
Όλες οι αλλαγές σε ασφαλιστικό  

Αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μειώσεις στις 
συντάξεις και το εφάπαξ και κατάργηση των δώρων και επιδομάτων, 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη 
Βουλή.  

Ειδικότερα, αυξάνεται κατά δύο χρόνια το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
για τη λήψη σύνταξης από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ, με εξαίρεση το ΝΑΤ. 

Στις περιπτώσεις που η σύνταξη, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 
65ου έτους της ηλικίας, το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος , με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις που το σχετικό δικαίωμα έχει αναγνωρισθεί με 
πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. 

Στο νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι για τη συνταξιοδότηση από 1.1.2013 
εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπονται από 
1.1.2015 και εφεξής, όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 
10 του ν.3863/2010. Ταυτόχρονα προστίθενται στα διαμορφούμενα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης δύο επιπλέον έτη. 

Για παράδειγμα ασφαλισμένη μητέρα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που 
συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης από την 1.1.2013 και εφεξής , 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους αυτού θα πρέπει να 
συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας της για πλήρη σύνταξη και το 62ο 
για μειωμένη σύνταξη. 

Η ανωτέρω προβλεπόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη, 
αφορά και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2013 με 
προϋποθέσεις που δεν είχαν μεταβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του ν.3863/2010. 

Για παράδειγμα, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτηθούν με 
τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης, από 1.1.2013 και 
εφεξής θα απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. 

Από την ως άνω κατά περίπτωση αύξηση του απαιτούμενου χρόνου 
ασφάλισης ή/και του ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που 



θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρες όπως και οι χήροι 
πατέρες παιδιών ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία και οι 
ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011. 

Οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν 
οποτεδήποτε με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου 
χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, χωρίς να θίγονται από τις 
μεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με την 
παρούσα ρύθμιση από 1.1.2013 και εφεξής. 

Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που συμπληρώνει 
10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2012, θεωρείται ότι έχει 
κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012, και θα 
συνταξιοδοτηθεί και μετά την 1.1.2013 με τη συμπλήρωση 11.100 
ημερών ασφάλισης και ηλικία 59 ετών. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή 
δεν απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση του ανωτέρω μετά την 1.1.2013 
η συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης. 

 Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013 
και μετά, καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση σαράντα ετών 
πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του 62ου έτους της 
ηλικίας τους.                                                      

Μείωση συντάξεων 

Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κύριας και 
επικουρικής) και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται 
από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής: 

- Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων άνω των 
1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού 
κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. 

- Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του 
ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν 
μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 



- Από 2.000,01 ευρώ και άνω , μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% 
και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. 

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό 
της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων 
όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν 
παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον 
εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 καθώς και των 
τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του 
άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012. 

Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσό της μείωσης επιμερίζεται 
αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα ή τομέα. 

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα 
αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 
2592/1998 (Α' 57) και του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α' 67) 
καταργούνται. 

Μειώσεις εφάπαξ 

Παράλληλα, μειώνονται ποσοστιαία τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούν 
οι φορείς- τομείς πρόνοιας σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
αναλογιστικών μελετών. 

Οι μειώσεις στα εφάπαξ βοηθήματα στους ασφαλισμένους του Τομέα 
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται μετά την εφαρμογή 
των μειώσεων που έχουν επιβληθεί στα εφάπαξ βοηθήματα από το έτος 
2010 και εφεξής. 

Επιπλέον, καθορίζεται ότι η ποσοστιαία μείωση 42,29% στο ποσό του 
εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ  έχει 
εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται  από 
το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 
(Α΄ 167).  

Με προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι, στα πρόσωπα που δεν έχουν 
καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή 



οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση, λόγω 
αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο και καθορίζεται ως 
ανώτατο όριο αυτής το ποσό των 15.000,00 ευρώ. 

Κατάργηση δώρων 

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας 
που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δημόσιο ή τα 
ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης, καθώς και τα δώρα εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από 
οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή 
καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων 
των φορέων - τομέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και 
του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, καταργούνται από 1.1.2013. 

ΕΚΑΣ  

Το όριο ηλικίας του 60ού έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του 
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) αυξάνεται 
από 1-1-2014 στο 64ο έτος. 

Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες ή 
διαζευγμένες θυγατέρες, από το Δημόσιο, των οποίων το συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 
3865/2010, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720€. Στις περιπτώσεις 
καταβολής δυο συντάξεων που το άθροισμά τους υπερβαίνει το ανωτέρω 
ποσό, η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού, διενεργείται επί της 
μεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα 
και η δεύτερη σύνταξη. 

Με το νομοσχέδιο δημιουργείται Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και 
Πληρωμών Συντάξεων τω δικαιούχων των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης, του Δημοσίου καθώς και του ΜΤΠΥ. 

Εργοδοτικές εισφορές 

Ως παράρτημα στο νόμο, προβλέπεται ότι για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της μείωσης του μη 
μισθολογικού κόστους εργασίας, θα υπάρξει μείωση των κοινωνικών 
εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. 



Σε πρώτη φάση, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, με σχετική ρύθμιση 
καταργούνται οι διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν εργοδοτική 
εισφορά σε συνολικό ποσοστό 1,10% υπέρ των καταργηθέντων πλέον, 
Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. 

Επίδομα τέκνων  

Με εισοδηματικά κριτήρια, προβλέπεται ένα ενιαίο οικογενειακό 
επίδομα, από το πρώτο παιδί. Ειδικότερα, θα καταβάλλονται 40 ευρώ για 
ένα παιδί, 80 ευρώ για δύο παιδιά, 130 ευρώ για τρία παιδιά και 180 
ευρώ για 4 παιδιά μηνιαίως. Πέραν του 4ου παιδιού το ποσό 
προσαυξάνεται κατά 60 ευρώ για κάθε παιδί. Όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 
6.000 ευρώ ετησίως θα λαμβάνουν όλο το επίδομα στήριξης τέκνων που 
δικαιούνται, από 6.001 ως 12.000 ευρώ τα 2/3 του επιδόματος και από 
12.001 ως 18.000 ευρώ το 1/3. Για τον υπολογισμού του εισοδήματος θα 
λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο εκκαθαριστικό.  

                                            


