέραν του 35ου έτους και 

μέχρι τα 40.  

Η μηνιαία σύνταξη ,  που δικαιούται η χήρα είναι ίση με το 60% και του 

κάθε παιδιού με το 20% και αν είναι  ορφανά και από τ ους δύο γονείς το 40% 

της μηνιαίας σύνταξης που έπαιρνε ο αποβιώσας συνταξιούχος ή εκείνης που 

θα εδικαιούτο αυτός κατά την ημέρα θανάτου του.  Η μηνιαία σύνταξη της  

χήρας και των παιδιών δεν μπορεί  να είναι  μεγαλύτερη από εκείνη που 

έπαιρνε ή εδικαιούτο ο αποβιώσας. Αν η σύνταξη των ανωτέρω υπερβαίνει  

αυτό που εδικαιούτο ο θανών, μειώνεται στον κάθε δικαιούμενο ανάλογα. Αν 

κάποιος από τους ανωτέρω τελεί σε κατάσταση απολύτου αναπηρίας,  η 

δικαιούμενη   σύνταξη του προσαυξάνεται κατά το ήμισυ (1/2) χωρίς να 

θίγονται τα δικαιώματα των υπολοίπων.  Εάν ο συνταξιούχος βρίσκεται σε  

κατάσταση απολύτου αναπηρίας, που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και βοήθεια 

άλλου προσώπου, η μηνιαία σύνταξη του προσαυξάνεται  κατά (50%).  

Ι Ι Ι .  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας  

Οι προϋπηρεσίες που αναγ νωρίζονται ως συντάξιμες με εξαγορά είναι:  

Έμμισθες προϋπηρεσίες στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ιδιωτικό Τομέα 

με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωρισθεί από τον Κύριο Φορέα.  

Στρατιωτική υπηρεσία.  

Σημείωση: Η προϋπηρεσία που καλύπτεται από κάποια επικουρική 

ασφάλιση, υπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης κατά τη 

συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου, χωρίς εξαγορά.  

IV .  ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Υπαχθέντες στην Κοινωνική ασφάλιση μέχρι  31 -12-1992: 

1. Διοικητικοί  –  υγειονομικοί –  γιατροί που συνταξιοδοτούνται  από τον 

κύριο φορέα με τις δημοσιοϋπαλληλικές  διατάξεις (Ν.3232/04)  

6 % Χ Βασικό μισθό Χ 12 μήνες το έτος  
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2 α. Διοικητικοί  –  υγειονομικοί που συνταξιοδοτούνται από τον κύριο 

φορέα με τις κοινές διατάξεις (Ν.3050/02)  

10 % Χ Βασικό μισθό Χ 14 μήνες το έτος  

2 β. Γιατροί που συνταξιοδοτούνται από τον κύριο φορέα με τις κοινές 

διατάξεις (Ν.3050/02)  

12 % Χ Βασικό μισθό Χ 14 μήνες το έτος  

Υπαχθέντες στην Κοινωνική ασφάλιση από 1 -1-1993 και μετέπειτα:  

1. Διοικητικοί  –  υγειονομικοί –  γιατροί που συνταξιοδοτούνται  από τον 

κύριο φορέα με τις δημοσιοϋπαλληλικές  διατάξεις (Ν.3232/04)  

6 % Χ του συνόλου των αποδοχών (εκτός κινήτρου απόδοσης)  Χ 12 

μήνες το έτος  

2. Διοικητικοί  –  υγειονομικοί –  γιατροί που συνταξιοδοτούνται  από τον 

κύριο φορέα με τις κοινές διατάξεις (Ν.3050/02)  

6 % Χ του συνόλου των αποδοχών (εκτός κινήτρου απόδοσης)  Χ 14 

μήνες το έτος  

V. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

`Όταν ο ασφαλισμένος δεν έχει τις  απαιτούμενες χρονικές  

προϋποθέσεις για να δικαιωθεί  μηνιαίου βοηθήματος εφόσον έχει (11) χρόνι α 

πλήρους πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο και δεν λαμβάνει ούτε 

δικαιούται να λάβει άλλη επικουρική σύνταξη, μπορεί να συνεχίσει  

προαιρετικά την ασφάλιση στο Ταμείο μέχρι να τις συμπληρώσει.  Πρέπει 

όμως να το ζητήσει με αίτησή του και εντός τριών (3) μηνώ ν από τότε που 

έπαυσε να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος στο Ταμείο.  ( ‘Aρθρο 8 παρ. 1 του 

Ν.Δ. 4577/1966,ΦΕΚ230/7.11.1966 τ.  Α΄).  

V. Έναρξη –  Λήξη –  Χρόνος καταβολής Σύνταξης .   

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ –  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ –  ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
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Η μηνιαία σύνταξη αρχίζει  να καταβάλλεται στον δικαιούχο από την 

επομένη της διακοπής της μισθοδοσίας του ή από την επομένη της λήξεως 

των τριμήνων αποδοχών του ή την πρώτη του επόμενου από τον θάνατο μήνα,  

εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός εξαμήνου από τη λύση της 

υπαλληλικής  σχέσης ή του θανάτου. Δεν χορηγούνται μηνιαίες συντάξεις  

αναδρομικά πέραν των έξι  (6)  μηνών από την υποβολή της αίτησης για 

συνταξιοδότηση.  

3) ΤΑΔΚΥ  

 

Ι .  Ασφαλισμένοι  

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:  

1. Οι τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων,  Κο ινοτήτων και  λοιπών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρ.12,  Ν.Δ. 3894/58, άρ.21, Ν.1976/91).  

2. Οι τακτικοί υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, ΚΑΠΗ,  

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (άρ. 12 του Ν.541/77 ) . 

-  Το προσωπικό των παιδικών σταθμών που μονιμοποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2738/99 και εφ΄όσον δεν υπέβαλε δήλωση 

διατήρησης του παλαιού ασφαλιστικού καθεστώτος εντός τριμήνου από του 

διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρ. 29 του Ν.2768/99, 

υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου μας.  

-  Επίσης υποχρεωτικά ασφαλίζεται στο Ταμείο το τακτικό προσωπικό 

των Λιμενικών Ταμείων που διορίζεται σ’  αυτά μετά τη μεταφορά τους σε 

Δήμους, δυνατότητα η οποία τους παρέχεται με Πρ οεδρικά Διατάγματα που 

εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτ ερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού  

Συμβουλίου (άρ.28, Ν.2738/99).  
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-  Τέλος, υποχρεωτικά ασφαλισμένο στο ΤΑΔΚΥ είναι και το προσωπ ικό 

που διορίζεται σε κενές οργανικές θέσεις  των πρώην Κρατικών Παιδικών 

Σταθμών και Αθλητικών Κέντρων που περιήλθαν στους Ο.Τ.Α. κατ ’  εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ Α΄,  αρ. φύλλου 

9/30-1-2001).  

3. Οι τακτικοί υπάλληλοι το υ Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις μέχρι 1 -4-

1999. 

4. Το τακτικό προσωπικό του ΤΥΔΚΥ και των παραρτημάτων του (αρ.2,  

παρ.1,  Ν.Δ. 995/71, ΦΕΚ 192/6 -10-71).  

5. Το τακτικό προσωπικό της ΚΕΔΚΕ (άρ.  2,  παρ.1,  Ν.Δ.995/71 ΦΕΚ 

192/6-10-71).  

6. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των Ο.Τ.Α. ,  που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή.  (άρ.30, παρ.1,  Ν.Δ. 4505/66, άρ. 

5,  παρ.2,  Ν.685/77 και άρ.24, παρ. 10 του Ν.1964/87)  

7. Οι αιρετοί Νομάρχες και οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων (άρ. 9,  παρ.4 του Ν.2703/8 -4-99) 

8. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο πρώην ΤΣΚΥ και  

ενσωματώθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (άρ.12, Ν. 541/77).  

9. Το προσωπικό των ΤΕΔΚ που κατείχε τακτικές οργαν ικές θέσεις και 

υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά 

την ημερομηνία ισχύος του Ν.2676/99 (5 -1-1999),  εφόσον μέχρι 30 -6-1999 

δεν είχε εκδηλώσει με έγγραφη δήλωσή του την επιθυμία παραμονής του στο 

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, όπου ανήκε ασφαλιστικά πριν,  αλλά και το εφεξής του άνω Νόμου 

διοριζόμενο προσωπικό. (άρ. 77, παρ.3 του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/5 -1-99).  

10.Οι Δήμαρχοι (άρ. 33, παρ. 1 του Ν.Δ. 4541/66 και άρ. 1,  παρ.2 του 

Ν. 685/77),  εκτός αν είναι ήδη βοηθηματούχοι του Ταμείου και  υποβάλουν 
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αίτηση εξαίρεσής από την ασφάλιση σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την 

εκλογή τους.  

11.Το τακτικό προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων,  που από 1 -11-1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/1953.  

12.Το τακτικό προσωπικό του ΤΑΔΚΥ (άρ. 4 και 9,  παρ.1 του 

Ν.Δ.3894/58).  

13.Οι Γενικοί  Γραμματείς των Δήμων, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από 

το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και εφόσον υπαχθούν 

προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου, μπορούν επίσης να υπαχθούν στ ην ασφάλιση του ΤΑΔΚΥ, εφόσον 

υποβάλουν σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι  (6)  μηνών από 

του διορισμού τους. (άρ.5,  παρ.1 του Ν.685/77, ΦΕΚ 252/Α).  

14.Οι Μηχανικοί που διορίζονται στους Ο.Τ.Α. και ασφαλίζονται λόγω 

ιδιότητας στο ΤΣΜΕΔΕ (άρ.  17, παρ.4 του Ν.  2084/92, άρ.5,  παρ.4 του 

Ν.2320/95 και η 8/1/0092/3 -1-2000 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών) :  

-  Οι έχοντες πριν το διορισμό τους προϋπηρεσία στο Δημόσιο με 

οποιαδήποτε σχέση που ανατρέχει πριν την 1η -1-1993 υπάγονται 

υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Δημόσιο και για 

επικουρικό στο ΤΑΔΚΥ.  

-  Οι πριν την 1η -1-1993 ασφαλισθέντες  στο ΤΣΜΕΔΕ ή άλλο φορέα 

κύριας ασφάλισης, μπορούν προαιρετικά με έγγραφη δήλωσή τους, να 

επιλέξουν για κύρια σύνταξη το Δημόσιο και επικουρική το ΤΑ ΔΚΥ, παράλληλα 

με την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ (μό νο για κύρια σύνταξη) .  

-  Οι νεοδιοριζόμενοι και για πρώτη φορά μετά την 1η -1-1993 

ασφαλιζόμενοι  σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μηχανικοί έχουν την 

ίδια δυνατότητα,  μόνο που οι κρατήσεις τους για το Τ αμείο μας 

(ασφαλισμένου και εργοδότη) επιβαρύνουν τους ίδιους.  
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Ι Ι .  Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης (τομέα ΤΑΔΚΥ)  

Μηνιαία επικουρική σύνταξη από τον τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  

δικαιούνται  οι ασφαλισμένοι του καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους,  

εφόσον συμπληρώνουν στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ κατά περίπτωση τις προϋποθέσεις  

συνταξιοδότησης του κύριου φορέα.  

Σημειώνεται ότι γ ια τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου στο 

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  λαμβάνεται  υπόψη και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης, μετά 

από αίτηση του ασφαλισμένου.  

Ι Ι Ι .  Υπολογισμός Σύνταξης.  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  

Η επικουρική σύνταξη που χορηγείται από τον Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπολογίζεται ως συνάρτηση του ύψους του βασικού μισθού του 

ασφαλισμένου κατά τον μήνα αποχώρησης από την υπηρεσία του, των ετών 

ασφάλισης στο Ταμείο (τακτική και εξαγορασμένη υπηρεσία) και του 

ποσοστού καθορισμού του μηνιαίου βοηθήματος, όπως αυτό ορίστηκε με την 

Φ.20102/24117/1375/07 Υπουργική Απόφαση, ανερχόμενο σε  9 ο/οο  από 1 -7-

2007. 

 

IV.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ Ε ΞΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Για την αναγνώριση και εξαγορά της υπηρεσίας των ασφαλισμένων του 

τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ εφαρμόζονται οι  διατάξεις της παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 20 του Ν. 3232/04, σύμφωνα με τις οποίες,  οι ασφαλισμένοι μπορούν 

να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσί α τους,  που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο 

στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της  

στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για το  χρόνο αυτό δεν είχαν άλλη 

επικουρική ασφάλιση.  Η αναγνώριση αυτή γίνεται με απόφαση του Ταμείου 

μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Το ποσό της εξαγοράς ανέρχεται σε 3% 

επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε κρατήσεις για κάθε 

μήνα εξαγοραζόμενης υπηρεσίας. Το οριζόμενο ποσό εξαγοράς καταβάλλεται  

είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% είτε σε μηνιαίες δόσεις π ου δεν δύνανται να 
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υπερβαίνουν τον αριθμό των εξαγοραζομένων μηνών. Επισημαίνεται τέλος, 

ότι για να υπολογισθεί ο αναγνωρισμένος χρόνος συντάξιμος, θα πρέπει να 

έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσό της οφειλής. Διαφορετικά, με βάση την 

κείμενη νομοθεσία, ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται συντάξιμος.  

Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έχουν και όσοι ασφαλισμένοι  

έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία εφόσον αυτοί δεν έχουν θεμελιώσει  

δικαίωμα επικουρικής σύνταξης καθώς και οι δικαιοδόχοι  αυτών .  

 Για την αναγνώριση και εξαγ ορά στο ΤΑΔΚΥ του χρόνου ασφάλισης που έχει  

αναγνωρισθεί στο καθεστώς βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο 

Δημόσιο, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008, οι ενδιαφερόμενοι  

πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με πράξη αντίστοιχης 

υπαγωγής στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελμάτων του 

Δημοσίου καθώς και αναλυτική βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της  

αίτησης.  Το ποσό της εξαγοράς ανέρχεται σε 2% επί του ποσού των 

ασφαλιστέων αποδοχών επί  του οποίου υπολογίζονται οι  εισφορές για κύρια 

σύνταξη (βασικός μισθός και επίδομα ειδικής απασχόλησης).  

Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με 

έκπτωση 15%, ε ίτε σε εξήντα (60) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις οι οποίες 

παρακρατούνται από τις αποδοχές του ασφαλισμένου και αποδίδονται στο 

Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, καταβάλλεται το 

1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται με παρακρ άτηση από την 

επικουρική σύνταξη   σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  

 

Β. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ) 3 

Το  Ταμείο  Προνοίας  Δημοσίων  Υπαλλήλων  ιδρύθηκε  το  1936 με  έδρα  

την  Αθήνα  και  αποτελεί  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου,  υπαγόμενο  στην  

εποπτεία  του  Υπουργείου  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας,  

διοικείται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  εκπροσωπείται  από  τον  Πρόεδρο  

                                                 
3
 Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Ταμείου  
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του  Δ.Σ.  Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις στον απολυόμενο ή αποχωρούντα ασ φαλισμένο από 

τη Δημόσια Υπηρεσία ή στην περίπτωση θανάτου αυτού, στα μέλη της 

οικογένειας του.  Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)  

εντάσσονται,  από την 1η του Αυγούστου 2008 (ΦΕΚ  Α'  58/3-4-2008, 

Ν.3655/2008 ) ,  ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικ ονομική αυτοτέλεια 

έκαστος, α) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών,  

Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ),  ως 

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών,  Βιομηχανικών, Επαγγελματικών,  

Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κρ άτους, β) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΕΑΠ -  Ταμείου 

Νομικών),  ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και  γ)  ο κλάδος 

πρόνοιας του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και  Κοινοτικών Υπαλλήλων 

(ΤΑΔΚΥ),  ως Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.  Οι ήδη 

υφιστάμενοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Κλάδοι Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.  και Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος 

μετονομάζονται σε Τομείς Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και  Ορθόδοξου  

Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος αντίστοιχα.  

Ι .  Ασφαλισμένοι  

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 

όλοι οι Δημόσιοι  Πολιτικοί Υπάλληλοι (Τακτικοί,  Μόνιμοι,  Δόκιμοι,  Έκτακτοι  

και επί θητεία),  οι  εκ του Δημοσίου Ταμείου και οι βάρος αυτού 

μισθοδοτούμενοι με μηνιαίο μισθό).  Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 του 

Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α) στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 1.7.2011 και οι επί συμβάσει  

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόν ου πρόσληψης,  

υπάλληλοι του Δημοσίου και  των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων το μόνιμο προσωπικό 

υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων .  
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Ι Ι .  Τακτικές Εισφορές  

Η τακτική μηνιαία εισφορά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι 

οποίοι είχαν ασφαλ ισθεί σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν την 1/1/1993, 

υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του Βασικού Μισθού και του Επιδόματος 

Χρόνου Υπηρεσίας όπου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών δεν πρέπει να 

ξεπερνά το ποσό των 2.055€ μηνιαίως  μέχρι και  το  έτος  2005,  τα  2157,75€  

για  το  έτος  2006 ,  τα  2265,64€  για  το  έτος  2007,  τα  2378,92€  για  το  έτος  

2008,  τα  2497,87€  για  το  έτος  2009 και  2.622,76€  για  το  έτη  2010,  2011 και  

2012 .  Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε κύριο 

φορέα ασφάλισης μετά την 1 η/1ο υ/1993, υπολογίζεται στο ίδιο ποσοστό επί 

του συνόλου των τακτικών αποδοχών χωρίς τον περιορισμό του πλαφόν.  

  Στο Νόμo 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 -2015» που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται,  μεταξύ των άλλων 

και η διάταξη της παρ. 2β του αρθ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική 

εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ.   

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο (Φ.80000/17818/514/25 -7-2011, ΑΔΑ 

4ΑΣΤΛ -17Μ) του Υπουργείου Εργασίας και Κο ινωνικής Ασφάλισης με τ ις  

διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2β του άρθρου 38 η ως 

άνω ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από 1 -7-2011 αφορά όλους 

τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου αυτού και υπολογίζεται  

σε ποσοστό ένα το ις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων 

αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. 

Επισημαίνεται  ότι η ειδική αυτή εισφορά θα ενεργείται  από τους εκάστοτε 

εκκαθαριστές των φορέων όχι μόνο επί των τακτικών αποδοχών αλλ ά και  

ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση επί όλων των πρόσθετων αμοιβών και  

αποζημιώσεων που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κάθε τομέα του ΤΠΔΥ και θα 

αποδίδεται με την αυτή διαδικασία με την οποία παρακρατείται και  

αποδίδεται και  η τακτική εισφορά των ασφαλισμένων υπ έρ των αντίστοιχων 

Τομέων Πρόνοιας του ΤΠΔΥ για την χορήγηση εφάπαξ παροχής.  
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IV.  Δικαιούχοι Αναγνώρισης  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.6 -7 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α) οι 

διατάξεις του Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και  

της γενικότερης νομ οθεσίας που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά 

χρόνου προϋπηρεσίας  των ασφαλισμένων του Ταμείου, καταργούνται.  Οι  

καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του 

άρθρου 3 παράγραφος 9 του β.δ. της  3ης/13.7.1936 (Α' 285),  όπως η 

παράγραφος 9  προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του 

ν.3518/2006.  

Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος 

του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την 

ημερομηνία αυτή διατάξεις.  

   

V. Εξαγορά Προϋπηρεσίας  

α) Προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης κάθε προϋπηρεσία 

που έχει παρασχεθεί  στο Δημόσιο εφόσον η μισθοδοσία του υπαλλήλου 

βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει ληφθεί υπόψη για τη 

βαθμολογική και μισθολογική του ένταξη με την προϋπόθεση  ότι δεν είχε  

κράτηση σε άλλο φορέα πρόνοιας.  

β)  Δεν  προσμετράται η στρατιωτική θητεία.  

γ)  Δεν  προσμετράται χρόνος απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.  

VI.  Υπολογισμός Εξαγοράς .  

Η οφειλόμενη μηνιαία εισφορά για εξαγορά της προς αναγνώριση 

προϋπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών που 

λαμβάνει  ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της σ χετικής αίτησης χωρίς  

τον περιορισμό του πλαφόν. Για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο υπολογίζονται  

14 μήνες ασφάλισης. Το ποσό της οφειλής εξοφλείται σε 12 άτοκες,  ισόποσες, 

εξαμηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο, ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέσα σε ένα 

(1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.  
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VII .  Προϋποθέσεις Απονομής  

Απονέμεται εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω:  

 α) Σωματικής ή διανοητικής ανικανό τητας στην υπηρεσία και ένεκα 

ταύτης :  50 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο  

  β) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας:  100 μήνες ασφάλισης στο 

Ταμείο  

 γ) Κατάργησης θέσης ή λόγω ορίου ηλικίας :  120 μήνες ασφάλισης στο 

Ταμείο  

 δ) Λοιπές περιπτώσεις εξόδου (π.χ.  πα ραίτηση) :  150 μήνες ασφάλισης 

στο Ταμείο  

 ε) Στους δικαιούχους θανόντος εν υπηρεσία ασφαλισμένου μας ,  

εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 

θανάτου που ισχύουν στο φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν 

ασφαλισμένος ο θανών. Αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως ,  το εφάπαξ 

χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το 

κληρονομικό τους δικαίωμα.  

 στ) Για την περίπτωση θανάτου εν υπηρεσία ασφαλισμένου μας, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170, 5/8 /2011, Άρθρο 82, 

παρ. 2,  στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 των άρθρων 38 και 56, 

όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 5α, β  του άρθρου 

16 του Ν. 2556/1997, προστίθεται  η εξής διάταξη: στην περίπτωση που δεν 

υπάρχουν πρόσωπα που να  δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα, εφόσον ο θανών 

είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον 

ασφάλιση στον οικείο φορέα πρόνοιας ( ή διαδοχικά σε περισσότερους του 

ενός φορείς)  το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στους γονείς,  αδερφούς/ές του 

θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους 

δικαιώματος.  Ο  νόμος  δεν  έχει  αναδρομική  ισχύ.  

 VIII .  Επιστροφή Εισφορών  

Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν 

συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται  οι ατο μικές  



 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ασφαλιστικό δίκαιο 
 

 

 
45 

τους εισφορές  εντόκως ,  με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον 

αρμόδιο Υπουργό .  

IX.  Τρόπος Υπολογισμού Εφάπαξ  

Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Τ.Π.Δ.Υ. καθορίζεται από 

τα χρόνια ασφάλισης και το μισθό ασφάλισης (Π.Δ.243/1984,όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 το Ν.2512/1997,ΦΕΚ 138Α/27 -6-1997, το άρθρο 

21 του Ν.3232/2004 , ΦΕΚ 48Α/12 -2-2004, το άρθρο 5 του Ν.3513/2006 ΦΕΚ 

265Α/5 -12-2006, το άρθρο 47 παρ.2 -3 και το άρθρο 85 παρ.3 του Ν.3996/2011 

(ΦΕΚ 170Α) ) .  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

Ασφαλισμένοι  

Στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται όλοι οι ασφαλισμένοι του πρώην 

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,  δηλαδή:  

α)  Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων,  Κοινοτήτων και λοιπών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπάγονται στη συνταξιοδοτική 

προστασία του Δημοσίου.  

β)  Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις  μέχρι 31 -3-

1999. 

γ)  Οι αιρετοί Νομάρχες και οι πρόεδροι των Νομαρχιακ ών 

Αυτοδιοικήσεων από 1/1/1995.  

δ)  Οι Δήμαρχοι.  

ε)  Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των Ο.Τ.Α. που προσφέρουν τις  

υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή.  

στ)  Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Ο.Τ.Α.,  Συνδέσμων, ΚΑΠΗ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.  

των Ο.Τ.Α. (αθλητικών οργανισμών, λιμενικών ταμείων,  δημοτικών 

βιβλιοθηκών, δημοτικής αστυνομίας, πολιτ ιστικών οργανισμών κ.ά.) ,  καθώς 
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και οι  νεοδιοριζόμενοι τακτικοί υπάλληλοι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,  

που ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο Ι .Κ.Α.  

  Το προσωπικό των παιδικών σταθμών που μονιμοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις  του άρθρου 14 του Ν. 2738/99 και εφ΄όσον δεν υπέβαλε 

δήλωση διατήρησης του παλαιού ασφαλιστικού καθεστώτος εντός τριμήνου 

από του διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 29 

του Ν. 2768/99, υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου μας.  

ζ)  Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο πρώην ΤΣΚΥ και  

ενσωματώθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εφόσον επέλεξε την 

ασφάλισή του στο Ταμείο.  

η)  Το τακτικό προσωπικό της ΚΕΔΚΕ  

θ)  Το προσωπικό των ΤΕΔΚ που κατείχε τακτικές οργανικές θέσεις και  

υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά 

την ημερομηνία ισχύος του Ν.2676/1999, εφόσον δεν είχε επιλέξει την 

παραμονή του στην ασφάλιση του Ι .Κ.Α.,  αλλά και το εφεξής του άνω νόμου  

διοριζόμενο προσωπικό.  

ι)  Το τακτικό προσωπικό του ΤΑΔΚΥ και το τακτικό προσωπικό του ΤΥΔΚΥ, 

που υπηρετούσε κατά την ένταξη των Ταμείων αυτών στα αντίστοιχα Ταμεία 

των Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3655/2008, και 

εφόσον επέλεξε την παραμονή στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΔΚΥ.  

ια)  Οι μηχανικοί  που διορίστηκαν στους Ο.Τ.Α. ή είχαν προϋπηρεσία στο 

Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση μέχρι 31/12/1992 και είναι υποχρεωτικά 

ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ για κύρια σύνταξη.  

ιβ)  Οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων ε φόσον υποβάλουν αίτηση υπαγωγής 

τους στην ασφάλιση σε προθεσμία έξι  (6)  μηνών από του διορισμού τους.  

ιγ)  Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο 

από 1/11/1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/1953 εξακολουθεί να 

υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου.  

Πόροι του Τομέα  

1)  Εισφορές  Ασφαλισμένων  (αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται) .  
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  Οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών 

πλην του κινήτρου απόδοσης (άρ.  13 Ν. 2470/97) και των εξόδων μετακίνησης 

του άρ. 5 του Ν.  2685/99, γίνονται  στις πάσης φύσεως αποδοχές,  επιδόματα ή 

αποζημιώσεις,  από οποιαδήποτε αιτ ία κι  αν προέρχονται,  καθώς και στα 

Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας (άρ. 98, Ν.Δ. 4260/62) και 

καταβάλλονται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των  μονίμων 

υπαλλήλων μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους από την υπηρεσία.  Οι 

ενιαίες εισφορές 4% των παλαιών ασφαλισμένων (Υπ.Απ. 25494/25494/8 -4-58 

(ΦΕΚ 105/15 -4-58),  σύμφωνα με την Β/20102/17823/71/1 -8-2008 απόφαση 

της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας,  η οποία 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1621/13 -8-2008, τ .  Β΄,  διαχωρίστηκαν κατά ποσοστό 

75% και 25% αντίστοιχα, δηλαδή σε 3% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 

που αποδίδεται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

(ΤΑΔΚΥ) του ΤΕΑΔΥ και σε 1% για τον κλάδο πρόνοιας που αποδίδεται στον 

Τομέα Πρόνοιας Δημοτ. και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ.  

Οι δε εισφορές των νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο πρόνοιας ανέρχονται  

σε ποσοστό 4% που βαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τ ις 

διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2084/1992 και αποδίδονται  στον Τομέα 

ΤΠΔΚΥ του ΤΠΔΥ.  

   

Π Ο Σ Ο Σ Τ Α   Ε Ι  Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

Ασφαλισμένοι έως  

31-12-1992  

 

1%  

 

 

____ 

 

Ασφαλισμένοι από  

1-1-1993 και εφεξής  

 

4%  

 

____ 
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2) Ετήσια  υποχρεωτική  εισφορά  

  Από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΑΔΚΥ, από τ ις οποίες 

διέπεται και ο Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.  σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του 

Ν.3655/2008, προβλέπεται και η καταβολή από τους Ο.Τ.Α.  ετήσιας 

υποχρεωτικής εισφοράς, η οποία ανέρχεται  για μεν του ς Δήμους σε ποσοστό 

3%, για δε τους λοιπούς Ο.Τ.Α. σε ποσοστό 2% και υπολογίζεται επί των 

πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων τους της προηγούμενης χρήσης. Η 

καταβολή της εισφοράς των Δήμων γίνεται  από το Υπουργείο Εσωτερικών και  

μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακράτηση τμηματικά 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Για δε τους υπόλοιπους Ο.Τ.Α.  

γίνεται με καταβολή από τους ίδιους είτε με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος, είτε στους κωδικούς Κ.Α.Ε. στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.  

Από την ετήσια υποχρεωτική εισφορά των Ο.Τ.Α.,  στον Τομέα Τ.Π.Δ.Κ.Υ.  

αποδίδεται το 25% του ποσού.  

Η εισφορά του ΤΥΔΚΥ και των παραρτημάτων του είναι ίση με το 

διπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλεται από το τακτικό προσωπικό 

του Ταμείου και ανέρχεται σε ποσ οστό  2% για τους μέχρι 31/12/1992 

ασφαλισμένους και  σε ποσοστό  8%  για τους μετά την 1/1/1993 

ασφαλισμένους (άρ.9,παρ.2,  Ν.Δ 3894/58).  

   

3) Κρατήσεις  σε  έργα,  προμήθειες  υλικών  και  ενοίκια  

  Σύμφωνα με τ ις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΑΔΚΥ,  ενεργείται  

κράτηση 2% :  

  Στην αξία των έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. με εργολαβία,  

ανεξάρτητα αν το έργο έγινε κατόπιν διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση.  

  Στα έργα που εκτελούνται από το Ε.Α.Π.Τ.Α. (Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και μόνο  κατά το μέρος του ποσού που 

προέρχεται από τους ίδιους πόρους των φορέων.  

  Στα έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. μέσω της 

Σ.Α.Τ.Α.  
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  Για την εκτέλεση προγραμμάτων που γίνονται με χ ρηματοδότηση της 

Ε.Κ. και όταν αυτή δίνεται απευθείας στους Ο.Τ .Α.  

(Δεν οφείλεται κράτηση όταν τα έργα εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και από τα ποσά που προέρχονται από τις Σ.Α.Ε.  Επίσης δεν 

οφείλεται εισφορά από την αμοιβή ιδιώτη μηχανικού για τη σύνταξη μελέτης 

ρυμοτομίας και τοπογραφικής αποτύπωσ ης Δημοτικού ή Κοινοτικού έργου).  

  Στην αξία της δαπάνης για προμήθεια παντός είδους υλικών, όταν η 

προμήθεια γίνεται μετά από τακτικό ή πρόχειρο διαγωνισμό ή με λήψη 

προσφορών.  (Δεν οφείλεται  κράτηση όταν οι  προμήθειες γίνονται με 

απευθείας ανάθεση,  αυτό ό μως δεν ισχύει στις περιπτώσεις που 

οδηγούνται σε απευθείας ανάθεση λόγω του ότι ο διαγωνισμός που 

προβλέπεται απέβη άκαρπος. Επίσης δεν οφείλεται κράτηση για αγορά 

υλικών ή σύνταξη μελετών που αφορούν έργα που εκτελούνται από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσ εων).  

  Στο ποσό των ενοικίων που καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες  

ιδιοκτήτες ενεργείται επίσης κράτηση 2%, η οποία βαρύνει είτε τον ιδιώτη 

είτε τον Ο.Τ.Α. ,  ανάλογα με τη μεταξύ τους συμφωνία κατά την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης.  

  Από τις κρατήσεις αυτές,  ποσοστό 25% αποδίδεται στον Τομέα Τ.Π.Δ.Κ.Υ.,  το  

οποίο εξ ολοκλήρου αποδίδεται από τον Τομέα στο Λ.Β.Κ.Α.  

   

4) Καταβολή  προστίμων .  

  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους μονίμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.  

αποδίδονται στον Τομέα Τ.Π.Δ.Κ.Υ. κατά ποσοστό 25%. ( άρθρο 71, 

Ν.Δ.1140/1972) .   

Εξαγορά προϋπηρεσίας  

Στον Τομέα, λόγω του ότι  για  τους  μέχρι  31/12/1992 ασφαλισμένους το 

εφάπαξ βοήθημα είναι πολλαπλάσιο του μηνιαίου βοηθήματος και επομένως 

εξαρτάται άμεσα απ ’ αυτό, προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης 
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και εξομοιώνεται με χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κάθε χρόνος που 

προσμετράται και για την επικουρική σύνταξη, όπως:  

  Ο χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό Τομέα, όταν ο χρόνος αυτός 

συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης που προσμετράται στην κύρια σύνταξη και  

δεν καλύπτεται επικουρικά ή για πρόνοια σε άλλο Ταμείο,  

  Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας,  

  Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,  

  Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη,  

  Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας  

και γενικά κάθε χρόνος ο οποίος είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και  

κατά τη διάρκειά του δεν υπήρχε ασφάλιση σε άλλο επικουρικό οργανισμό.  Η 

σχετική απόφαση εξαγοράς εκδίδεται από τον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ),  στην οποία προβ λέπεται η 

προκαταβολική απόδοση στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του 75% του ποσού και στον 

Τομέα μας (ΤΠΔΚΥ) του 25% του ποσού της οφειλής, προκειμένου να λάβει ο  

δικαιούχος τα βοηθήματα (μηνιαίο και εφάπαξ).  

Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του μήν α 

υποβολής της σχετικής αίτησης και  ισούται  με την εισφορά του μήνα αυτού 

επί τους μήνες της  εξαγοραστέας υπηρεσίας.  

Για  τους  μετά  την  1/1/1993  ασφαλισμένους ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ και εκδίδεται χωριστή απόφαση 

εξαγοράς από τον  Τομέα μας, το δε ύψος της υπολογίζεται επίσης με τ ις 

αποδοχές του μήνα υποβολής της αίτησης,  πολλαπλασιάζοντας το ποσό της 

εισφοράς 4% για τον κλάδο πρόνοιας του μήνα αυτού επί τους εξαγοραστέους 

μήνες και φυσικά αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον Τομέα μας.  

Τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ βοηθήματος  

Όπως προαναφέρθηκε, το εφάπαξ βοήθημα :  

α)  για τους μέχρι 31/12/1992  ασφαλισμένους, είναι πολλαπλάσιο 

του μηνιαίου βοηθήματος και ισούται με 110 μηνιαία βοηθήματα (το ποσοστό 
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μπορεί να αυξηθεί  με απόφαση του Δ.Σ.  εγκρι νόμενη με απόφαση του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) .  

β)  για τους μετά την 1/1/1993  ασφαλισμένους και σύμφωνα με το 

Ν.2084/1992, το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται  από το γινόμενο του 70% των 

συνταξίμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις,  επί τα 

πραγματικά έτη ασφάλισης. Σαν συντάξιμες  αποδοχές νοείται το πηλίκο της 

διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος 

κατά τα 5  τελευταία ημερολογιακά έτη, οι  οποίες υποβλήθηκαν σε 

ασφαλιστικές εισφορές (δεν υπολογί ζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα 

αδείας) δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν 

πραγματοποιηθεί εντός αυτής της χρονικής περιόδου:  

Εφάπαξ  =  70% Χ  (πραγματικά  έτη  ασφάλισης)  Χ  (συντάξιμες  

αποδοχές)  

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ  

Για την απονομή εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα μας, απαιτείται  η 

θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα (αρθ.  

53, Ν.2084/1992).  

Δικαιούχα πρόσωπα  

Δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα σε περίπτωση θανάτου 

άμεσα ασφαλισμένου έχουν τα παρ ακάτω πρόσωπα:  

  Η χήρα σύζυγος και για όσο διάστημα τελεί εν χηρεία.  Το δικαίωμα 

γεννάται εάν ο γάμος τελέστηκε δύο (2) πλήρη έτη πριν από το θάνατο του 

ασφαλισμένου. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει εφόσον γεννηθεί τέκνο που 

ζει.  

  Τα άγαμα και ανήλικα τέκνα και  μέχρι τη συμπλήρωση του 18 ο υ  έτους 

της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που σπουδάζουν, μέχρι του πέρατος των 

σπουδών τους και πάντως μέχρι  τη συμπλήρωση του 24 ο υ  έτους της ηλικίας  

τους.  

  Τα ενήλικα τέκνα με κληρονομητήριο.  
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  Τα θετά και ανίκανα για εργασία τέκνα,  εφόσον η ανικανότητα επήλθε 

πριν από τη συμπλήρωση των ορίων της ηλικίας της προηγούμενης 

περίπτωσης.  

  Οι άποροι γονείς και τα άπορα αδέλφια, σύμφωνα και με τα ισχύοντα 

για την κύρια σύνταξη.  

Το εφάπαξ βοήθημα λόγω θανάτου καταβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα ως 

εξής:  

  Στον επιζώντα σύζυγο τα 2/4 του εφάπαξ, προστίθεται δε ¼ για κάθε 

τέκνο και μέχρι την ολοκλήρωσή του.  

  Εάν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και  κατά το χρόνο του θανάτου 

υπάρχει ένα ή περισσότερα τέκνα, όλο το εφάπαξ, το οποίο επιμερίζεται σ’  

αυτά εξ ίσου.  

  Στους άπορους γονείς ή άπορα αδέλφια όλο το εφάπαξ που 

κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ τους.  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εισπράξει το εφάπαξ βοήθημα εντός 

εξαμήνου, αυτό επιστρέφει στον Τομέα.  

Επιστροφή εισφορών  

Δικαίωμα επιστροφής εισφορών που κατέβαλ αν για το Ταμείο και εφόσον 

δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ, έχουν:  

  Οι ασφαλισμένοι που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από την 

υπηρεσία και έχουν συμπληρώσει εξήντα (60) μήνες πραγματικής 

υπηρεσίας.  

  Οι ασφαλισμένοι που εξέρχονται λόγω σ ωματικής ή διανοητικής 

ανικανότητας από την υπηρεσία και ένεκα αυτής, εφόσον αυτό βεβαιώνεται  

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

  Τα δικαιούχα πρόσωπα μεταβίβασης εφάπαξ βοηθήματος, εάν ο  

ασφαλισμένος αποβιώσει στην υπηρεσία.  

Δεν  δικαιούνται  επιστροφής  εισφορών  λόγω  μη  συμπλήρωσης  οκταετούς  

θητείας  οι  Δήμαρχοι  (άρθρο  33,  Ν.Δ.  4541/1966).  
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Οι επιστρεφόμενες εισφορές κατανέμονται μεταξύ των δικαιούχων 

σύμφωνα με τα ισχύοντα για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.  

Τέλος, αχρεώστητα καταβληθείσες εισφορ ές επιστρέφονται άτοκα και  

υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή από το τέλος του χρόνου, εντός του 

οποίου γεννήθηκε η αξίωση.  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.  

Ασφαλισμένοι  

Σύμφωνα με το αρθρ. 21 του ν.  3232/2004, στον Τομέα ασφαλίζεται  

υποχρεωτικά το μόνιμο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ.,  που δεν υπάγεται σε άλλο 

Φορέα Πρόνοιας ούτε στο Α.Ν. 513/1968 για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος.  

Ειδικότερα υπάγονται  υποχρεωτικά και όσοι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι  

στο καθεστώς του ν.  103/75 μέχρι την 31/12/2005. Τέλος ασφαλίζεται  

υποχρεωτικά και το τακτικό προσωπικό του Ο.Γ.Α.  

Τακτικές εισφορές  

Η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του βασικού μισθού του 

ασφ/μένου. Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 η 

εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του συνόλου των τακτικών μηνια ίων 

αποδοχών.  

  Εξαγορά προϋπηρεσίας  

Σύμφωνα με το αρθρ.  21 του ν.  3232/2004, ασφαλισμένοι του Τομέα 

μπορούν μετά από αίτησή τους να αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας που 

διανύθηκε στο νομικό πρόσωπο που υπηρετούν ή στο Δημόσιο ή σε άλλα 

Ν.Π.Δ.Δ.,  εφόσον δε συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα Πρόνοιας 

και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε μετά την 1/1/2006. Η 

αναγνώριση του χρόνου γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του 

Τ.Π.Δ.Υ.  
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Δικαιούχοι αναγνώρισης  

Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρ εσίας με εξαγορά έχουν οι  

υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι του Ταμείου, το οποίο ασκείται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής τους 

στην ασφάλιση του Τ.Π.Δ.Υ..  

Υπολογισμός εξαγοράς  

Η οφειλόμενη μηνιαία εισφορά για εξαγορά της πρ ος αναγνώριση 

προϋπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των συνταξίμων αποδοχών που 

λαμβάνει  ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης.  Για 

κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο υπολογίζονται 14 μήνες ασφάλισης. Το ποσό της 

οφειλής εξοφλείτε σε 12 άτοκες ,  ισόποσες, εξαμηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο 

όριο, ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης.  

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος  

Απονέμεται εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω:  

α) Σωματικής ή διανο ητικής ανικανότητας στην υπηρεσία και ένεκα 

ταύτης :  50 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο  

β) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας:  100 μήνες α σφάλισης στο 

Ταμείο  

γ) Κατάργησης θέσης ή λόγω ορίου ηλικίας :  120 μήνες ασφάλισης στο 

Ταμείο  

δ) Λοιπές περιπτώσεις  εξόδο υ :  150 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο  

ε) Στους δικαιούχους θανόντος ασφαλισμένου, εφόσον συντρέχουν οι  

χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύουν στο 

φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν δε ν 

υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως, το εφάπαξ χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο 

και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.  
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Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος  

 Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Τ.Π.Δ.Υ. καθορίζεται από 

τα χρόνια ασφάλισης και το μισθό ασφάλ ισης (Π.Δ.243/1984,όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 το Ν.2512/1997,ΦΕΚ 138Α/27 -6-1997, το άρθρο 

21 του Ν.3232/2004 , ΦΕΚ 48Α/12 -2-2004 και το άρθρο 5 του Ν.3513/2006 

ΦΕΚ 265Α/5 -12-2006.)    

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

 Το  εφάπαξ  βοήθημα  που  δικαιούνται  οι  αποχωρούντες  ασφαλισμένοι  

υπολογίζεται  για  όλο  το  χρόνο  υπηρεσίας  τους  που  έχει  διανυθεί  από  

1/10/1975 κ.ε.  και  καταβάλλεται  κατ'  αναλογία  από  το  Τ.Π.Δ.Υ.  για  το  χρόνο  

ασφάλισης  που  πραγματοποιήθηκε  σε  αυτό  και  για  το  οποίο  καταβλήθηκαν  

ασφαλιστικές  εισφορές  και  το  υπόλοιπο  ποσό  από  το  νομικό  πρόσωπο  στο  

οποίο  ετηρείτο  ο  λογαριασμός  του  ν.  103/75 και  στον  οποίο  ήταν  

ασφαλισμένος  ο  υπάλληλος  μέχρι  31/12/2005 (αρθρ.  21 ν.  3232/2004).  

   

Επιστροφή εισφορών  

 Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν 

συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται  οι ατομικές  

τους εισφορές  εντόκως ,  με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον 

αρμόδιο Υπουργό .  

 

3) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4 

Tο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)  ιδρύθηκε στις 1 2  

Οκτωβρίου του 1867 με πρωτοβουλία του τότε προέδρου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου Δημ. Ν. Λεβίδη και από πενήντα ακόμη   κρατικούς κατά κύριο λόγο 

υπαλλήλους, οι οποίοι ίδρυσαν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«Μετοχικόν Ταμείον προς περίθαλψην των υπαλλήλων και των οικογενειών 

των», με κεφάλαια τις εκούσιες καταθέσεις τους.  Τα πρώτα μερίσματα 

καταβλήθηκαν το 1874 και αντιστοιχούσαν στο σύνολο των καταθέσεω ν των 

                                                 
4
 Στοιχεία από την ιστοσελιδα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων  
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μετόχων μέχρι και  το 1882 .  Το 1887 τα καταβαλλόμενα μερίσματα 

αντιστοιχούσαν   στο 30 -40% των καταθέσεων των μετόχων.  Το 1893,   με την 

πτώχευση της Ελλάδος επί Κυβερνήσεως Χαρ. Τρικούπη, και τη μείωση των 

τόκων από τα χρεόγραφα, μειωθήκαν ακόμη περισσότερο τα καταβαλλόμενα 

μερίσματα.  Το 1896 συντάσσεται το Μητρώο των μετόχων,  στο οποίο 

καταχωρήθηκαν οι μέχρι τις  31 Δεκεμβρίου 1885 εγγραφέντες μέτοχοι του 

ταμείου.  Το 1905 ζητήθηκε από πολλούς μετόχους η διάλυση του Ταμείου 

επειδή το ποσό του μερίσματος μειώθηκε κάτω και από το μισό.  

Έως και το 1917 συνεχίστηκε η μείωση των μερισμάτων λόγω των αθρόων 

απολύσεων, της κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και  

της μη εγγραφής νέων μετόχων.  Σταθμός στην ιστορία του Ταμείου αποτελεί ο  

Ν.1636/1919 με τον οποίο το Ταμείο εισήλθε στο δημόσιο χώρο και η 

συμμετοχή σε αυτό   με το Ν.Δ. 12/2 -1/3/1923  έγινε υποχρεωτική από την 1η 

Απριλίου του 1923    για όλους τους εν ενεργεία πολιτ ικούς υπαλλήλους με 

ελάχιστες εξαιρέσεις,   ορίζεται  δε ως ειδικό Ταμείο του Κράτους υπαγόμενο 

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου των Οικονομικών.  

Με   το Νόμο 1500/1953 που καθιερώνεται  ο  θεσμός της 35ετιας λόγω των 

αθρόων παραιτήσεων, τα   συνολικά ποσά για τα καταβαλλόμενα μερίσματα 

υπερέβησαν το σύνολο των εισροών του Ταμείου και έτσι τα έτη 1965 -1968  

αναγκάστηκε να συνάψει άτοκο δάνειο με το Δημόσιο.  

Το 2005 ψηφίζεται ο  Ν.3336/05 με το ν οποίο καθιερώνεται νέος τρόπος 

υπολογισμού του μερίσματος, καθώς και η αναπροσαρμογή των μερισμάτων.  

Η εφαρμογή του νόμου αυτού είχε σα ν  συνέπεια να απομακρύνει το Ταμείο 

από τη βασική καταστατική του διάταξη που είναι η «κατ’  αναλογία του 

ποσού των καταθέσεων ενός εκάστου παροχή μερίσματος».  

Το 2011, με το Ν.4024 καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του 

μερίσματος, ενώ καθιερώνεται  η υπαγωγή του Ταμείου στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  Τέλος, με απόφαση του 

υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ορίστηκε η πληρωμή των 

μερισμάτων κατά μήνα.  Το 2012 με τον Ν.4052 τροποποιείται εκ νέου ο 

τρόπος υπολογισμού του μερίσματος .  
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ΜΕΤΟΧΟΙ  

Στο Μ.Τ.Π.Υ.  μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και  μόνιμοι  

πολιτικοί υπάλληλοι  των Υπου ργείων και  της Βουλής, εκτός όσων εξαιρούνται  

δια νόμου. Από τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. μετέχουν μόνο όσοι με ειδικές  

διατάξεις έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης,  μετέχει το  

προσωπικό (διοικητικό και στρατιωτικό) του Πυροσβεστικού Σώματος κ αθώς 

και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί  

στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Στο ΜΤΠΥ αναγνωρίζεται κάθε πολιτική ή στρατιωτική προϋπηρεσία 

μετόχου του, που κρίνεται συντάξιμη γι α τη συνταξιοδότησή του από το 

Δημόσιο.  Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση του μετόχου. Για κάθε 

αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται εισφορά 4%  επί του βασικού μισθού και  

του χρονοεπιδόματος   που λαμβάνει  ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της  

αίτησης.   

 

Εξόφληση της οφειλής   

Η εξόφληση της οφειλής γίνεται:   

α.  Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του λογαριασμού οπότε 

παρέχεται έκπτωση 10% στο ποσόν της οφειλής από αναγνώριση υπηρεσίας.  

β.  Εντός ενός έτους από την κοινοποίηση του λογαριασμού εφάπαξ, ή 

τμηματικά χωρίς καμία επιβάρυνση από τόκους. Οι οφειλές που δεν 

καταβάλλονται εντός έτους από την κοινοποίηση του λογαριασμού 

αναπροσαρμόζονται βάσει των αποδοχών του μήνα,  που θα ζητηθεί  με νέα 

αίτηση η εξόφληση .  
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1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος γι α μέρισμα .  Ο 

μέτοχος θεμελιώνει  δικαίωμα για μέρισμα αν:  α.  απομακρυνθεί από την 

Υπηρεσία έχει 20 χρόνια συνολικής συμμετοχής στην Ασφάλιση του Ταμείου 

και δικαιωθεί  συντάξεως.  β.  απολυθεί  από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας  

ή 35ετίας ή κατάργησης της θέση ς κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής  

γ.  δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής 

ανικανότητας που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει 15 χρόνια συνολικής 

συμμετοχής  δ.  δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή 

διανοητικής  ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και συμπληρώσει μ ' 

εξαγορά 15ετή συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει  

στο Ταμείο  ε.  είναι έγγαμη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά, 

έχει κατά την ημέρα εξόδου από την Υπηρεσία 15ετή  συμμετοχή κι  εξαγοράζει  

το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την 20ετία.   

2 .  Υπολογισμός μερίσματος  

Με τους νόμους 4024/2011 και 4052/2012 αντικαταστάθηκαν οι  

Συντάξιμες Αποδοχές (ΣΑ)  με τον Βασικό Μισθό (ΒΜ)  και ο υπολογισμός του 

μερίσματος έγινε αναλογικό ς ως προς τα άλλα επιδόματα, με βάση το χρόνο 

συμμετοχής κάθε επιδόματος, καθιερώθηκε δε και  ο μήνας συμμετοχής.   Η 

τροποποίηση του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/81 που πραγματοποιήθηκε με το 

άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 απέβλεπε στη διόρθωση της εσφαλμένης 

διατύπωσης του άρθρου 3 του Ν. 3336/2005, που είχε σαν αποτέλεσμα την 

απομάκρυνση του Ταμείου από τη βασική καταστατική του διάταξη της  «…κατ 

αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους 

μετόχους και τας οικογένειας αυτών …».  Ο υπολογισμός του μερίσματος 

βασίζεται στο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε 

ο υπάλληλος κατά την έξοδο από την υπηρεσία.  

Έτσι,  το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981, αντικαθίσταται με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 ως εξής:  
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1) Το μηνιαίο  μέρισμα  (Μ)  των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι  ίσο με 

το  άθροισμα :  

α) του  20% του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας  επί  τα 

έτη συμμετοχής  στην ασφάλιση του Ταμείου,  δια 35 ,  επί το  συντελεστή 

προσαρμογής (Σ)  0,8075  (α΄υπομέρισμα) και  

β) του  20% των  «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη συμμετοχής εκάστων  

στην ασφάλιση του Ταμείου,  δια 35 ,  επί  το  συντελεστή προσαρμογής (Σ)  

0,8075  (β΄υπομέρισμα)  

2) Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον 

κανονισμό του μερίσματος, ο βασικός μισθός, το επ ίδομα χρόνου υπηρεσίας 

και οι τυχόν άλλες αποδοχές,  είναι  να έχουν  υποβληθεί  οι αποδοχές αυτές  

στη  προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26,  παρ. 1 περίπτωση 

α΄του π.δ.  422/81, όπως εκάστοτε ισχύει,  κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  Ουδεμία 

μισθολογική απολαβή ή τ μήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό,  

εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται.  

Οι παράγραφοι 3,4 και 5 του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄114) όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 

(Α΄226),  αντικαθίστανται ως εξής:  

1.  Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται:  α)  

έτη υπηρεσίας έως 31/10/2011, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και  

το χρονοεπίδομα που έφερε ο υπάλληλος την 31/10/2011 και β) για τα  

έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 01/1 1/2011 και μέχρι την έξοδο, 

ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο 

υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία 

υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό α΄  

υπομερίσματος.  

2.  Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούντα ι τα επιδόματα, οι  αποζημιώσεις 

και τα ποσά που συνεντέλλονται με τ ις συντάξιμες αποδοχές,  αναλόγως 
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των μηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη 

κράτηση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του 

πδ 422/81, όπως εκάστοτε ισχύε ι,  υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες 

υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό β΄  

υπομερίσματος.  

Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1,  όπως αναλύονται  

στις παρ. 3 και 4,  αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, 

σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια 

μπορούν να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση 

επιδόματα –  αποζημιώσεις:  

Α)  α΄υπομέρισμα =(Α.α.+Α.β)  

Α.α  20%* (ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011)*[έτη έως 

31.10.2011/35]*Σ  

Α.β  20%* (ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 01.11.2011)*[έτη από 

01.11.2011/35]*Σ  

Β) β΄υπομέρισμα =  20%*(«τυχόν άλλες αποδοχές»)*[μήνες/420]*Σ  

Μηνιαίο μέρισμα (Μ)  =  (Α΄υπομέρισμα +Β΄υπομέρισμα)  

4 .  Έναρξη του μερίσματος  .  

Το δικαίωμα για μέρισμα αρχίζ ει από την επόμενη της ημέρας διακοπής 

της μισθοδοσίας ή εφόσον καταβλήθηκαν τρίμηνες αποδοχές από την 

επόμενη λήξης αυτών ή σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης την 

ημερομηνία που ορίζει η συνταξιοδοτική πράξη του Γ.Λ.Κ.   

5 .  Εφ  άπαξ βοήθημα   

Αν ο μέτοχος πεθάνει στην Υπηρεσία και δεν έχει  συμπληρώσει το 

ελάχιστο όριο συμμετοχής για θεμελίωση δικαιώματος μερίσματος τα μέλη 
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της ορφανικής οικογένειας του εφόσον θα είχαν δικαίωμα μερίσματος από 

μεταβίβαση, δικαιούνται όλα μαζί "εφ' άπαξ βοήθημα" ως εξής:  

1.  Για συμμετοχή μέχρι  3 έτη 1467,35 €  

2.  Για συμμετοχή από 3 -  6 έτη 2201,03 €  

3.  Για συμμετοχή από 6 και άνω 2934,70 €.  

Η αξίωση της παροχής αυτής παραγράφεται ύστερα από 2 χρόνια από το 

τέλος του έτους που απεβίωσε ο μέτοχος  

6 .  Αναθεώρηση μερίσματος  

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ για απονομή 

μερίσματος υπόκεινται σε αναθεώρηση με αίτηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, εντός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.  

  Βασική προϋπόθεση για τον κανονισμό, την αναθεώρηση ή τη 

μεταβίβαση του μερίσματος τ ου ΜΤΠΥ είναι  έκδοση αντίστοιχης 

Συνταξιοδοτικής Πράξης  από την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ.,  μιας και  τα 

στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή  (συντάξιμος μισθός,  έτη) είναι  

απαραίτητα για τον υπολογισμό του μερίσματος.  

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Το ΜΤΠΥ χορηγεί μέρισμα με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ.  

4202/61 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 1405/83 

σύμφωνα με τ ις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του.(ΠΔ 422/81 

άρθρ. 40, άρθρο 14 του Ν. 1902/90 και  την ΥΑ 7953/37/88, όπως 

αντικαταστάθηκε με το Ν. 2592/98 και στη συνέχεια με το Ν. 3336/05).   

Σύμφωνα με τ ις ανωτέρω διατάξεις,  ο μέτοχος του Ταμείου κατά την 

ημερομηνία της συνταξιοδότησής του και κατάθεσης του ΔΑΥΚ έχει το  

δικαίωμα να δηλώσει ότι επιθυμεί να μεταφέρει το χρόνο ασφάλισής του που 

διανύθηκε σε προηγούμενο επικουρικό  Ταμείο (πχ ΤΕΑΜ, ΤΕΑΗΕ κλπ) ώστε να 

συνυπολογιστεί στη λοιπή συμμετοχή του.   
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Το ΜΤΠΥ, ως ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, εξετάζει το  

συνταξιοδοτικό δικαίωμα αποστέλλοντας έγγραφο στα συγκεκριμένα 

επικουρικά Ταμεία, με το οπ οίο ζητά την έκδοση απόφασης ή βεβαίωσης στην 

οποία να φαίνεται ο ακριβής αριθμός ημερομισθίων που διανύθηκαν σε αυτό 

προκειμένου να κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κανονισμού μερίσματος, 

συνυπολογίζοντας και το χρόνο αυτό (δηλαδή το χρόνο της  διαδοχικής  

ασφάλισης των άλλων Επικουρικών Ταμείων).   

Στη συνέχεια, μετά την αποστολή του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης 

από το αντίστοιχο επικουρικό Ταμείο και  εάν έχει πραγματοποιήσει 1500 

ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και πληροί  τις προϋποθέσεις της  

νομοθεσίας του Ταμείου (ΠΔ 422/81),  κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και  

χορηγεί το μέρισμα συνυπολογιζομένου και του χρόνου διαδοχικής 

ασφάλισης του άλλου Επικουρικού Ταμείου.  

Στην περίπτωση ,  που δεν έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του 

ΜΤΠΥ 1500 ημερομίσθια ή δεν πληρούνται  οι προϋποθέσεις του ΠΔ 422/81, 

το ΜΤΠΥ διαβιβάζει το αίτημα για κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα κατά φθίνουσα σειρά αριθμών  

ημερομισθίων ή ετών ασφάλισης.  

Εφόσον μετά τη διαβίβαση της υπόθεσης δεν πληρο ύνται οι  

απαιτούμενες κατά τη νομοθεσία τους χρονικές (χρόνος ασφάλισης)  και  

ηλικιακές (απαιτούμενο όριο ηλικίας)  προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

επικουρικής σύνταξης, τότε το αίτημα συνταξιοδότησης επανέρχεται  στο 

τελευταίο Ταμείο (π.χ.  το ΜΤΠΥ) για επανεξέτ αση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος.  Ο διαδοχικός χρόνος δεν διασπάται και συνυπολογίζεται  

ολόκληρος, ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ για τον 

υπολογισμό του μερίσματος.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και  

εφόσον το ΜΤΠΥ θα χορηγήσει μέρι σμα,  εκδίδει:   

α.  απόφαση ΔΣ χορήγησης μερίσματος -  σύνταξης με συνυπολογισμό 

όλου του μεταφερόμενου χρόνου των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων,   
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β.  απόφαση προσδιορισμού του ποσού της δαπάνης το οποίο 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τα συμμετέχοντα Ταμεία στο απον έμων τη 

σύνταξη .  Ταμείο.  

Στην περίπτωση που το ΜΤΠΥ καθίσταται αναρμόδιο να χορηγήσει  

μέρισμα, εκδίδεται απορριπτική απόφαση του Δ.Σ.  με παράλληλη διαβίβαση 

του συνταξιοδοτικού φακέλου υ σε άλλο επικουρικό Ταμείο.   

Αν μερισματούχος του ΜΤΠΥ ασφαλιστεί σε ο μοειδές Ταμείο ή Οργανισμό του 

Ιδιωτικού τομέα μετά τη διακοπή της ασφάλισής του σ' αυτό, έχει δικαίωμα 

να ζητήσει με αίτησή του ο χρόνος αυτός, υπό ορισμένες προϋποθέσεις,  να 

συνυπολογιστεί στη λοιπή ασφάλισή του με προσαύξηση στο μηνιαίο του 

μέρισμα.  Τέλος, οι προϋποθέσεις για θεμελίωση ορφανικού δικαιώματος με 

εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης, είναι όμοιες με εκείνες που 

απαιτούνται στην περίπτωση που ο μέτοχος έχει  χρόνο ασφάλισης μόνο στο 

ΜΤΠΥ.  

ΙV. ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ 5 

 

1. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ διακρίνονται  στις εξής κατηγορίες :   

Α) Άμεσα ασφαλισμένοι ,  δηλαδή  πρόσωπα  που αντλούν το δικαίωμά  

τους από τη εργασιακή τους σχέση .   

Β)  Έμμεσα ασφαλισμένοι ,  τα πρόσωπα δηλαδή  που το ασφαλιστικό 

τους δικαίωμα πηγάζει από συγκεκριμένη σχέση μ ε αμέσως ασφαλισμένους.  

Οι άμεσα ασφαλισμένοι διακρίνονται  στις εξής κατηγορίες :  

1) Υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι .  Υπάγονται υποχρεωτικά και  

αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν, κατά 

κύριο επάγγελμα ,  εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής .   

Η έννοια του κύριου επαγγέλματος δεν αποκλείει την ασφάλιση 

προσώπων με μειωμένη απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση ,  όταν η εξακρίβωση 

εάν η παρεχόμενη εργασία είναι εξαρτημένη ή αν παρέχεται  κατά κύριο 

επάγγελμα  είναι δυσχερής, το πρόσωπο θεωρείται ως υπαγό μενο στην 
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ασφάλιση του ΙΚΑ, καθώς ο νόμος εισάγει τεκμήριο υπέρ της ασφάλισης.  Το 

τεκμήριο αυτό, βεβαίως,  δεν είναι αμάχητο,  πράγμα,  που πρακτικώς 

σημαίνει,  ότι  ο ασφαλισμένος μπορεί να αποδείξει την έλλειψη των εν λόγω 

στοιχείων και να απαλλαγεί της υποχρ έωσης ασφαλίσεως.  

Με βάση τις πιο πάνω προϋποθέσεις ,  ήτοι  της παροχής εξαρτημένης 

εργασίας κατά κύριο επάγγελμα έναντι αμοιβής, υπάγονται και  οι  

απασχολούμενοι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των πάσης φύσεως 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (α.ν.  1846/51 άρθ ρο  2 § 1, ν.  4476/65 

άρθρο  2 § 1).   

Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις,  στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται κα ι  

οι Έλληνες υπήκοοι ,  οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό για 

λογαριασμό εργοδότη  που εδρεύει  στην Ελλάδα. Εάν ,  όμως, η απασχόληση 

λαμβάνει χώρα σε κράτη μέλη της Ε.Ε.  ή σε κ ράτη με τα οποία η Ελλάδα 

συνήψε Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, η ασφάλιση κρίνεται κατά 

τους ορισμούς του Κανονισμού της Ε.Ε.  ή των Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής 

Ασφάλισης ,  έναντι των οποίων η εθνική νομοθεσία υποχωρε ί.   

Ο όρος «εξαρτημένη εργασία» ως προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι  

όρος σύνθετος ,  γιατί περιέχει νομικά και εξωνομικά στοιχεία.  Για  τον 

προσδιορισμό της έννοιάς του έχει καταβληθεί μεγάλη συγγραφική 

προσπάθεια  ενώ έχει προσεγγιστεί πολλάκις νομολογιακά .   

Γίνεται δεκτό, υπό μορφή ορισμού, ότι η « σχέση εξαρτημένης εργασίας 

δημιουργείται όταν ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας του τελεί  

υπό τη διεύθυνση και  καθοδήγηση του εργοδότη προς τον οποίο παρέχεται  η 

εργασία,  ο  οποίος δύνανται να καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο 

της παροχής της εργασίας ». Το γεγονός ότι ο εργαζόμενος, λόγω των γνώσεων 

για τις οποίες ακριβώς προσλαμβάνεται,  αναπτύσσει,  ως προς τον τρόπο 

εργασίας του, πρωτοβουλία που απαιτείται από τη φύση της και την ιδιότητα 

του μισθωτού δεν αναιρεί τη εργασιακή σχέση. Πρέπει να τονιστεί,  ότι  η 

σύμβαση εργασίας είναι  εκ του νόμου άτυπη, άρα απαραίτητο στοιχείο για 

την συνδρομή της δεν είναι  η ύπαρξη έγγραφου τύπου, ο οποίος έχει καθαρά 

αποδεικτική ισχύ.  
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Στοιχεία για την υπαγωγή ενό ς προσώπου στο ΙΚΑ είναι:  

αα) Η παροχή εξαρτημένης εργασίας.  

 Εξαρτημένη εργασία είναι αυτή ,  που παρέχεται με βάση τ ις οδηγίες  

και τις  εντολές του εργοδότη, έναντι μισθού. Δεν αφ ορά το έγγραφο ή μη της 

σύμβασης, το έγκυρο ή μη αυτής, το πρόσκαιρο ή όχι του  χαρακτήρα της. Η 

ετοιμότητα για εργασία υπάγεται,  επίσης, στην ασφάλιση του ΙΚΑ.  

Αντίστοιχα,  ασφαλιστέα είναι η μερι κή απασχόληση  είτε πρόκειται για μερική 

καθ’ ημέρα εργασία (π.χ.  4 ώρες ημερησίως)  ή διαλλείπουσα εργασία 

(εργασία μόνο μερικές ημέρες τον μήνα) .   

ββ) Η κατά κύριο επάγγελμα παρ οχή εξαρτημένης εργασίας   

Η νομολογία έκρινε  ότι η εργασία ενός προσώπου συνιστά κύριο 

επάγγελμα,  όταν από  αυτή προσπορίζεται τα προς το ζην και απ ό  αυτή 

προσδιορίζει  την κοινωνική και επαγγελματική του θέση, αφιερώνον τας σε 

αυτή τον περισσότερο χρόνο. Και πάλι ,  το τεκμήριο λειτουργεί υπέρ της  

ασφάλισης, χωρίς σε καμία περίπτωση να είναι αμάχητο .  

γγ) Η παροχή εργασίας εντός της χ ώρας  

Με το άρθρο 2 §  1 ν.  1846/1951 ρητά προ βλέπεται η υποχρεωτική 

ασφάλιση  των παρεχόντων υπηρεσίες εντός της χώρας. Σε  εξαιρετικές  

περιπτώσεις ασφαλίζονται και απασχολούμενοι στο εξωτερι κό, όπως στην 

περίπτωση Ελλήνων ,  που εργάζονται εκτός της χώρας για λογαριασμό 

εργοδότη  που εδρεύει στην Ελλάδα, εφόσον η ίδια υποχρέωση θα υπήρχε και  

στην Ελλάδα.  

δδ) Παροχή εργασίας έναντι αμοιβής  

Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση είναι η καταβολή αμοιβής,  

χωρίς να ενδιαφέρει ο  τρόπος πληρωμής τη ς.  

2)  Προαιρετικώς ασφαλισμένοι .  Προαιρετικώς  μπορούν να  

ασφαλιστούν στο ΙΚΑ  πρόσωπα που διατέλεσαν ασφαλισμένοι  από αυτό και  

για διάφορους λόγους δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή ,  αν και παρέχουν 

τέτοια ,  δεν υπάγονται  στην ασφάλιση του ΙΚΑ.   
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1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

α) Παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31.12.1992) δικαιού νται  να 

συνεχίσουν την ασφάλισή  τους, εφόσον είχαν πραγματοποιήσει κατά τη 

διακοπή αυτής  τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας κατά την προηγούμενη της  

διακοπής 5ετία ή 3.000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.  Στην πρώτη  

περίπτωση ,  η αίτηση υποβάλλεται εντός ενός έτους από τη  διακοπή ,  στη  

δεύτερη  οποτεδήποτε.  

Αναλυτικότερα: Οι ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993 δικαιούνται  

προαιρετική ασφάλιση,  αν :  α) διέκοψαν την εργασία τους, β) ήταν 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, γ)  δεν ανέλαβαν άλλη εργασία,  δ) είχαν 

πραγματοποιήσει 500 ημέρ ες ασφάλισης στην 5ετία πριν τη  διακοπή ή 3.000 

ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε, ε)  δεν είχαν συμπληρώσει το 60 ό  ή το 55 ο  

έτος οι άντρες και οι γυναίκες αντίστοιχα,  και  στ) δεν ήταν δικαιούχοι  

αναπηρικής σύνταξης.  

β) Οι νέοι ασφαλισμένοι δικαιούνται προαιρετική ασφάλιση ,  εάν :  α)  

έχουν πραγματοποιήσει 1.500 ημέρες εργασίας από τις  οποίες  οι 300 την 

τελευταία 5ετία, και β) δεν υπάγονται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.  

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από  την ημέρα υποβολής της αίτησης  

και λαμβάνει χώρα για 25 ημέρες το μήνα και 300 το χρ όνο.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο ,  ενώ η 

ασφαλιστική του κλάση είναι αυτή που ίσχυε πριν τη  διακοπή της εργασίας.  

Η προαιρετική ασφάλιση λήγει:  α) με τη συνταξιοδότηση,  β) με το 

θάνατο, γ)  με την ανάληψη εργασίας, δ)  με την καθυστέρηση  υποβολής 

εισφορών για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών,  ε)  με δήλωση για μη 

συνέχιση.  

Εάν δεν συμπληρώνονται οι 1 .500 ημέρες ή οι  500 στην τελευταία 

5ετία ή οι 3 .000 ήμερες ασφάλισης και τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ ,  

προσμετράται και ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.  

Μακροχρόνια άνεργοι:  Το άρθρο 10 του ν.  2874/2000 έδωσε τη  

δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους  στους οποίους υπολείπονται μέχρι  

5 έτη για τη συνταξιοδότηση  να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή  τους 
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με καταβολή των εισφορών από τον ΟΑΕΔ. Προϋποθέσεις είναι:  α) 12 

τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας,  και β) το 60ό  έτος για τους άντρες και  

το 55ο  για τις γυναίκες.  

2. ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ  

α)  οι δημόσιοι υπάλληλοι ,  οι οποίοι εξαιρούνται από την  ασφάλιση 

ακόμα και όταν παρέχουν  παράλληλη, ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, εργασία.  

Αντίστοιχα, οι έκτακτοι,  ημερομίσθιοι  και επί συμβάσει  ασφαλίζονται στο ΙΚΑ 

για όσο χρόνο δεν συνυπολογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο. Το Ν .Δ .  

874/71 προβλέπει  ότι οι έκτακτοι αποκτούν δ ικαίωμα σύνταξης από το  

Δημόσιο μετά τη  συμπλήρωση 5ετίας στην μη μόνιμη θέση τους.  

β)  οι κληρικοί  των ναών  

γ)  πρόσωπα που δεν παρέχουν διαρκή εργασία ∙  

δ)  τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη ∙   

ε) συνδεόμενοι με σχέση μίσθωσης έργου .  Επειδή στην πράξη 

εμφανίστηκαν συμπαιγνίες κ αι προθέσεις καταδολίευσης της εργατικής και  

ασφαλιστικής νομοθεσίας, ο νόμος όρισε ότι στην ασφάλιση του ΙΚΑ 

υπάγονται  και τα πρόσωπα που απασχολούνται  με αμο ιβή με οποιαδήποτε 

άλλη σχέση -πλην της  εξαρτημένης εργασίας - ,  εφόσον για την εργασία τους 

αυτή δεν ασφαλίζονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου 

κύριας ασφάλισης.  

3. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  

Εργοδότης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ,  στο οποίο τα 

ασφαλιστέα πρόσωπα προσφέρουν την εργασία τους.  

4 .  Η ΔΙΠΛΗ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 Ως διπλή κύρια ασφάλιση ορίζουμε την παράλληλη ασφάλιση εν΄ςο 

προσώπου σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης, κατά τρόπο, ώστε να δικαιούται  

μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων,  που τίθενται από το κάθε ταμείο 

να λάβει δύο κύριες συντάξεις.   
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 Η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων που ασφαλ ίζονται σε άλλο φορέα 

κύριας ασφάλισης με την ιδιότητα του μισθωτού  είναι υποχρεωτική, εφόσον η 

δεύτερη εργασία είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία ασφαλίζονται  

στον άλλο φορέα και συγκεντρώνει τις  προϋποθέσεις ασφάλισης στο ΙΚΑ. Στις  

περιπτώσεις αυτές δεν υπάγονται οι υπάλληλοι του Δημοσίου (τακτικοί και  

έκτακτοι).  

 Είναι επιτρεπτή,  λοιπόν, η ασφάλιση πολλαπλώς απασχολουμέ νου, εάν 

για την ίδια περίοδο προσφέρει τις  υπηρεσίες του σε δύο ή περι σσότερες 

εργασίες,  οπότε για τη  μία εργασία ασφαλίζεται στ ο ΙΚΑ και  για την άλλη σε 

άλλο ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή θα θεμελιώσει δικαίωμα να 

λάβει δύο συντάξεις.   

 Με το άρθρο 39 ν.  2084/1992 ορίστηκαν τα εξής:  

 α. Όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι 31.12.92 και απασχολούνται σε 2 

εργασίες,  ασφαλιστέες σε δύο  διαφορετικούς οργανισμούς, υποχρεο ύνται να  

ασφαλιστούν και στους δύο .  

 β. Όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993 και λόγω πολλαπλής 

απασχόλησης υπάγονται στην ασφάλιση 2 φορέων, ασφαλίζονται 

υποχρεωτικά σε ένα φορέα της επιλογής τους, με δήλωσ ή  τους εντός έξι  (6)  

μηνών από την έναρξη της  απασχόλησης ή την κτήση της ιδιότητας. Εάν δεν 

υποβληθεί δήλωση, τότε η ασφάλιση γίνεται στον πρώτο χρονικά φορέα. Τα 

πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν σε δύο φορείς ,  αν αυτό προβλέπεται από τη 

νομοθεσία τους, με δήλωσή  τους.  

 Στο Δημόσιο, δεν νοείται κατ’  αρχήν διπλή κύρια ασφάλιση,  πλην 

συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπως οι μηχανικοί,  οι ιατροί και οι  δικηγόροι,  

οι οποίοι ασφαλίζονται  παράλληλα σε δύο ασφαλιστικούς φορείς και  

λαμβάνουν παράλληλα δύο κύριες συντάξεις.   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1)  Η κοινωνική ασφάλιση ρυθμίζεται εκ  του νόμου  

□  σωστό       □  λάθος  
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2)  Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ είναι ασφαλισμένοι  

στο ΙΚΑ  

□  σωστό       □  λάθος  

 

3)  Νέοι ασφαλισμένοι είναι όσοι  ασφαλίστηκαν πρώτη φορά σε φορέα 

κύριας ασφάλισης μετά την 1 -1-1993 

□  σωστό       □  λάθος  

 

4)  Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι η παροχή 

εξαρτημένης εργασίας.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

 

5)  Η αναγνώριση της  στρατιωτικής θητείας λειτουργεί τόσο 

θεμελιωτικά για το συνταξιοδοτικό δικαίωμα όσο και προσαυξητικά 

για την προσαύξηση  της σύνταξης.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

 

6)  εργατικό ατύχημα είναι κάθε βίαιο συμβάν στην εργασία ή εξ 

αφορμής αυτής, που προκαλεί ανικανότητα προς εργασία.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

7) κοινωνικοασφαλιστικός φορέας είναι κάθε ασφαλιστικό ταμείο, που 

αναλαμβάνει  την  ασφάλισης των μελών μιας ορισμένης ασφαλιστικής ομάδας 

δυνάμει συμβάσεως  

□  σωστό       □  λάθος  

 

 8) Ποιοι είναι οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτει η κοινωνική 

ασφάλιση.  
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□  γήρας              □  γήρας,  αναπηρία, μητρότητα, ασθένεια    

□  γήρας, αναπηρία, ασθένεια            □  γήρας, αναπηρία,  μητρότητα,    

                                                           ασθένεια, ανεργία  

9)  Το καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών υπάγεται  στον 

ασφαλιστικό κλάδο των συντάξεων.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

10)  Ο ασφαλιστικός κίνδυνος της ανεργίας καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

11) Η κοινωνική ασφάλιση είναι μια σύμβαση, που συνάπτεται εκ του 

νόμου.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

12)  Η κοινωνική ασφάλιση διέπεται από κανόνες δημόσιας τάξεως.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

13)  Ασφαλιστική περίπτωση είναι η εμφάνιση ενός εκ των 

ασφαλιστικών κινδύνων, που καλύπτονται.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

14)  Ασφαλιστική ομάδα, είναι ένα σύνολο προσώπων με συγκεκριμένες 

ιδιότητες,  που υπάγονται σε έναν ασφαλιστικό φορέα.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

15)  Η ασφαλιστική εισφορά είναι το ασφάλιστρο, που καταβάλλει ο  

εργαζόμενος και ο εργοδότης στον ασφαλιστικό φορέα.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

16)  Οι ασφαλιστικές παροχές είναι  μόνο σε χρήμα.  

□  σωστό       □  λάθος  
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17)  Διαδοχική ασφάλιση είναι  το δικαίωμα του εργαζο μένου να 

συνυπολογίσει το σύνολο του χρόνου, κατά τον οποίο υπήχθη σε 

διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς για την θεμελίωση του δικαιώματος 

του.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

18)  Τυπική ασφάλιση είναι επί  μακρώ καταβολή εισφορών πίστει,  

χωρίς ο ασφαλιστικός φορέας να εναντιωθεί  σε αυτό.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

19)  Παλαιοί ασφαλισμένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά σε 

οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΟΓΑ μέχρι 31.12.1992.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

20)  Η απασχόληση την ίδια μέρα σε άλλον εργοδότη συνεπάγε ται  

αναγνώριση περισσότερων ημερών ασφάλισης.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

21) Η λήψη αυξημένου μισθού συνεπάγεται  αναγνώριση περισσότερων 

ημερών ασφάλισης.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

22) Το Δημόσιο ενεργεί στην ασφάλιση των υπαλλήλων του με διπλή 

ιδιότητα, του ασφαλι στικού φορέα και του εργοδότη.  

□  σωστό       □  λάθος  

 

23)  Το ΠΔ 169/2007 ρυθμίζει την ασφάλιση των Δημοσίων Υπαλλήλων.  

□  σωστό       □λάθος  
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24) Στην ασφάλιση του Δημοσίου υπάγονται  οι τακτικοί δημόσιοι 

υπάλληλοι.  

□  σωστό       □ λάθος  

25)  Στο χρόνο θεμελίωση  συναθροίζεται ο χρόνος στρατιωτικής 

θητείας.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

26)  Έμμεσοι δικαιούχοι συντάξεως είναι  η/ο χήρα -ος, τα τέκνα, η 

διαζευγμένη θυγατέρα, τα άγαμα αγόρια,  οι άγαμες θυγατέρες,  η γονική 

οικογένεια.  

  □  σωστό       □ λάθος  

 

27)  Στο χρόνο θεμελίωσης συναθροίζεται και ο χρόνος ασφάλισης σε 

οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για τους διορισθέντες μετά την 

1.1.1983.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

28)  Ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα για τους διορισθέντες  

μετά την 1.1.1983 μπορεί να χρησιμοποιηθε ί και για συνταξιοδότηση από 

άλλο φορέα.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

29)  Ασφαλισμένος στο Δημόσιο μετά την 1.1.1983 διαθέτει 20 χρόνια 

ασφάλισης και 15 έτη στο ΙΚΑ. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί  και από τους 2 

φορείς;  

□  ναι       □ όχι  

 

30)  Εάν διέθετε 25 χρόνια στο Δημόσιο και  15 στο ΙΚΑ, θα μπορούσε να 

λάβει δύο συντάξεις;  

□  ναι       □ όχι  
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31) Για τους διορισθέντες μέχρι  31.12.1982, ο χρόνος ασφάλισης στο 

ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζεται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

32)  Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για την θεμελίωση 

μόνο στους διορισθέντες μέχρι 31.12.1982.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

33)  Άμεσα ασφαλισμένοι είναι όσοι αντλούν δικαίωμα λόγω σχέσεως 

με τον άμεσα ασφαλισμένο.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

34)  Έμμεσα ασφαλισμένο ι είναι όσοι αντλούν δικαίωμα λόγω σχέσεως 

με τον άμεσα ασφαλισμένο.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

35)  Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ είναι όσοι παρέχουν κατά 

κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία, έναντι αμοιβής.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

36)  Η μειωμένη απασχόληση απο κλείει  την έννοια του κυρίου 

επαγγέλματος.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

37)  Οι μερικώς απασχολούμενοι ασφαλίζονται προαιρετικά.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

38)  Έλληνες εργαζόμενοι,  που παρέχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό σε 

εργοδότη, που εδρεύει στην Ελλάδα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.  

□  σωστό       □ λάθος  
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39)  Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι του Δημοσίου ασφαλίζονται  

προαιρετικά.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

40)  Εξαρτημένη εργασία υπάρχει,  όταν ο εργαζόμενος τελεί  υπό την 

διεύθυνση και την καθοδήγηση του εργοδότη.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

41)  Σε περίπτωση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, το τεκμήριο δεν 

βαραίνει υπέρ της ασφάλισης στο ΙΚΑ.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

42)  Κύριο επάγγελμα συνιστά η εργασία, όταν απ’αυτήν ο εργαζόμενος 

προσπορίζεται τα προς το ζην και  βάσει αυτής προσδιο ρίζει  την κοινωνική και  

επαγγελματική του θέση, αφιερώνοντας σε αυτήν τον περισσότερο χρόνο.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

43)  Η καταβολή αμοιβής για την εργασία συνιστά προσδιοριστικό 

στοιχειό της υποχρεωτικής ασφάλισης.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

44)  Προαιρετικά μπορούν να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ, όσοι διατέλεσαν 

ασφαλισμένοι σε αυτό και για κάποιο λόγο δεν παρέχουν πλέον εξαρτημένη 

εργασία.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

45)  Παλαιοί  ασφαλισμένοι (μέχρι  31.12.1992) δικαιούνται να 

συνεχίσουν την ασφάλιση τους, εφόσον είχαν πραγματο ποιήσει κατά την 

διακοπή αυτής, τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας κατά την προηγούμενη της  

διακοπής 5ετία ή 3.000 ήμερες εργασίας.  
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□  σωστό       □ λάθος  

 

46)  Οι νέοι ασφαλισμένοι δικαιούνται  προαιρετικής ασφάλισης εάν α)  

έχουν πραγματοποιήσει 1.500 ημέρες εργ ασίας εκ των οποίων οι 300 την 

τελευταία 5ετία, β) δεν υπάγονται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

47)  Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημέρα υποβολής της  

αιτήσεως και  λαμβάνει χώρα για 25 ημέρες το μήνα και 300 το χρόνο.  

 □  σωστό       □ λάθος  

 

48)  Οι ασφαλιστικές εισφορές στην προαιρετική ασφάλιση βαρύνουν 

τον ασφαλισμένο.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

49)  Η προαιρετική ασφάλιση λήγει μόνο με την συνταξιοδότηση.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

50)  Η μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται  μέχρι και 5  

έτη για την συνταξιοδότηση,  μπορούν αν συνεχίσουν προαιρετικά την 

ασφάλιση τους, με καταβολή των εισφορών από τον ΟΑΕΔ.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

51)  Οι δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται της  ασφάλισης στο ΙΚΑ, ακόμα 

και όταν παρέχουν παράλληλη, ασφα λιστέα στο ΙΚΑ, εργασία.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

52)  Όλοι οι προσλαμβανόμενοι από 1 -1-2011 στο Δημόσιο και  στα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για πρώτη φορά, υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ.  

□  σωστό       □ λάθος  
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53)  Ως ημερομηνία πρόσληψης /  διορισμού του υπαλλήλου λαμβάνεται  

υπόψιν η ημερομηνία, που έφερε το ΦΕΚ διορισμού, υπό την προϋπόθεση,  

ότι η ανάληψη υπηρεσίας θα λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την 

ημερομηνία κοινοποίηση της πράξης του διορισμού διαφορετικά ως 

ημερομηνία πρόσληψης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης 

υπηρεσίας.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

54)  Υπάλληλος που του κοινοποιήθηκε ΦΕΚ διορισμού στις 23.12.2010 

αναλαμβάνει  υπηρεσία στις  30.1.2011. Θα υπαχθεί στην ασφάλιση του 

Δημοσίου ή του ΙΚΑ.  

□  Δημόσιο       □ ΙΚΑ  

 

55)  Συμβασιούχος υπάλληλος, μ ε τριετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο, 

διορίζεται στις 30.2.2011 και ορκίζεται στις 5.3.2011. Θα υπαχθεί στην 

ασφάλιση ΙΚΑ Ή Δημοσίου;  

 □  Δημόσιο       □ ΙΚΑ  

 

 56)  Η ασφάλιση ΙΚΑ των προσώπων, που ασφαλίζονται σε άλλο φορέα 

κυρίας ασφάλισης με την ιδιότητα του μ ισθωτού, είναι προαιρετική ακόμα 

και αν είναι διαφορετική από εκείνη, για την οποία ασφαλίζονται στον άλλο 

φορέα και συγκεντρώνει τις  προϋποθέσεις ασφάλισης στο ΙΚΑ.  

□  σωστό       □ λάθος  

  

57)  Όσοι ασφαλιστήκαν μέχρι 31.12.92 και απασχολούνται  σε 2  

εργασίες,  ασφαλιστέες σε 2 διαφορετικούς οργανισμούς, υποχρεούνται να 

ασφαλιστούν και στους 2.  

□  σωστό       □ λάθος  
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58) Όσοι ασφαλιστήκαν μετά την 1.1.1993 και λόγω πολλαπλής 

απασχόλησης υπάγονται στην ασφάλιση 2 φορέων, ασφαλίζονται 

υποχρεωτικά σε έναν φορέα τη ς επιλογής τους, με δήλωση τους εντός 6  

μηνών από την έναρξη απασχόλησης ή την κτήση της ιδιότητας.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

59)  Εάν δεν υποβληθεί δήλωση, τότε η ασφάλιση γίνεται στον πρώτο 

χρονικά φορέα.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

60)  Στο δικαίωμα της αναγνώρισης ενυπάρχει και το δικαίωμα της 

παραίτησης κατά το μέρος που δεν καταβλήθηκαν εισφορές.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

61)  Το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ασκείται  

οποτεδήποτε πριν ή μετά τη συνταξιοδότηση.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

62)  Σε περίπτωση θανάτου του ενδιαφερομένου ν’αναγνωρίσει την 

στρατιωτική υπηρεσία, πριν ζητήσει την αναγνώριση, το δικαίωμα δεν μπορεί 

να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα σύνταξης μέλη της οικογενείας του.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

63)  Η υπηρεσία του μόνιμου στρατιωτικού μεταφέρεται,  εφ ’όσον αυτή 

δεν λήφθηκε υπόψη για την απονομή σύνταξης από το Δημόσιο.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

64)  Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναγνώριση και  

μέρος μόνον του χρόνου στρατιωτικής θητείας.  

□  σωστό       □ λάθος  
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65) Η στρατιωτική θητεία υπολ ογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος αν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε 3.600 ημέρες ασφάλισης ή 

12 έτη από άλλη ασφάλιση και συμπλήρωσε το 58 ο  έτος της ηλικίας του 

(άνδρας ή γυναίκα) .  

□  σωστό       □ λάθος  

 

66)  Τα δικαιοδόχα παροχών μέλη της οι κογένειας του θανόντος 

ασφαλισμένου μπορούν ν’αναγνωρίσουν το χρόνο Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

αυτού για θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη λόγω θανάτου, εφ’όσον ο 

θανών είχε πραγματοποιήσει 900 ημέρες εργασίας ή τριετή ασφάλιση πριν ή 

μετά τη στράτευση του.   

□  σωστό       □ λάθος  

 

67)  Η αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από ένα μόνο 

Οργανισμό κύριας ασφάλισης και ένα μόνο επικουρικής, που θα επιλέξει ο 

ασφαλιζόμενος.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

68)  Η αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας υπό τον όρο της 

εξαγοράς.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

69)  Δικαίωμα στη λήψη της γονικής άδειας έχει ο γονέας που εργάζεται  

ως μισθωτός και έχει συμπλήρωση ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

70)  Η γονική άδεια παρέχεται για περίοδο μετά από τη λήξη της άδεια ς 

μητρότητας και μέχρις  ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 3,5 ετών.  

□  σωστό       □ λάθος  
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71) Το δικαίωμα στη λήψη γονικής άδειας σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσότερων παιδιών, ασκείται αυτοτελώς για κάθε παιδί,  εφόσον από τη 

λήξη της  αδείας για το προηγούμενο παιδί μεσολαβούσε ένας χρόνος 

πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

72)  Ο χρόνος σπουδών δεν αναγνωρίζεται  ως χρόνος ασφάλισης.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

73)  Αν εργαζόμενος ασφαλίστηκε προαιρετικά πριν την 1.1.1993, 

υπάγεται στους παλαιούς ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993.  

□  σωστό       □ λάθος  

74)  Εργοδότης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο οι  

υπαγόμενοι σε ασφάλιση, προσφέρουν την εργασία τους.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

75)  Οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να ασφαλίζονται παράλλη λα σε δύο 

φορείς.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

76)  Οι παλαιοί  ασφαλισμένοι δεν μπορούν να έχουν παράλληλη 

ασφάλιση.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

77)  Η στρατιωτική υπηρεσία συνυπολογίζεται  για τη θεμελίωση 

σύνταξης με 35ετή ασφάλιση.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

78)  Ο εργοδότης  έχει υποχρέωση απογραφής στο ΙΚΑ.  

□  σωστό       □ λάθος  
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79) Η διπλή κύρια ασφάλιση παρέχει στον εργαζόμενο δικαίωμα λήψης 

δύο συντάξεων.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

80)  Η εφάπαξ καταβολή του ποσού εξαγοράς της στρατιωτικής 

υπηρεσίας επιφέρει μείωση του ποσού κα τά 15%.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

81)  Δικαίωμα γονικής άδειας υφίσταται και σε περίπτωση υιοθεσίας.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

82)  Εάν ΣΣΕ προβλέπει μεγαλύτερο χρόνο γονικής αδείας,  τότε αυτός 

μπορεί να αναγνωριστεί ασφαλιστικά.  

□  σωστό       □ λάθος  

83)  Η καταγγελία στην διάρκεια της γονικής άδειας είναι άκυρη  

□  σωστό       □ λάθος  

 

84)  Η ανανώριση χρόνου γονικής αδείας γίνεται χωρίς καταβολή 

εισφορών.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

85)  Για την αναγνώριση χρόνου γονικής αδείας υφίσταται προθεσμία 

υποβολής της αίτησης.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

86)  Ο χρόνος ανεργίας,  αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης  

□  σωστό       □ λάθος  

 

87)  Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών ως 2 έτη 

αναγνωρίζεται  ως χρόνος ασφάλισης  

□  σωστό       □ λάθος  
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88)  Οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να συνεχίσουν τη ν προαιρετική 

ασφάλιση, άσχετα αν υπάγονται και είναι ασφαλισμένοι σε άλλον φορέα.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

89)  Η ασφαλιστική κλάση του προαιρετικά ασφαλισμένου καθορίζεται 

βάσει των καταβαλλόμενων εισφορών.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

90)  Ως χρόνος ασφάλισης νοείτ αι και  ο χρόνος κατά τον οποίο ο 

ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

91)  Οι απασχολούμενοι με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας 

εργασίας, οι οποίοι εργάζονται προσθέτως και το Σάββατο, δικαιούται για την 

ημέρα αυτή πρόσθετη ημέρα εργ ασίας στην ασφάλιση.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

 

92)  Οι δόκιμοι υπάλληλοι,  υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

 

93)  Οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)  καθώς και τα 

μελή των οικογενειών τους δεν ασφαλίζονται στο Δημόσιο.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

94)  Όσοι διατέλεσαν νομάρχες ή πρόεδροι νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων από την 1 η  Ιανουαρίου 1995 και μετά υπάγονται  στην 

ασφάλιση του Δημοσίου.  

  □  σωστό       □ λάθος  
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95)  Το τακτικό προσωπικό των μη συνταγματικά κατοχυρωμένων 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους 

δικαιούνται  σύνταξης από το δημόσιο ταμείο.  

□  σωστό       □ λάθος  

 

96)  Τα άγαμα αγόρια,  που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της  

χώρας ή σε ισότιμες  με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι .Ε.Κ.)  της χώρας δικαιούνται σύνταξης μέχρι να 

τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο  

οργανισμός της κάθε σχολής και για ένα ακόμη έτος εφόσον συνεχίζεται η 

φοίτηση και πάντως, όχι πέρα από τη συμπλή ρωση του 24 ο υ  έτους για όσα 

φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και του 22 ο υ  έτους της  ηλικίας για 

όσα φοιτούν σε Ι .Ε.Κ.  

□  σωστό       □ λάθος  

 


