ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ υπάγονται από 1/8/2008 στην
ασφάλιση του αντίστοιχου κλάδου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1
και 2 του Ν. 3655/2008 και εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης (ήτοι απαιτούμενος συντάξιμος χρόνος, συμπλήρωση ορίου ηλικίας) και τον
τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπως ίσχυαν
μέχρι 31/07/2008 και τις γενικές διατάξεις των νόμων.
Ο ενταχθείς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδος σύνταξης του Ταμείου χορηγεί συντάξεις στους
ασφαλισμένους ΟΤΕ, θυγατρικές και λοιπές Εταιρίες ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΣΕ και ΤΑΠ.ΟΤΕ, σε περίπτωση
γήρατος, αναπηρίας και στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου
ή συνταξιούχου.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ








Καταστατικό του ΤΑΠ-ΟΤΕ άρθρα 16 - 24, 27 και 34.
Ν. 1902/1990 άρθρο 10 όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 9 του Ν. 1976/1991.
Ν. 2084/1992 άρθρα 24 - 26 και 47 - 48.
Ν. 2676/1999 άρθρα 62 - 64 και 75.
Ν. 3029/2002 άρθρα 2, 4, 5 και 11.
Ν. 3655/2008 άρθρα 2 και 3.

1.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
1.1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΗΡΟΙ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά κι έχουν με δικαστική
απόφαση την επιμέλεια των ανηλίκων ή αναπήρων (αναπηρία 50% και άνω) παιδιών, απαιτείται
20ετής
πραγματική
υπηρεσία
(ασφάλιση)
χωρίς
όριο
ηλικίας.
(1).
Αύξηση
κατά
ένα
εξάμηνο
για
κάθε
ημερολογιακό
έτος.
(2). Μειωμένη σύνταξη.: Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα , που λείπει από το όριο
ηλικίας, για χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 και 1/267 για κάθε μήνα ,που λείπει από
το όριο ηλικίας, για χορηγούμενες συντάξεις μετά την 1-1-2003.
ΧΟΗ: Χωρίς Όριο Ηλικίας

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΕΧΡΙ 31-12-1982

(1).Αύξηση κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος.
ΧΟΗ: Χωρίς Όριο Ηλικίας.

(1). Αύξηση κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος.
(2). Μειωμένη σύνταξη: Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα , που λείπει από το όριο
ηλικίας, για χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 και 1/267 για κάθε μήνα ,που λείπει από
το
όριο
ηλικίας,
για
χορηγούμενες
συντάξεις
μετά
την
1-1-2003.
ΧΟΗ: Χωρίς Όριο Ηλικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.

2.

Για τους ασφαλισμένους, ο ελάχιστος χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
ορίζεται σε 15 έτη ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαιωθεί άλλης
σύνταξης και έχουν συμπληρώσει : α. το 60ο έτος της ηλικίας , οι γυναίκες που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31-12-1992 β. το 65ο έτος της ηλικίας όλοι οι υπόλοιποι
συνταξιούχοι (δηλ. οι άνδρες και οι γυναίκες οι οποίες έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-11993 ).
Για τη θεμελίωση του δικαιώματος τα έτη πρέπει να είναι πλήρη π.χ. 25 κι όχι 24 και 6
μήνες , 32 κι όχι 31 και 6 μήνες.

1.1.2. ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
συνυπολογίζονται
:
Α. Για όλους τους ασφαλισμένους.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Ο χρόνος, που πραγματοποιήθηκε στους εργοδότες ΟΤΕ, Θυγατρικές Εταιρίες ΟΤΕ,
ΕΛ.ΤΑ, ΟΣΕ, ΤΑΠ.ΟΤΕ. (Σε περίπτωση 3ωρης απασχόλησης ο πραγματικός χρόνος
ασφάλισης υπολογίζεται στα 3/4).
Ο χρόνος Διαδοχικής Ασφάλισης.
Ο χρόνος, που αναγνωρίζεται με εξαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 1405/1983. (
Προϋπηρεσία στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. , Ο.Τ.Α. , Στρατό {εθελοντική υπηρεσία μέχρι 10
έτη} ). Αφορά όσους έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31-12-1982. Για ασφαλισμένους μετά την
1-1-1983 ισχύουν οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Ο χρόνος γονικής άδειας (μέχρι 6 μήνες) με τις προϋποθέσεις του ν. 1483/84
Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 2 έτη.
Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτής ανεργίας μέχρι 200 ημέρες την
τελευταία 10ετία μέχρι την υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση.
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας , εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας και
τουλάχιστον 12ετής υπηρεσία. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας μπορεί ν' αναγνωριστεί με
τις διατάξεις του Ν. 1358/83 αλλά μόνο για προσαύξηση της σύνταξης και όχι για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με εξαίρεση την παραπάνω παράγραφο 7.
Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, που διανύθηκε σε
χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και σε χώρες , με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει
διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.
Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με προϋποθέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.

2.

Οι χρόνοι , που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις με α/α 3, 4, 5, 6, και 7
καθίστανται χρόνοι συντάξιμοι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Δηλαδή δεν μπορούν ν' αναχθούν σε συντάξιμο χρόνο προγενέστερο από το χρόνο , που
έγινε η αναγνώριση.
Ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης προσμετρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4202/1961, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 10 και 11 του Ν.
1405/1983, άρθρα 14 και 15 του Ν. 1902/1990 και άρθρο 69 του Ν. 2084/ 1992. Τα δε
οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.

Β. Για ασφαλισμένους μετά την 1-1-1983 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
με 37 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας.
1.

2.

3.

Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας που
πραγματοποιήθηκε σε φορείς κύριας ασφάλισης και ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας και σε Ν.Π.Δ.Δ. Ο συνυπολογισμός του χρόνου
αυτού γίνεται με τις διατάξεις του ν.δ 4202/61 όπως ισχύει κάθε φορά.
Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στους εργοδότες Ο.Τ.Ε , θυγατρικές εταιρίες ΟΤΕ ,
Ε.Λ.ΤΑ , ΟΣΕ , ΤΑΠ.ΟΤΕ.(Σε περίπτωση 3ωρης απασχόλησης, ο πραγματικός χρόνος
ασφάλισης υπολογίζεται στα 3/4)
Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, που διανύθηκε σε
χώρες της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και σε χώρες, με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει
διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.

Δεν συνυπολογίζονται:
1.
2.

Ο χρόνος ασφάλισης πέραν τον 300 ημερών εργασίας ανά ημερολογιακό έτος.
Οποιοσδήποτε άλλος χρόνος
α. που είναι πραγματικός(π.χ. χρόνος που διανύθηκε με την ιδιότητα του αυτοτελώς
απασχολουμένου).
β. εξομοιώνεται με πραγματικό (π.χ.
προαιρετικής συνέχισης στην ασφάλιση).

χρόνος

στρατιωτικής

υπηρεσίας

,

χρόνος

γ. είναι πλασματικός (π.χ. χρόνος εκπαιδευτικής άδειας , χρόνος γονικής άδειας , χρόνος
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. κλπ)
3.

Ο παράλληλος χρόνος με άλλο ασφαλιστικό φορέα.

1.1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Α. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τα ανωτέρω ισχύουν για υπολογισμό σύνταξης όταν ολόκληρος ο χρόνος έχει διανυθεί στην
ασφάλιση του Ταμείου και για χρόνους που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί
διαδοχικής
ασφάλισης
του
άρθρου
10
του
Ν.
1405/1983.
Για χρόνους που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στη σελίδα διαδοχικής ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
www.tapote.
gr).
Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ





Για τις χορηγούμενες συντάξεις μέχρι 31-12-2002 το ποσοστό μείωσης της σύνταξης
είναι 1/200 της μηνιαίας συντάξεως για κάθε μήνα ,που λείπει από το κατά περίπτωση
απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες κατά περίπτωση.
Για τις χορηγούμενες από 1-1-2003 και εφεξής συντάξεις το ποσοστό μείωσης
διαμορφώνεται σε 1/267 για κάθε μήνα, που λείπει από το κατά περίπτωση απαιτούμενο
πλήρες όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες κατά περίπτωση.
Το κατώτατο το όριο σύνταξης μειώνεται σε κάθε περίπτωση , που ο συνταξιούχος
λαμβάνει μειωμένη σύνταξη , κατά το ανάλογο ποσοστό.

1.1.4 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

(1). Ως μέσος όρος αποδοχών νοείται το πηλίκο της διαίρεσης των συνταξίμων αποδοχών, χωρίς
τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, κατά τα πέντε ανωτέρω έτη, δια τον αριθμό των μηνών
απασχόλησης της ίδιας περιόδου.










Αν στην ανωτέρω χρονική περίοδο δεν έχει πραγματοποιηθεί απασχόληση σαράντα (40)
τουλάχιστον μηνών, για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των αποδοχών
συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσως
προηγούμενης χρονικής περιόδου, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των σαράντα (40)
μηνών .
Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας και απασχόλησης, αν
δεν έχουν συμπληρωθεί οι παραπάνω μήνες ή έτη, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το
σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί.
Για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των αποδοχών όσων υποβάλλουν αίτηση
συνταξιοδότησης από 1-1-2008 μέχρι 31-12-2012, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της
διαίρεσης των συνταξίμων αποδοχών που έλαβαν τους μήνες από 1-1-2008 μέχρι και το
μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δια του αριθμού
των μηνών απασχόλησης της ίδιας περιόδου.
Για όσους συνταξιοδοτηθούν το έτος 2008 το ποσοστό του μέσου όρου των αποδοχών,
με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη ορίζεται σε 79%, μειούμενο κατά 1% για
καθένα από τα επόμενα έτη συνταξιοδότησης και μέχρι το 70% για όσους αποχωρούν
από το έτος 2017 και μετά.
Μετά την 1-1-2008 το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα
των δύο ανωτέρω τμημάτων.

(2). Οι αποδοχές κάθε έτους που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των
αποδοχών αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική για τα ταμεία μισθωτών.

1.2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1.2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%)







ΧΟΗ : Χωρίς όριο ηλικίας
ΑΧΑ : Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης
(1) : Προοδευτική αύξηση σε 1500 ημέρες ή 5 έτη με την προσθήκη 120 ημερών ή 5
μηνών κατά μέσο όρο για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου
(2) : Ανίκανος για την εργασία που πρέπει να παρέχει
(3) : Ανίκανος για την εκτέλεση κάθε εργασίας.

1.2.2 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ως γήρατος.
1.2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ο υπολογισμός της σύνταξης αναπηρίας ,γενικά ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τη σύνταξη
γήρατος, με ορισμένες διαφοροποιήσεις.

Α. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-1982

(1). Προσαύξηση 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
(2). Προσαύξηση 1,6% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.
(3). Προσαύξηση 1% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης.

Β.
ΓΙΑ
ΟΣΟΥΣ
ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

ΕΧΟΥΝ

ΥΠΑΧΘΕΙ

ΣΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΠΟ

1-1-1983

Ο υπολογισμός ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τις αντίστοιχες συντάξεις γήρατος ( μέχρι 3112-2002 υπολογισμός σε πεντηκοστά και μετά την 1-1-2003 σε τριακοστά πέμπτα του
αντίστοιχου
ποσοστού
γήρατος).
Γ.

ΓΙΑ

ΟΣΟΥΣ

ΕΧΟΥΝ

ΥΠΑΧΘΕΙ

ΣΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

1-1-1993

1.2.4 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ως γήρατος
1.2.5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το Ταμείο).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο αναγράφεται η ακριβής
ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου και των μελών της οικογενείας του καθώς και
ημερομηνία γάμου (χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα).
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λύσεως ή μη του γάμου (θα πρέπει να έχει εκδοθεί
μετά την απόλυση).
Πιστοποιητικό σπουδών για σπουδάζοντα παιδιά 18-24 ετών (να αναγράφεται το έτος
πρώτης εγγραφής , το εξάμηνο φοίτησης καθώς και η διάρκεια σπουδών).
Υπεύθυνη
δήλωση
Ν.
1599/86,
με
την
οποία
δηλώνεται
:
α) αν ο εξερχόμενος από την υπηρεσία λαμβάνει σύνταξη ή όχι από το Δημόσιο ή άλλο
ασφαλιστικό
φορέα
β) αν εργάζεται ή όχι και αν εργαστεί στο μέλλον θα το γνωστοποιήσει στο Ταμείο
γ)
αν
η
σύζυγος
εργάζεται
,είναι
συνταξιούχος
ή
έχει
εισοδήματα.
Σε περίπτωση αναστολής σύνταξης δηλώνεται επιπλέον η επιθυμία ή όχι για συνέχιση
της ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ιδίου και των μελών της οικογενείας του στο
Ταμείο.
Δελτίο αναγγελίας (χορηγείται από το Ταμείο).

Παρατηρήσεις : Σε περίπτωση που ο αιτών είναι
α. άγαμος : τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα 1- 2 - 6 (α,β) - 7
β. χήρος-α : δεν υποβάλλεται το Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου.

1.2.6 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Α. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992
Ισχύουν τα ίδια κατώτατα όρια συντάξεων, που παρέχει το ΙΚΑ στους συνταξιούχους του.
Β. Για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993
Το κατώτατο ποσό της χορηγούμενης μηνιαίας σύνταξης γήρατος - αναπηρίας και εργατικού
ατυχήματος ορίζεται ίσο με το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση, όπως
ο μισθός αυτός καθορίζεται από την ΕΓΣΣΕ του έτους 2002 ( για το β΄εξάμηνο του τρέχοντος
έτους
ανέρχεται
στα
548,75
ευρώ
)
.
Το παραπάνω ποσό από την 1-1-2003 και μετά αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των
συντάξεων
σύμφωνα
με
την
εκάστοτε
καθοριζομένη
εισοδηματική
πολιτική.
Το κατώτατο όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση, που ο συνταξιούχος λαμβάνει μειωμένη
σύνταξη.
Στους συνταξιούχους γήρατος ,που έχουν ασφάλιση πάνω από 15 χρόνια και δικαιούνται τα
κατώτατα όρια σύνταξης χορηγείται προσαύξηση 1% για κάθε έτος ασφάλισης επιπλέον των 15
ετών , υπολογιζόμενη επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών με βάση τις οποίες υπολογίστηκε
η
σύνταξη.
Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και στους συνταξιούχους γήρατος των οποίων η σύνταξη είναι
μεγαλύτερη των κατωτάτων ορίων , εφόσον τα κατώτατα όρια σύνταξης και η προσαύξηση ,που
τους
αναλογεί,
υπερβαίνουν
το
ποσό
της
σύνταξης.
1.3 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου δικαιούνται σύνταξη θανάτου
τα μέλη της οικογενείας του (δικαιοδόχοι).
1.3.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ.
1.
2.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΩ

Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ασφάλιση τουλάχιστον 10 έτη
Ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας σε περίπτωση θανάτου από βίαιο συμβάν, που επήλθε
στην άσκηση της υπηρεσίας.

1.3.2 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε τάξη δικαιοδόχων αποκλείει την επομένη.
1.3.3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1.3.3.1 ΣΥΖΥΓΟΣ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ





Εάν δεν είχε διαζευχθεί μέχρι το θάνατο του-της ασφαλισμένου-ης με οριστική και
τελεσίδικη απόφαση
Εάν ο γάμος τελέστηκε ένα χρόνο πριν από το θάνατο του-της ασφαλισμένου-ης
Εάν πρόκειται για συνταξιούχο, τότε ο επιζών δεν δικαιούται συντάξεως αν ο γάμος
τελέστηκε μετά την συνταξιοδότηση κι ο θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο δύο (2)
ετών από την τέλεσή του.

Οι περιορισμοί των δύο τελευταίων περιπτώσεων δεν ισχύουν:





Εάν ο θάνατος επήλθε από ατύχημα ή οξεία νόσο
Εάν η χήρα κατά τον χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης
Εάν κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε τέκνο

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(1) Ολόκληρη , δηλ. το 60% αυτής του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αν ο επιζών
σύζυγος
δεν
εργάζεται,
δεν
απασχολείται
ή
δεν
λαμβάνει
άλλη
σύνταξη.

Μειωμένη κατά 50%, δηλ. το 30% αυτής του θανόντα , αν εργάζεται, απασχολείται ή λαμβάνει
άλλη
σύνταξη
και
μ0έχρι
την
ηλικία
των
65
ετών.
Μειωμένη κατά 30% , δηλ. το 42% αυτής του θανόντα, αν εργάζεται απασχολείται ή λαμβάνει
άλλη
σύνταξη
,όταν
έχει
υπερβεί
το
65ο
έτος
της
ηλικίας
του.
Όταν υπάρχουν παιδιά ,που δικαιούνται σύνταξη, ότι περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο
καταβάλλεται
στα
παιδιά
σε
ίσα
μερίδια.
Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν αν ο επιζών των συζύγων κατά την ημερομηνία του
θανάτου , είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% κι άνω και για όσο χρόνο
διαρκεί
η
αναπηρία.
Τέλος αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και δεν
ζητήσει αναστολή της καταβολής της, η σύνταξη καταβάλλεται εξ αρχής μειωμένη κατά 70%,
δηλ. το 18% αυτής του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και δεν υπολογίζεται
ασφαλιστικά
ο
χρόνος
εργασίας
σαν
συντάξιμος.
1.3.3.2 ΤΕΚΝΑ
Δικαιούνται συντάξεως τα τέκνα του θανόντα ασφαλισμένου ΕΦΟΣΟΝ






Δεν εργάζονται , δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους
Σπουδάζουν σε ανώτερες - ανώτατες σχολές ή Ι.Ε.Κ. μέχρι τη λήψη του πτυχίου κι όχι
πέραν του 24ου έτους της ηλικίας του (συμπληρωμένο)
Είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και η ανικανότητά τους εμφανίστηκε πριν
από τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας (18ο και 24ο) . Η σύνταξη χορηγείται
για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
Δικαιούνται συντάξεως τα υιοθετημένα τέκνα εφόσον η υιοθεσία έχει γίνει
τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από το θάνατο ή τη χορήγηση σύνταξης στο θετό
γονέα, εκτός κι αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν.

1.3.3.3 ΧΗΡΑ ΜΗΤΕΡΑ
Δικαιούται συντάξεως εφόσον συμβίωνε με τον θανόντα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ,
συντηρούταν απ' αυτόν και είναι αποδεδειγμένα άπορος.
1.3.3.4 ΓΟΝΕΙΣ
Δικαιούνται συντάξεως εφόσον είναι άποροι η δε συντήρησή τους βάρυνε τον θανόντα και ο
πατέρας είναι ανάπηρος. Ως ανάπηρος θεωρείται και ο άπορος πατέρας, που έχει συμπληρώσει το
60ο έτος της ηλικίας του.
1.3.3.5 ΑΔΕΛΦΟΙ - ΑΔΕΛΦΕΣ

Δικαιούνται συντάξεως εφόσον είναι άποροι η δε συντήρησή τους βάρυνε τον θανόντα.
1.3.4 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΜΙΣΘΟΣ
Όπως ο συντάξιμος χρόνος - μισθός γήρατος.
1.3.5 ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ
Α. Θανόντων ασφαλισμένων, που ασφαλίστηκαν μέχρι την 31-12-1992

Β. Θανόντων ασφαλισμένων , που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1992

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το ποσό της σύναξης των δικαιοδόχων υπολογίζεται επί του ποσού της βασικής
σύνταξης, το οποίο ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή θα δικαιούταν ο θανών ασφαλισμένος, αν
κατά την ημερομηνία θανάτου του καθίστατο ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 80%, χωρίς καμία
προσαύξηση επί της βασικής σύνταξης.
1.3.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (θάνατος εν ενεργεία)
Το ποσό της σύνταξης που θα ελάμβανε ο θανών ασφαλισμένος υπολογίζεται σε ποσοστό επί του
συνταξίμου
μισθού
του.
Α. Θανόντων ασφαλισμένων, που ασφαλίστηκαν μέχρι 31-12-1982

(1). Αύξηση κατά 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης
(2). Αύξηση κατά 1,6% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης
Β.
Θανόντων
ασφαλισμένων,
που
ασφαλίστηκαν
31-12-1992
Ο υπολογισμός είναι ο ίδιος όπως στον πίνακα 1.1.3 , δηλαδή:

από

1-1-1983

μέχρι

Γ. Θανόντων ασφαλισμένων, που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης στους δικαιοδόχους θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
υπολογίζεται επί του ποσού της βασικής σύνταξης που ελάμβανε ο συνταξιούχος ή θα εδικαιούτο
να λάβει ο θανών ασφαλισμένος, αν ο τελευταίος κατά την ημέρα του θανάτου του καθίστατο
βαριά ανάπηρος (σε ποσοστό 80%).
1.3.7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ)
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Έντυπη αίτηση του δικαιοδόχου (χορηγείται από το Ταμείο).
Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Πιστοποιητικό περί πλησιεστέρων συγγενών, στο οποίο να αναγράφεται η ακριβής
ημερομηνία γέννησης των μελών της οικογένειας καθώς και τα στοιχεία γάμου
(χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/36, με την οποία δηλώνεται α) εάν οι δικαιοδόχοι
εργάζονται στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι εάν εργασθούν στο μέλλον
θα το γνωστοποιήσουν στο Ταμείο, β) εάν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο
ασφαλιστικό φορέα ( στην περίπτωση ,που λαμβάνουν σύνταξη θα υποβάλλεται
απαραίτητα απόκομμα σύνταξης) και γ) εάν τα ανήλικα τέκνα είναι άγαμα, δεν
εργάζονται και δεν έχουν άλλους πόρους ζωής.
Δελτίο αναγγελίας.
Όταν δικαιοδόχος είναι ο επιζών σύζυγος, υποβάλλεται επιπλέον και

7.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λύσεως ή μη του γάμου (θα πρέπει να έχει εκδοθεί
μετά τον θάνατο).
Όταν δικαιοδόχοι είναι τέκνα άνω των 18 έως 24 ετών και σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι,
Τ.Ε.Ι, ή Ι.Ε.Κ θα υποβάλλονται επιπλέον και

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Αίτηση για σύνταξη, ξεχωριστή από κάθε τέκνο.
Πιστοποιητικό σπουδών (θα αναγράφεται η έναρξη πρώτης εγγραφής , το εξάμηνο
φοίτησης καθώς και η διάρκεια φοίτησης).
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους, επικυρωμένο από
την ΔΟΥ, εάν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή εάν δεν υποβάλλεται, υπεύθυνη
δήλωση Ν.1599/86, επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι δεν υποβάλλεται
φορολογική δήλωση.
Βεβαίωση υποθηκοφυλακείου, στην οποία να φαίνεται αν υπάρχει ακίνητη περιουσία
στο όνομά τους. Σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε ενήλικα τέκνα λόγω
ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία υποβάλλεται και
Πρόσφατη γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου και έγγραφα, από τα οποία να
προκύπτει ότι η ανικανότητα επήλθε πριν από την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας
του
18ου
και
24ου
έτους
κατά
περίπτωση.
Όταν δικαιοδόχοι είναι μητέρα, πατέρας ή αδελφοί του θανόντος υποβάλλονται
επιπλέον και
Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη απορίας και ότι η συντήρηση
τους βάρυνε τον θανόντα.

Παρατηρήσεις:Όταν υποβάλλεται αίτηση λόγω θανάτου εν ενεργεία θα αναγράφεται σ'
αυτή η ένδειξη δικαιοδόχοι. Όταν υποβάλλεται αίτηση λόγω ήδη συνταξιούχου θα
αναγράφεται η ένδειξη μεταβίβαση.
1.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ημερομηνία πληρωμής : Μετά τις 28 κάθε μήνα
Οργανισμός πληρωμής : Εθνική τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) οποιοδήποτε υποκατάστημα.
Τρόποι πληρωμής
1.
2.

Απευθείας είσπραξη της σύνταξης από τον δικαιούχο με τον κωδικό αριθμό και με
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
Με το σύστημα ΚΑΣΠΕ η σύνταξη κατατίθεται , βάσει εξουσιοδοτικής επιστολής προς την
Τράπεζα, ισχύος ενός έτους, του συνταξιούχου στο λογαριασμό καταθέσεών του. Η
είσπραξη της σύνταξης μπορεί να γίνεται με την κάρτα ΕΘΝΟCASH από τα ειδικά
μηχανήματα ATM's της Τράπεζας. Η κάρτα χορηγείται δωρεάν από την Τράπεζα.

3. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

3.1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Οι συνταξιούχοι δικαιούνται οικογενειακό επίδομα για σύζυγο και τέκνα , σε ποσοστό 10% επί
του συνόλου αποδοχών για το πρώτο μέλος και 5% για κάθε επιπλέον μέλος . Το επίδομα
παρέχεται για τα τέκνα μέχρι του 18 έτους της ηλικίας τους και παρατείνεται μέχρι του 24ου
έτους εφόσον σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία
Για την παράταση απαιτείται η προσκόμιση κάθε χρόνο (Οκτώβριο) πιστοποιητικού σπουδών.

3.2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
Οι άμεσα συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα καθολικής αναπηρίας, εφόσον βρίσκονται διαρκώς σε
κατάσταση, που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και βοήθεια από άλλα πρόσωπα (σχετικά γνωματεύει η
Κεντρική υγειονομική Επιτροπή του Ταμείου). Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50%
και μέχρι το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Το επίδομα καθολικής
αναπηρίας δικαιούνται και οι συνταξιούχοι τυφλοί ,μετά από γνωμάτευση της Κεντρικής
Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977
(συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας μετά την συμπλήρωση χρόνου
ασφάλισης 15 ετών ).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Αίτηση συνταξιούχου
β. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και η ανικανότητα
της αυτοεξυπηρέτησης, υπογεγραμμένο από Επιμελητή Α΄και άνω.
3.3 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ Ή ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
Οι ασφαλισμένοι (συνταξιούχοι και εργαζόμενοι) καθώς και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, που
πάσχουν από τετραπληγία ή παραπληγία, αφού κριθούν από την πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή ΙΚΑ της περιοχής του , ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία , δικαιούνται
εξωϊδρυματικού επιδόματος , το οποίο καθορίζεται σε 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.
Για τους εργαζόμενους , απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος , είναι να έχουν
συμπληρώσει 350 ημέρες χρόνο ασφάλισης , την τελευταία 4ετία ή 1000 ημέρες τουλάχιστον
συνολικό χρόνο ασφάλισης. Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στα κατά τόπους
αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο
δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών.
3.4 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος , αναπηρίας και
θανάτου εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:




Τη συμπλήρωση του 60ου έτους για τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου. Για τους
συνταξιούχους αναπηρίας δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για το έτος2001 να μην
υπερβαίνει το ποσό των 6.010,44 ευρώ.




Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου για το έτος 2001
να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.012,19 ευρώ.
Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου για το έτος
2001 να μην υπερβαίνει το ποσό των 10.911,82 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά των
εισοδηματικών κριτηρίων ισχύουν για το έτος 2002. (Σχετική η 921/οικ
23222/25.11.2001 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Α. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου που αναλαμβάνουν εργασία υπόκεινται
στους εξής περιορισμούς:
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ν.2676/99 ΆΡΘΡΟ 63)
1.

2.

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και το ποσό της σύνταξης
υπερβαίνει τα 733,68 ευρώ μηνιαίως , το ποσό που υπερβαίνει τα 733,68 ευρώ θα
καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας , η σύνταξη αναστέλλεται, εκτός κι
αν έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2676 (δηλαδή
5.1.1999) ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα οπότε έχει εφαρμογή η
προηγούμενη παράγραφος). Όσοι δεν αναστείλουν τη σύνταξη ο αντίστοιχος χρόνος
ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης ή για τη θεμελίωση
νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα.

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
(Ν. 2592/98 άρθρο 8 παράγρ. 4 και Ν. 2703/99)
1.

2.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές καταβάλλεται μειωμένο το ποσό της σύνταξης
κατά 70%.Ο χρόνος εργασίας δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, παρά την υποχρέωση
σε καταβολή εισφορών για κύρια σύνταξη.
Όσοι διορίζονται σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών Συμβουλίων ή εξωτερικών
Συμβούλων φορέων του Δημόσιου Τομέα μπορούν αντί της υπαγωγής τους στις
ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου να επιλέξουν με δήλωση του Ν. 1599/1986
προς την Υπηρεσία τους και προς το Ταμείο , την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της
παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν. 2469/1997 να λαμβάνουν το ήμισυ των
προβλεπομένων αμοιβών της θέσης.

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΤΕ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΤΕ - ΕΛ.ΤΑ - ΟΣΕ
(Καταστατικό του Ταμείου άρθρο 23 παράγραφος 2)
1.

Διακόπτεται η παροχή σύνταξης . Η διακοπή διαρκεί για όσο χρόνο και η υπηρεσία στον
εργοδότη, η υπηρεσία δε αυτή προσμετρείται στον προγενέστερο συντάξιμο χρόνο
υπηρεσίας του συνταξιούχου.

Β. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας
Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας , που αναλαμβάνουν εργασία και κερδίζουν από αυτήν,
ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους , περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος,
σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, γίνεται διακοπή της σύνταξης.

