Συνταξιοδοτικές Παροχές

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 01/09/2011

1. Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Οι μεταμοσχευμένοι ήπατος που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας δικαιούνται
πλήρης σύνταξη για τους δημόσιους υπαλλήλους ή με την συμπλήρωση 4050 ημερομισθίων
για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και εφόσον κατέχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο για δημόσιο: Ν. 3513 ΦΕΚ 265 5/12/06.

Θεσμικό πλαίσιο για το ΙΚΑ: Ν. 3232 ΦΕΚ 48 12/2/04.

2. Οδηγίες για θέματα συνταξιοδότησης συζύγων, γονέων και αδελφών αναπήρων

Διευκρινίσεις για θέματα συνταξιοδότησης συζύγων, γονέων και αδελφών αναπήρων και για
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 (« Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
») δίνονται με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (αρ.πρωτ.: Φ80000/οικ. 18562/1230)
που δημοσιεύθηκε στις 17 Αυγούστου 2011, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση
των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170»).
(Αναφέρεται σε όλους τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων που
υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) . Μέχρι σήμερα, οι
γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων είχαν δυνατότητα συνταξιοδότησης εφόσον είχαν
τουλάχιστον 7.500 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης. Με
τις διατάξεις του νέου νόμου (Ν. 3996/2011, άρθρο 37), αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις διευρύνονται οι κατηγορίες των
δικαιούχων.

Πιο συγκεκριμένα:
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1. Σύζυγοι αναπήρων

Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση
των συζύγων αναπήρων είναι οι εξής:

α) ο σύζυγος να είναι ανάπηρος με ποσοστό 80% και άνω
β) να υφίσταται έγγαμος βίος διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών πριν από την υποβολή της
αιτήσεως συνταξιοδότησης
γ) ο σύζυγος του ανάπηρου να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες
πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του
ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση και να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο.

2. Γονείς αναπήρων

Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση
του γονέα αναπήρου παιδιού είναι οι εξής:

α) το παιδί πρέπει:
- να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω
- να μην εργάζεται
- να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα
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β) ο γονέας που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις πρέπει:
- να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης,
ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση
- να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο

γ) ο έτερος γονέας πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης
του γονέα που ασκεί το δικαίωμα
- να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης
σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το δημόσιο εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη
- να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια
- να εργάζεται
- να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο
- να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό φορέα ή τους
ασφαλιστικούς φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει ούτε προτίθεται να
ασκήσει στο μέλλον δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής

3. Αδελφοί/ές αναπήρων

Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση
των αδελφών αναπήρων παιδιών είναι οι εξής:

α) ο ανάπηρος αδελφός πρέπει να είναι άγαμος και ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω
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και
- να μην εργάζεται
- να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα για
τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης
- να συνοικεί αποδεδειγμένα και να βαρύνει οικονομικά τον αδελφό που θα
συνταξιοδοτηθεί. Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση αποδεικνύονται από τα έντυπα
ΕΙ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα
τελευταία πέντε οικονομικά έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης.

β) ο αδελφός που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις θα πρέπει
- να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής
ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του
στην ασφάλιση
- να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο
- να έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας
αυτού για τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παύσει η δικαστική
συμπαράσταση ή διακοπεί η συνοίκηση, η σύνταξη θα διακοπεί από την ημερομηνία της
παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα και θα επαναχορηγηθεί σε περίπτωση που συντρέξουν
εκ νέου όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης.

γ) οι γονείς των δύο αδελφών θα πρέπει να μη βρίσκονται εν ζωή ή να είναι ανάπηροι με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
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Επιπλέον στις γενικές ρυθμίσεις του νέου νόμου περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου, ασφαλισμένος σε φορείς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με την παρούσα διάταξη με την
προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης,
ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση.

2. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί με τις
προϋποθέσεις της διάταξης αυτής, θα πρέπει να μην έχει καταστεί ήδη συνταξιούχος
οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου.

3. Σε περίπτωση που το ανάπηρο άτομο (παιδί, σύζυγος, αδελφός/ή) μετά τη
συνταξιοδότηση του γονέα, συζύγου ή αδελφού, εργαστεί ως μισθωτός ή
αυτοαπασχολούμενος, τότε ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός πρέπει να δηλώσει την εργασία
στο φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ώστε η σύνταξη που λαμβάνει να ανασταλεί για
το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εργασία και να επαναχορηγηθεί μετά τη διακοπή της.

4. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου, ασφαλισμένος του ΟΓΑ, θεμελιώνει
δικαίωμα συνταξιοδότησης με την παρούσα διάταξη, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέχρι
31.12.2012 με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης και καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ενώ από 01.01.2013 και
εφεξής με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

5. Εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχοι οι οποίοι
λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση
της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

6. Δικαιούνται ένα ολόκληρο μηνιαίο επίδομα απολύτου αναπηρίας ως δώρο επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων και μισό μηνιαίο επίδομα απολύτου αναπηρίας ως δώρο Πάσχα και
επίδομα αδείας, συνταξιούχοι οι οποίοι είναι τυφλοί και λαμβάνουν προσαύξηση της
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σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

7. Διευρύνονται οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων με αναπηρία που συνταξιοδοτούνται
με τη συμπλήρωση 15 ετών ή 4.050 ημερών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

8. Οι νέες διατάξεις ισχύουν και για τους γονείς ή τους συζύγους των αναπήρων οι οποίοι
είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου,
όμως δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

3. Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή
νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

- 4.500 ημέρες, είτε
- 1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον 600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο
στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε
- τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο
πίνακα, από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από
εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε.
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Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε.

Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε.

Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε.

Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε.

Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε.

Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε.

Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε.

Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε.

Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε.

Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε.

Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε.
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Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε.

Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε.

Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε.

Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε.

Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε.

Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε.

Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε.

Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε.

Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε.

Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε.
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Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε.

Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε.

Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε.

Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε.

Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε.

Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε.

Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε.

Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε.

Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε.

Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε.

Μετά το 54ο έτος: 4200 Η.Ε.

9 / 22

Συνταξιοδοτικές Παροχές

Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε.

Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε.

4. Σύνταξη Αναπηρίας από τον ΟΓΑ

Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997).

Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, εφόσον
συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Έγινε ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή
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εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση, που
θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα(1) έτος κατά ιατρική πρόβλεψη
- Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών πέντε (5) ετών από
τα οποία δύο (2) έτη μέσα στη πενταετία που προηγείται του έτους που έγινε ανάπηρος ή
έχει πραγματοποιήσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών
περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης

Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται
να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, αν έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές
για όλο το χρονικό διάστημα από της υποχρεωτικής ή προαιρετικής υπαγωγής τους στην
ασφάλιση μέχρι και του χρόνου επέλευσης της αναπηρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) έτος.

Η σύνταξη λόγω αναπηρίας απονέμεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες
Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται για τον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο ανικανότητας και
μπορεί να είναι οριστική, εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές γνωματεύσουν ότι η
ανικανότητα είναι μόνιμη.

Ακόμη η σύνταξη λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο καθίσταται αυτοδικαίως οριστική όταν ο
συνταξιούχος :

- Έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7)
ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις
από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές
- Έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5)
ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις
από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές
- Έχει συμπληρώσει συνεχή 12ετή συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
- Έχει συμπληρώσει 20ετή διακεκομμένη συνταξιοδότηση, αλλά από τριετίας συνεχή,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 1.1.2002 οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι
καθίστανται συνταξιούχοι αναπηρίας, δικαιούνται και τη Βασική σύνταξη αναπηρίας με τις
ίδιες προϋποθέσεις, (άρθρο 12 του Ν. 2458/97 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.
1 του Ν. 2972/2001). εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που
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καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην
Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων
Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του
ΟΓΑ Οι συνταξιούχοι από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και χωρών με τις οποίες
έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μπορούν να έχουν κατάλληλη
πληροφόρηση από το κεφάλαιο της ιστοσελίδας με τίτλο ΕΕ/ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο που χορηγείται από τον Κλάδο,
υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος,
δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη
ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

5. Σύνταξη Αναπηρίας Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992)

Π.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Παρατηρήσεις
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67%

10

Κάτω των 50

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας

15

Άνω των 50

20

Ανεξάρτητα

Ανεξάρτητα

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Διακοπή

συνεπεία αναπηρίας οποτεδήποτε.

Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας με 5 έτη ασφάλισης. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μ

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Σ.Α.

Π.Α.

ΕΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Παρατηρήσεις

67%

10

1 έτος την τελευταία 3ετία πριν την αναπηρία.

15

Από την διακοπή μέχρι την επέλευση της αναπηρίας να έχει ασφαλιστεί και να μην εργάζε

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος 5 έτη, 1 έτος μέσα στη τελευταία 3ετία.
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Σε περίπτωση αποξένωσης από του αυτοκινήτου με οριστικό συμβόλαιο θα πρέπει:
α)Να κριθεί με ποσοστό 67% για κάθε άλλη εργασία

β)Να μην έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κατά το ίδιο διάστημα

O.A.E.E. - T.A.E

Π.Α.

ΕΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

67%

10

3 έτη συνεχώς πριν την διακοπή.
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Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

20

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 6μήνου.

Ο.Α.Ε.Ε. Π.Δ.258/05

Π.Α.

17 / 22

Συνταξιοδοτικές Παροχές

ΕΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

67%

5*

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν την επέλευση αναπηρίας ή την διακο

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

15

Εφόσον δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισης του, μέχρι την επέλευση της α

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ημέρα ασφάλισης.
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ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η
περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.

ΓIA NEOYΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (άρθρ.25 Ν. 2084/92 από 1/1/93)

Π.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

80% : ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼

50% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1/2*

1

Για ηλικία πριν την συμπλήρωση του 21ου έτους.

Για κάθε έτος ηλικίας πέραν του
μέχρι
21ουνα
απαιτείται
συμπληρώσουν
προσαύξηση
1500 ημέρες
κατά 120
ή 5ημέρες
έτη εργασίας.
ή 5 μήνες ερ

5*

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια από το έτος που έγινε ανάπηρος.

Ανεξαρτήτως ηλικίας.

15
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Οποτεδήποτε.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ημέρα ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

Η αναπηρία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση (εκτός των
νευροψυχιατρικών παθήσεων). Δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμα και αν η
αναπηρία προϋπήρχε της υπαγωγής στην ασφάλιση, εφόσον ο ασφαλισμένος καθίσταται
ανίκανος για εργασία λόγω ουσιώδους επιδείνωσης.

* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η
περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ο ασφαλισμένος που κατέστη
ανάπηρος από πρόθεση ή από κακούργημα που διαπράχθηκε από τον ίδιο και αποδεικνύεται
η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται τη
σύνταξη οι δικαιοδόχοι (σύζυγος – παιδιά - γονείς), όπως στις συντάξεις λόγω θανάτου
ασφαλισμένου.
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6. Χορήγηση σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)
Προϋποθέσεις:
Απόλυση λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία και
πενταετής, τουλάχιστον, πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Δικαιολογητικά:
Απόφαση του υπηρεσιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26
Α΄).
Επιπλέον τα κανονικά δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Διαδικασία:
Η διαδικασία που εφαρμόζεται ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διοικητικού του οικείου
Υπουργείου.

Παρατηρήσεις:
Η σύνταξη που χορηγείται είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας.
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