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Άρκρο 1ο 

Τπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ – δικαιολογθτικά  

 Η αςφάλιςθ ςτο Σαμείο είναι υποχρεωτικι. το ταμείο αςφαλίηονται 

υποχρεωτικά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 3 του καταςτατικοφ πρόςωπα.  

 Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ του 

ζμμιςκου αςφαλιςμζνου είναι τα αναφερόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι του 

παρόντοσ.  

 Σο Σαμείο τθρεί μθτρϊο ςφμφωνα με το άρκρο 4 του καταςτατικοφ του και 

απογράφει τουσ αςφαλιςμζνουσ (άμεςα και ζμμεςα) και τουσ 

ςυνταξιοφχουσ με βάςθ τα απογραφικά δελτία που προςαρτϊνται ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ του παρόντοσ.  Με απόφαςθ του Δ προςτίκενται και 

άλλα  ςτοιχεία ςτα μθτρϊα και ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.  

 Σο Σαμείο καταχωρεί ςτα μθτρϊα του ωσ ανενεργό τον αςφαλιςμζνο, τον 

επόμενο μινα από τον οποίο περιιλκε ςε γνϊςθ του θ ζλλειψθ των 

προχποκζςεων υπαγωγισ ςτθν αςφάλιςι του. Η καταχϊρθςθ δεν γίνεται να 

πραγματοποιθκεί μετά τθν επζλευςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου.  

  

Άρκρο 2ο   

Ζναρξθ και λιξθ τθσ αςφάλιςθσ  

 

 Η αςφάλιςθ ςτο Σαμείο αρχίηει από τθν ζναρξθ τθσ αςφαλιςτζασ ςτο Σαμείο 

απαςχόλθςθσ και διαρκεί όςο διαρκεί θ αςφαλιςτζα ςτο Σαμείο 

απαςχόλθςθ.  

 Αναδρομικι αςφάλιςθ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει, ςφμφωνα με το 

άρκρο 3 παρ. Γ. 4 του καταςτατικοφ τθν πενταετία. Η αναδρομικι υπαγωγι 

προχποκζτει τθν εξόφλθςθ των ειςφορϊν προσ το Σαμείο πλζον των τόκων 

υπερθμερίασ.  

 Η αςφάλιςθ των ζμμιςκων αρχίηει από τθν αναγγελία του εργαηομζνου ςτο 

Σαμείο από τον εργοδότθ και τθν υποβολι των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. ε 
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περίπτωςθ που το Σαμείο διαπιςτϊνει ότι για ζμμιςκο που υπάγεται ςτθν 

αςφάλιςι του δεν ζχει γίνει θ ςχετικι αναγγελία αυτεπάγγελτα τον 

αςφαλίηει υπό τον χρονικό περιοριςμό που τίκεται ςτθν παράγραφο 2 του 

παρόντοσ άρκρου.   

  

Άρκρο 3ο 

Χρόνοσ αςφάλιςθσ  

  

 Χρόνοσ πραγματικισ αςφάλιςθσ είναι:  

α)  Ο χρόνοσ που πραγματοποιικθκε ςτθν αςφάλιςθ του τ. ΣΕΑΤΦΕ ΝΠΔΔ, τ. 

Σομζα ΕΑΤΦΕ του ΝΠΔΔ ΣΕΑΙΣ και ΣΕΑΤΦΕ ΝΠΙΔ. 

β)  Ο χρόνοσ που διαρκεί θ αςφαλιςτζα ςτο Σαμείο απαςχόλθςθ κατά το 

άρκρο 3 του καταςτατικοφ.  

 Ο πραγματικόσ χρόνοσ λαμβάνεται υπόψθ για τθ κεμελίωςθ του 

 ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ και τον κακοριςμό του ποςοφ τθσ  ςφνταξθσ.   

  Χρόνοσ πλαςματικισ αςφάλιςθσ είναι:  

Ο χρόνοσ που αναγνωρίηεται και εξαγοράηεται κατά το άρκρο 26 παρ. 1.2 

του καταςτατικοφ του Σαμείου. Ο χρόνοσ αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ και για 

τθ κεμελίωςθ και για τον κακοριςμό του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ. 

 Χρόνοσ προαιρετικισ αςφάλιςθσ είναι: ο χρόνοσ που προβλζπεται από τα 

άρκρα 3.Β. του καταςτατικοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ υπολογίηεται για τθ 

κεμελίωςθ του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ και τον κακοριςμό του ποςοφ 

τθσ ςφνταξθσ.  

 Χρόνοσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ είναι: ο χρόνοσ που ζχει διανυκεί ςτθν 

αςφάλιςθ άλλου οργανιςμοφ υποχρεωτικισ επικουρικισ ι επαγγελματικισ 

επικουρικισ αςφάλιςθσ. Ο χρόνοσ αναγνωρίηεται κατά το άρκρο 26 παρ. 

1.1.3 και 1.1.4 του καταςτατικοφ του Σαμείου και υπολογίηεται για τθ 

κεμελίωςθ του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ και τον κακοριςμό του ποςοφ 

τθσ ςφνταξθσ.  
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 Δεν υπολογίηεται ωσ ςυντάξιμοσ  χρόνοσ αςφάλιςθσ για τον οποίο δεν ζχουν 

καταβλθκεί οι ειςφορζσ. Ειςφορζσ που δεν ζχουν καταβλθκεί από τον 

εργοδότθ μπορεί να καταβλθκοφν από τον ίδιο τον αςφαλιςμζνο, 

προκειμζνου να του αναγνωριςκεί ο χρόνοσ αςφάλιςθσ.  Κατ' εξαίρεςθ με 

ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ μπορεί να αναγνωριςκεί, ωσ 

ςυντάξιμοσ, ο χρόνοσ για τον οποίο δεν ζχουν καταβλθκεί οι ειςφορζσ, 

εφόςον ακροιςτικά:  

1. οι ειςφορζσ αφοροφν χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν 1.1.2015 

2. είναι αδφνατθ θ είςπραξθ των ειςφορϊν από τον εργοδότθ και ςυντρζχουν ειδικζσ 

περιςτάςεισ ςτο πρόςωπο του αςφαλιςμζνου που κακιςτοφν ιδιαίτερα δυςχερζσ να 

τισ καταβάλει ο ίδιοσ.    

3. δεν ζχει παραγραφεί το δικαίωμα του Σαμείου να βεβαιϊςει τισ οφειλόμενεσ 

ειςφορζσ και  

4. Σο κρίςιμο χρονικό διάςτθμα είναι αναγκαίο για τθ κεμελίωςθ του ςυνταξιοδοτικοφ 

δικαιϊματοσ.      

τθν περίπτωςθ που καταβάλλει ο ίδιοσ ο αςφαλιςμζνοσ τισ οφειλόμενεσ ειςφορζσ 

με απόφαςθ του Δ. ειδικά αιτιολογθμζνθ μπορεί να μθν επιβλθκοφν πρόςκετα 

τζλθ ι/και τόκοι υπερθμερίασ.   

 

Άρκρο 4ο 

Προχποκζςεισ κεμελίωςθσ δικαιώματοσ ςυνταξιοδότθςθσ  

 

Α. ΓΗΡΑΣΟ  

1.      Ο αςφαλιςμζνοσ ςτο Σαμείο δικαιοφται πλιρθ επικουρικι ςφνταξθ, λόγω 

γιρατοσ, εφόςον ακροιςτικά: α) του ζχει χορθγθκεί πλιρθσ ςφνταξθ από τον 

κφριο οργανιςμό αςφάλιςθσ ι το Δθμόςιο, β) ζχει πραγματοποιιςει 4.500 

Ημζρεσ Εργαςίασ ι 15 Ζτθ υποχρεωτικισ επικουρικισ ι επαγγελματικισ 

αςφάλιςθσ.  
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2.      τθν περίπτωςθ που ςτον αςφαλιςμζνο ζχει χορθγθκεί μειωμζνθ ςφνταξθ 

από τον κφριο φορζα αςφάλιςθσ, χορθγείται μειωμζνθ ςφνταξθ από το 

Σαμείο και απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ τουλάχιςτον του εξθκοςτοφ δεφτερου 

ζτουσ (62ου) τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου, εκτόσ αν ο οργανιςμόσ κφριασ 

αςφάλιςθσ χορθγεί τθ μειωμζνθ ςφνταξθ άνευ ορίου θλικίασ ι ο 

αςφαλιςμζνοσ ζχει κεμελιϊςει ι κατοχυρϊςει το δικαίωμα ςτθν κφρια 

ςφνταξθ με τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν μζχρι τθν 31.12.2012.  

 Για τθ χοριγθςθ μειωμζνθσ ςφνταξθσ απαιτείται ενεργόσ 

αςφαλιςτικόσ δεςμόσ, ιτοι 100 Ημζρεσ Αςφάλιςθσ ανά ζτοσ τθν τελευταία 

πενταετία πριν από τθν αίτθςθ ι πριν από τθ ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ 

όπου προβλζπεται.  

 Η ςφνταξθ μειϊνεται κατά 1/200 για κάκε μινα που υπολείπεται μζχρι και 

το όριο θλικίασ για πλιρθ ςφνταξθ. 

Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 Ο αςφαλιςμζνοσ ςτο Σαμείο δικαιοφται  ςφνταξθ αναπθρίασ υπό τισ 

προχποκζςεισ που κζτει το άρκρο 21 παρ. Β του καταςτατικοφ. Ειδικότερα, 

για τθ ςυνταξιοδότθςθ απαιτείται ο αςφαλιςμζνοσ α) να ζχει 

ςυνταξιοδοτθκεί από τον οργανιςμό κφριασ αςφάλιςθσ λόγω αναπθρίασ και 

β) να ζχει ενεργό αςφαλιςτικό δεςμό και ςυγκεκριμζνα:  

     α. τθν περίπτωςθ τθσ αναπθρίασ λόγω κοινισ νόςου να ζχει χρόνο 

αςφάλιςθσ 4.500 Ημερϊν εργαςίασ οποτεδιποτε ι 1.500 ΗΕ από τισ οποίεσ 

οι 600 Ημζρεσ Εργαςίασ τθν τελευταία πενταετία πριν από τθν επζλευςθ τθσ 

αναπθρίασ. Εάν ο αςφαλιςμζνοσ κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετίασ ζχει 

ςυνταξιοδοτθκεί θ περίοδοσ των πζντε ετϊν περιλαμβάνει και τον χρόνο για 

τον οποίο ςυνταξιοδοτικθκε.  

β. τθν περίπτωςθ του εκτόσ εργαςίασ ατυχιματοσ απαιτοφνται 

μειωμζνεσ κατά το ιμιςυ οι παραπάνω χρονικζσ προχποκζςεισ τθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ λόγω αναπθρίασ από κοινι νόςο.  

γ. τθν περίπτωςθ του εργατικοφ ατυχιματοσ ι τθσ επαγγελματικισ 

αςκζνειασ δεν απαιτείται καμία χρονικι προχπόκεςθ. 
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2. H ςφνταξθ αναπθρίασ μπορεί να μετατραπεί ςε ςφνταξθ γιρατοσ κατόπιν 

αίτθςθσ του ςυνταξιοφχου, εφόςον θ κφρια ςφνταξθ ζχει αντίςτοιχα 

μετατραπεί και πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν απονομι τθσ ςφνταξθσ 

γιρατοσ. Μπορεί να γίνει και το αντίςτροφο εφόςον θ κφρια ςφνταξθ ζχει 

μετατραπεί ςε αναπθρίασ από τον κφριο φορζα και πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ για τθν απονομι τθσ ςφνταξθσ αναπθρίασ.   

 Γ. ΘΑΝΑΣΟΤ 

Σα αναφερόμενα ςτο άρκρο 22 του Καταςτατικοφ του Σαμείου προςτατευόμενα 

μζλθ τθσ οικογζνειασ δικαιοφνται ςφνταξθσ λόγω κανάτου του αςφαλιςμζνου ι 

του ςυνταξιοφχου με τισ προχποκζςεισ που κζτει το άρκρο 21 Γ του 

καταςτατικοφ και ςυγκεκριμζνα, εφόςον ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί από τον 

οργανιςμό κφριασ αςφάλιςθσ για τθν αιτία αυτι. τθν περίπτωςθ κανάτου 

αςφαλιςμζνου ςφνταξθ επιηϊντοσ χορθγείται εφόςον ο αςφαλιςμζνοσ είχε 

1.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ ςτο Σαμείο εκ των οποίων 300 τθν τελευταία πενταετία 

πριν από τον κάνατο ι 4.500 Ημζρεσ Εργαςίασ οποτεδιποτε.  

Πραγματικά γεγονότα που ζχουν γίνει δεκτά από τον κφριο φορζα αςφάλιςθσ 

όπωσ θ φπαρξθ γάμου, θ λφςθ γάμου κ.λπ. μπορεί να γίνουν δεκτά από το 

Σαμείο. Με απόφαςθ του Δ μπορεί να ορίηεται θ περιοδικότθτα του ελζγχου 

τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων για τθ ςυνζχιςθ τθσ χοριγθςθσ τθσ ςφνταξθσ 

επιηϊντων. ε κάκε περίπτωςθ ο ζλεγχοσ γίνεται τουλάχιςτον ανά διετία μετά 

τθν πρϊτθ τριετία.  

 

Άρκρο 5ο  

Διαδικαςία  & Δικαιολογθτικά για τθ ςυνταξιοδότθςθ  

 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατακζτει ςτο Σαμείο αίτθςθ με πλιρθ τα αναφερόμενα 

ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ δικαιολογθτικά εφόςον πρόκειται για ςφνταξθ γιρατοσ.  

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατακζτει ςτο Σαμείο αίτθςθ με πλιρθ τα αναφερόμενα 

ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV δικαιολογθτικά, εφόςον πρόκειται για ςφνταξθ 

αναπθρίασ.  
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 Οι δικαιοφχοι ςφνταξθσ επιηϊντων κατακζτουν ςτο Σαμείο αίτθςθ με πλιρθ 

τα αναφερόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V δικαιολογθτικά, εφόςον πρόκειται για 

ςφνταξθ επιηϊντων.   

 Σο Σαμείο αφοφ παραλάβει τθν αίτθςθ με όλα τα προβλεπόμενα 

δικαιολογθτικά (πλιρθσ φάκελοσ) υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ εντόσ 

εξαμινου, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ με βάςθ τισ 

διατάξεισ για τθ διαδοχικι αςφάλιςθ, οπότε το εξάμθνο ιςχφει από τθν εκ 

μζρουσ των άλλων υπόχρεων οργανιςμϊν κοινοποίθςθ των απαραίτθτων 

ςτοιχείων και αποφάςεων.  

 Αν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Σαμείου διαπιςτϊνουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ για τθ ςυνταξιοδότθςθ πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απορριπτικισ 

απόφαςθσ καλοφν τον αςφαλιςμζνο ι τουσ δικαιοφχουσ ςφνταξθσ 

επιηϊντων για να τουσ ενθμερϊςουν και να λάβουν υπόψθ τισ απόψεισ 

τουσ.    

 Η απόφαςθ του Σαμείου για τθ ςυνταξιοδότθςθ κοινοποιείται με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι ςτον αςφαλιςμζνο ι θλεκτρονικά (εφόςον λειτουργιςει τζτοιο 

ςφςτθμα και το ζχει επιλζξει ςτθν αίτθςι του).  

 Η απορριπτικι απόφαςθ περιζχει ειδικι αιτιολογία για τον λόγο τθσ 

απόρριψθσ και υπόκειται ςε αίτθςθ επανεξζταςθσ (ενδικοφανισ προςφυγι) 

που πρζπει να αςκθκεί ενϊπιον του Δ του Σαμείου εντόσ προκεςμίασ τριϊν 

μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ αυτισ και ςε κάκε περίπτωςθ από τθ γνϊςθ 

αυτισ. Σο Δ οφείλει να αποφαςίςει για τθν αίτθςθ επανεξζταςθσ εντόσ 

προκεςμίασ τριϊν μθνϊν. Η απόφαςθ του Δ κοινοποιείται ςτον 

αςφαλιςμζνο και ςε αυτιν αναγράφεται ότι ζχει δικαίωμα να αςκιςει 

προςφυγι ςτα αρμόδια διοικθτικά δικαςτιρια εντόσ προκεςμίασ 60 θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ι γνϊςθ τθσ απόφαςθσ, κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Δικονομίασ.  
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Άρκρο 6ο 

Τπολογιςμόσ τθσ ςφνταξθσ γιρατοσ    

 

Ι. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ (Μζχρι 31.12.1992) 

1. Οι ςυντάξεισ υπολογίηονται βάςει τόςων πεντθκοςτϊν του μζςου όρου 

ςυντάξιμων αποδοχϊν του αςφαλιςμζνου όςα τα ζτθ τθσ ςυντάξιμθσ 

υπθρεςίασ του, προςαυξανόμενα κατά 1/50 για κάκε ζτοσ ςυντάξιμθσ 

υπθρεςίασ πζραν τθσ 25ετίασ. Οι ςυντάξιμεσ αποδοχζσ αντιςτοιχοφν ςτισ 

αποδοχζσ πάνω ςτισ οποίεσ υπολογίηονται οι ειςφορζσ τα δφο τελευταία ζτθ 

τθσ εργαςίασ του αςφαλιςμζνου χωρίσ τα δϊρα εορτϊν, το επίδομα αδείασ 

και τισ ζκτακτεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ. 

2. Αν ο αςφαλιςμζνοσ δεν πραγματοποίθςε  εντόσ των ανωτζρω δφο ετϊν πριν 

από τθν διακοπι τθσ εργαςίασ του 16 τουλάχιςτον μινεσ εργαςίασ, για τθν 

εξεφρεςθ του μζςου όρου ςυντάξιμων αποδοχϊν των δφο τελευταίων ετϊν, 

λαμβάνονται υπόψθ και οι αποδοχζσ τθσ αμζςωσ προγενεςτζρασ χρονικισ 

περιόδου μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ ςυνολικισ εργαςίασ 16 μθνϊν. Αυξιςεισ 

αποδοχϊν αςφαλιςμζνου κατά  τα δυο τελευταία ζτθ πριν τθ διακοπι τθσ 

εργαςίασ του που υπερβαίνουν το κατά το αυτό χρονικό διάςτθμα ποςοςτό 

αφξθςθσ του κατϊτατου θμερομιςκίου ανειδίκευτου εργάτθ, προςαυξθμζνο 

κατά 6%, δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό των ςυντάξιμων 

αποδοχϊν, εκτόσ εάν οι αποδοχζσ αυτζσ προβλζπονται από ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ εργαςίασ κανονιςμοφσ ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ ι καταβάλλονται 

από το Δθμόςιο ι Ν.Π.Δ.Δ.   

3. Σο ποςό των βαςικϊν ςυντάξεων που χορθγεί το Σαμείο δεν επιτρζπεται να 

είναι ανϊτερο για τουσ ςυνταξιοφχουσ που ζχουν μζχρι και 20 ςυντάξιμα 

ζτθ, των πεντικοντα εκατοςτϊν (50%) των βαςικϊν αποδοχϊν εν ενεργεία 

αςφαλιςμζνου με 20 ζτθ υπθρεςία που κακορίηονται με βάςθ τθν ιςχφουςα 

Ε περί των όρων αμοιβισ και εργαςίασ του υπαλλθλικοφ προςωπικοφ των 

φαρμακευτικϊν επιχειριςεων κ.λ.π. τθσ χϊρασ. Σο ανωτζρω ποςό 

προςαυξάνεται κατά 2% για κάκε ζτοσ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ από το 21ο 

μζχρι το 30ο  και κατά 1% για κάκε ζτοσ πζραν των τριάκοντα. Εν πάςθ 
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περιπτϊςει το ποςό των ςυντάξεων, με τισ τυχόν προςαυξιςεισ λόγω 

οικογενειακϊν βαρϊν, δεν δφναται να είναι ανϊτερο των 80% των ωσ άνω 

οριηομζνων βαςικϊν αποδοχϊν εν ενεργεία αςφαλιςμζνου με 20ετι 

υπθρεςία, με επιφφλαξθ των διατάξεων για μειωμζνθ ςφνταξθ γιρατοσ ι 

αναπθρίασ.   

ΙΙ. ΝΕΟΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ (Μετά τθν 1.1.1993) 

Κατά το άρκρο 34 παρ. 1 του Ν. 2084/1992, το ποςό τθσ επικουρικισ 

ςφνταξθσ για χρόνο αςφάλιςθσ 35 ετϊν ι 10.500 θμερϊν εργαςίασ 

αντιςτοιχεί ςτο 20% των ςυντάξιμων αποδοχϊν. Για χρόνο αςφάλιςθσ 

μικρότερο ι μεγαλφτερο των 35 ετϊν ι 10.500 θμερϊν εργαςίασ το ποςοςτό 

του 20% μειϊνεται ι αυξάνεται κατά 1/35 για κάκε ζλαττον ι επιπλζον ζτοσ 

αςφάλιςθσ ι 300 θμζρεσ εργαςίασ.  

 

 Άρκρο 7ο 

Τπολογιςμόσ ςφνταξθσ αναπθρίασ  

1.    Σο πλιρεσ ποςό τθσ ςφνταξθσ αναπθρίασ υπολογίηεται όπωσ θ ςφνταξθ 

γιρατοσ με κατϊτατθ ςφνταξθ για τουσ παλαιοφσ αςφαλιςμζνουσ τα 20/50 

του μζςου όρου των ςυντάξιμων αποδοχϊν και επί εργατικοφ ατυχιματοσ 

τα 30/50 των ςυντάξιμων αποδοχϊν ςφμφωνα με το άρκρο 27  Α παρ. 3 

του Καταςτατικοφ ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν οικογενειακϊν 

επιδομάτων. Για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ θ κατϊτατθ ςφνταξθ 

αναπθρίασ αντιςτοιχεί ςε χρόνο αςφάλιςθσ 15 ετϊν και αν πρόκειται για 

εργατικό ατφχθμα ςε χρόνο αςφάλιςθσ 20 ετϊν ςυμπεριλαμβανομζνων 

των οικογενειακϊν επιδομάτων ςφμφωνα με το άρκρο 27 Β παρ. 4 του 

καταςτατικοφ του Σαμείου.  

2.   Σο ποςό τθσ ςφνταξθσ αναπθρίασ κλιμακϊνεται ανάλογα με τον βακμό  

αναπθρίασ (βαριά, ςυνικθσ, μερικι),  όπωσ βεβαιϊνεται από τον κφριο 

φορζα αςφάλιςθσ ωσ εξισ :  

α. Βαριά αναπθρία, ιτοι ποςοςτό ανικανότθτασ 80% και άνω: 

καταβάλλεται το πλιρεσ ποςό τθσ ςφνταξθσ.  
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β. υνικθσ αναπθρία, ιτοι ποςοςτό ανικανότθτασ 67% μζχρι 79,99%, 

καταβάλλονται τα ¾ του ποςοφ τθσ πλιρουσ ςφνταξθσ.  

Κατ’ εξαίρεςθ, ο ανάπθροσ δικαιοφται τθν πλιρθ ςφνταξθ, εφόςον 

ζχει  ςυμπλθρϊςει ςτθν αςφάλιςθ 6000 Η.Ε. ι εάν θ αναπθρία του 

οφείλεται κατά κφριο λόγο ςε νευροψυχιατρικζσ πακιςεισ. 

γ. Μερικι αναπθρία, ιτοι ποςοςτό ανικανότθτασ 50% μζχρι 66,99% 

καταβάλλεται το ½ του ποςοφ τθσ πλιρουσ ςφνταξθσ.  

 Σο ποςό τθσ ςφνταξθσ παλαιοφ και νζου αςφαλιςμζνου 

προςαυξάνεται κατά 5% για τθν ςφηυγο που δεν εργάηεται ι δεν 

ςυνταξιοδοτείται από οργανιςμό κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι το Δθμόςιο και 

κατά 5% για κάκε παιδί που είναι ανιλικο και το οποίο δεν εργάηεται, 

εφόςον ο/θ ςφηυγοσ δεν λαμβάνει γι' αυτό προςαφξθςθ ςτισ αποδοχζσ ι τθ 

ςφνταξι του/τθσ. 

 Η βαςικι ςφνταξθ αναπθρίασ παλαιοφ και νζου αςφαλιςμζνου 

προςαυξάνεται κατά 50% ςτθν περίπτωςθ τθσ απόλυτθσ αναπθρίασ.  

  

Άρκρο  8ο   

Τπολογιςμόσ ςφνταξθσ επιηώντων   

1. Η ςφνταξθ κανάτου αςφαλιςμζνου υπολογίηεται με ελάχιςτο χρόνο τα 20 

ζτθ αςφάλιςθσ για τουσ παλαιοφσ αςφαλιςμζνουσ με κατϊτατο όριο το 80% 

του κατϊτατου ορίου αναπθρίασ ι γιρατοσ και για τουσ νζουσ 

αςφαλιςμζνουσ ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν. 2084/1992. 

2. Σο ποςό τθσ ςφνταξθσ λόγω κανάτου προςαυξάνεται κατά 50% αν ο 

δικαιοφχοσ είναι ανάπθροσ με απόλυτθ αναπθρία.  

3. Ο επιμεριςμόσ τθσ ςφνταξθσ των προςτατευόμενων μελϊν τθσ οικογζνειασ 

γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 22 του καταςτατικοφ του Σαμείου.  

4. τθν περίπτωςθ που ο ςυνταξιοφχοσ δικαιοφται δεφτερθ ςφνταξθ από το 

Σαμείο εφαρμόηεται το άρκρο 27 παρ. 5 του Καταςτατικοφ.  

 



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

[12] 
 

Άρκρο 9ο   

Ζναρξθ ςυνταξιοδότθςθσ  

 τισ περιπτϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ λόγω γιρατοσ και αναπθρίασ 

ορίηεται ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφνταξθσ θ πρϊτθ του 

επόμενου μινα από τθ διακοπι τθσ εργαςίασ και πάντωσ όχι 

νωρίτερα από τον χρόνο ςυνταξιοδότθςθσ από τον κφριο φορζα 

αςφάλιςθσ εκτόσ αν ορίηεται από τθν νομοκεςία χοριγθςθ ςφνταξθσ 

από αιτιςεωσ.   

 τισ περιπτϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ λόγω κανάτου θ ςφνταξθ 

χορθγείται τθν πρϊτθ του επομζνου μθνόσ από τον κάνατο.  

 

 Άρκρο 10ο  

Παραγραφζσ ςχετικά με τθ χοριγθςθ παροχών   

 Δεν χορθγείται ςφνταξθ αναδρομικά για χρόνο  που υπερβαίνει τουσ ζξι (6) 

μινεσ  από τθν  υποβολι  αίτθςθσ προσ  το  Σαμείο 

για  τθν  απονομι  ςφνταξθσ και πάντωσ όχι πριν από τθν θμερομθνία 

ςυνταξιοδότθςθσ από τον φορζα κφριασ  αςφάλιςθσ κακϊσ επίςθσ για τθν 

χοριγθςθ οικογενειακϊν επιδομάτων και επιδόματοσ απολφτου αναπθρίασ.  

 φνταξθ που δεν  ζχει  ειςπραχκεί εντόσ δφο  ετϊν από τότε που κατζςτθ 

απαιτθτι παραγράφεται (άρκρο 25του Καταςτατικοφ).  

 

Άρκρο 11ο   

Αναςτολι - Διακοπι - Απώλεια δικαιώματοσ 

Η καταβολι τθσ ςφνταξθσ γιρατοσ ι αναπθρίασ διακόπτεται εάν ο ςυνταξιοφχοσ 

απαςχολείται ςε εργαςία αςφαλιςτζα ςτο Σαμείο. 

ε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ (μιςκωτισ εργαςίασ ι ελεφκερου επαγγζλματοσ) θ 

ςφνταξθ αναςτζλλεται. 
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Άρκρο 12ο  

Τποχρεώςεισ ςυνταξιοφχων και αςφαλιςμζνων  

ςχετικά με τισ παροχζσ   

 Κάκε αςφαλιςμζνοσ, ςυνταξιοφχοσ και δικαιοφχοσ ςφνταξθσ κανάτου 

υποχρεοφται να κοινοποιεί αμζςωσ εγγράφωσ ι θλεκτρονικά ςτο Σαμείο 

κάκε μεταβολι που επζρχεται ςτθν οικογενειακι και επαγγελματικι του 

κατάςταςθ  ι κάκε άλλο ςτοιχείο που είναι ςε κζςθ να επιφζρει αλλαγι, 

αναςτολι ι διακοπι ςτθν αςφάλιςθ ι τθ ςφνταξθ που λαμβάνει. 

Κοινοποίθςθ ςτο Σαμείο οποιαςδιποτε ανωτζρω μεταβολισ μετά τθν 

παρζλευςθ τριμινου από τθν θμζρα κατά τθν οποία αυτι επιλκε, 

ςυνεπάγεται τθν επιςτροφι ποςϊν που ελιφκθςαν αχρεωςτιτωσ εντόκωσ 

με το επιτόκιο υπερθμερίασ. Οφείλουν δε να παρακολουκοφν τακτικά και να 

ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα του Σαμείου και τισ υπθρεςίεσ του για 

τθν αςφαλιςτικι τουσ κατάςταςθ  και για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ.     

 Οι εργοδότεσ οφείλουν να κοινοποιοφν αμζςωσ, εγγράφωσ ι θλεκτρονικά, 

ςτο Σαμείο τθν εκ μζρουσ τουσ απαςχόλθςθ προςϊπου που αςφαλίηεται 

υποχρεωτικά ςτο Σαμείο και κάκε μεταβολι τθσ εργαςιακισ του ςχζςθσ που 

επθρεάηει τθν αςφάλιςθ του ιδίου και των προςτατευόμενων μελϊν τθσ 

οικογζνειάσ του. Προσ τον ςκοπό αυτό οφείλουν να παρακολουκοφν τακτικά 

και να ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα του Σαμείου και τισ υπθρεςίεσ του 

για τθν αςφαλιςτικι κατάςταςθ των εργαηομζνων τουσ που αςφαλίηονται 

ςτο Σαμείο και για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ιδίων και των 

εργαηομζνων τουσ.  

 φνταξθ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα από το Σαμείο επιςτρζφεται εντόκωσ 

με το επιτόκιο υπερθμερίασ και αναηθτείται κατά τισ διατάξεισ περί 

αναγκαςτικισ είςπραξθσ των κακυςτεροφμενων ειςφορϊν του Σαμείου.  
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Άρκρο 13ο  

Σροποποιιςεισ των παραρτθμάτων   

Όλα τα δικαιολογθτικά και ζντυπα που αναφζρονται ςτα Παραρτιματα  του 

Κανονιςμοφ Παροχϊν τροποποιοφνται με απόφαςθ του Δ που αναρτάται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Σαμείου.   

 

Άρκρο 14ο 

Μεταβατικζσ διατάξεισ  

 Εκκρεμείσ αιτιςεισ κατά τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ εξετάηονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ. 

Μπορεί όμωσ με αίτθςθ του ενδιαφερομζνου να εφαρμοςκεί ο παρϊν 

Κανονιςμόσ Παροχϊν.  

 Παλαιοί αςφαλιςμζνοι που ζχουν χρόνο αςφάλιςθσ ςτο Σαμείο 

οποτεδιποτε (πραγματικό) άνω των 15 ετϊν και θλικία άνω των 67 ετϊν 

δικαιοφται να λάβουν ςφνταξθ ανεξαρτιτωσ τθσ ςυνταξιοδότθςισ τουσ ι μθ 

από τον κφριο φορζα αςφάλιςθσ.» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
Ι.  Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για υπαγωγι ςτθ αςφάλιςθ 

ΙΙ. Απογραφικό δελτίο ςυνταξιοφχου 

ΙΙΙ. – IV. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για ςφνταξθ γιρατοσ και αναπθρίασ 

IV. Τπόδειγμα αναλυτικισ κατάςταςθσ οφειλόμενων ειςφορϊν και προςαυξιςεων 

(ΠΕΣΤ)   

V. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για ςφνταξθ επιηϊντων 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην ασφάλιση 

 

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένη 

(ή οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου πιστοποίησης Ταυτότητας) 

2. Αναγγελία πρόσληψης (έντυπο 3 ΟΑΕΔ) 

3. Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου (συνημμένο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Απογραφικό Δελτίο υνταξιούχου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ III & IV 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος και αναπηρίας 

 

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (αναζητείται στην Υπηρεσία και στο διαδίκτυο). 

2. Βεβαίωση εργοδότη με τις αποδοχές του τελευταίου 24μηνου πριν την 

αποχώρηση από την εργασία (αναζητείται στην Υπηρεσία και στο διαδίκτυο). 

3. Καταγγελία σύμβασης ή αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης (θεωρημένη 

από ΟΑΕΔ). 

4. Μια (1) φωτογραφία του αιτούντος/αιτούσας. 

5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένη (ή 

οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου πιστοποίησης Ταυτότητας). 

6. Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γάμου (τελευταίου εξαμήνου). 

7. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων, έως 18 ετών ή 24 ετών, εφόσον 

σπουδάζουν, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό της Σχολής (πρωτότυπο ή 

επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). 

8. Βεβαίωση εργασίας συζύγου ότι δε λαμβάνει προσαύξηση τέκνων ή στην 

περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, υπεύθυνη 

δήλωση του/της ότι δε λαμβάνει προσαύξηση τέκνων ή συνταξιοδοτική 

απόφαση κυρίου φορέα του/της συζύγου. 

9. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας. 

10. Δύο (2) φωτοτυπίες της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης, στο οποίο 

ο πρώτος δικαιούχος θα είναι ο/η αιτών/αιτούσα. 

11. Συνταξιοδοτική απόφαση Κύριου Φορέα Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κτλ, 

πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), όταν εκδοθεί. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύνταξη επιζώντων 

 

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (αναζητείται στην Υπηρεσία και στο διαδίκτυο). 

2. Βεβαίωση εργοδότη με τις αποδοχές του τελευταίου 24μηνου πριν την 

αποχώρηση από την εργασία (αναζητείται στην Υπηρεσία και στο διαδίκτυο). 

3. Μια (1) φωτογραφία του αιτούντος/αιτούσας 

4. Μια (1) φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας χήρας/χήρου 

(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 

5. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων, έως 18 ετών ή 24 ετών, εφόσον 

σπουδάζουν, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό της Σχολής (πρωτότυπο ή 

επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 

7. Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γάμου (τελευταίου εξαμήνου). 

8. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών κατά την ημερομηνία θανάτου. 

9. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας. 

10. Δύο (2) φωτοτυπίες της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης, στο οποίο ο 

πρώτος δικαιούχος θα είναι ο/η αιτών/αιτούσα. 

11. Συνταξιοδοτική απόφαση Κύριου Φορέα Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κτλ, 

πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), όταν εκδοθεί. 

 

 


