
Αλλαγές για όσους μετέφεραν ασφαλιστικά 

δικαιώματα από το 2011 
 
Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του 
ΙΚΑ, ερμηνευτική του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010, που αλλάζει τα 
δεδομένα για συνταξιοδότηση με χαμηλά όρια ηλικίας κυρίως για τις γυναίκες 
μητέρες ανηλίκων, ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίστηκαν από τον 
ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ και όσους κατά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εργασία.  
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι, κατοχυρώνουν δικαίωμα 
σύνταξης από το ΙΚΑ, κατά τον χρόνο που συμπληρώνουν: 
 
 
 α) είτε τις απαιτούμενες ημέρες συνταξιοδότησης, οπότε 

κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο όριο ηλικίας 
και με τις ημέρες εργασίας που έχουν καθοριστεί για το 
συγκεκριμένο έτος. 

 β) είτε την ηλικία - στις περιπτώσεις των γυναικών με 4.500 
ημέρες εργασίας στη μεικτή ασφάλιση για πλήρη ή μειωμένη 
σύνταξη. 

Όμως η κατοχύρωση, διευκρινίζει η εγκύκλιος, δεν μπορεί να λειτουργεί 
αναδρομικά, με την έννοια της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συνταξιοδότησης για το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος ευρίσκεται σε 
ασφαλιστικό δεσμό με άλλο φορέα πλην του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. 
 
Αυτό σημαίνει, ότι όσοι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλίστηκαν εκ νέου στο ΙΚΑ 
από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και μετά, θα λάβουν μειωμένη 
σύνταξηστα 62 και πλήρη στα 67. 
 
Αύξηση των ορίων ηλικίας θα υπάρξει και για τις μητέρες ανηλίκων που 
μπορεί κατά περίπτωση να φθάσει ακόμη και στα 62 χρόνια. 
 
Αντίθετα διασώζονται, όσοι έχουν κάνει έναρξη στο ΙΚΑ το 2011 και το 2012. 
 
Ακόμη, οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται θα προσμετρούνται στον 
υπολογισμό της σύνταξης στο τέλος του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Με τον 
τρόπο αυτό, δεν επηρεάζεται ούτε η πριμοδότηση των βαρέων, ούτε ο 
υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης. 
 
Κατά συνέπεια, οι πλασματικοί χρόνοι δεν θα λαμβάνονται υπόψη ούτε για 
την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας στην διαδοχική ασφάλιση 
(1500-500 ή 1000-300 ημερών ασφάλισης σε πρώτη και δεύτερη φάση 
αντίστοιχα, με εξαίρεση την στρατιωτική υπηρεσία η οποία λαμβάνεται 
υπόψη μόνο για την συμπλήρωση των 1500 ή 1000 ημερών ασφάλισης για δε 
τις 300 της τελευταίας 5ετίας στις περιπτώσεις αναπηρίας και θανάτου μόνο 
αν συμπίπτει χρονικά). 
 
Παραδείγματα 
 
1. Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια 
στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5500 ΗΑ. 



 
Το 2011 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ το τέκνο 
εξακολουθεί να είναι ανήλικο. 
 
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου 
με τις προϋποθέσεις του Ν. 3863/10 για το έτος 2011, δηλαδή για μειωμένη 
στο 52ο και πλήρη στο 57ο έτος της ηλικίας της. 
 
2. Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια 
στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5500 ΗΑ. Εισέρχεται 
και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2011 αλλά το τέκνο έχει ήδη 
ενηλικιωθεί το έτος 2010. 
 
Η ασφαλισμένη, δεν κατοχυρώνει συντ/κό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου, 
διότι ελλείπει η απαραίτητη προϋπόθεση της ανηλικότητας του τέκνου κατά 
την στιγμή της κατοχύρωσης του δικαιώματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 
10 του Ν. 3863/2010. 
 
3. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στην συνέχεια στον 
ΟΑΕΕ μέχρι το 2011, έχοντας συνολικά 4500 ΗΑ και ηλικία 55 ετών. 
 
Το 2012, εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ασφαλισμένη, 
κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με τις προϋποθέσεις του έτους 2012, 
δηλαδή στο 57ο έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη, (εφ' όσον έχει ανά 
100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση ή την 
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) για δε πλήρη στο 67ο (Ν. 4093/2012). 
 
4. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στην συνέχεια στον 
ΟΑΕΕ μέχρι το 2011, έχοντας συνολικά 4500 ΗΑ και ηλικία 55 ετών. 
 
Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013. Η ασφαλισμένη, 
κατοχυρώνει συντ/κό δικαίωμα για μεν μειωμένη σύνταξη στο 62ο, (εφ όσον 
έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση ή την 
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) για δε πλήρη στο 67ο έτος της ηλικίας της (Ν. 
4093/2012). 
 
5. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει το 2010 τελευταίο φορέα 
ασφάλισης τον ΟΑΕΕ, ηλικία 54 ετών και 9000 ΗΑ συνολικά. Το 2011 
εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις 
του 2011 αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών ετών του Ν. 3863/2010 
προκειμένου να συμπληρώσει 10000 ΗΑ για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη 
μεν σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας της με 10400 ΗΑ, για δε μειωμένη στο 
56ο με τις ίδιες ημέρες. 
 
6. Άνδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει το 2011 τελευταίο 
φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9500 ΗΑ. 
 
Το 2012 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ασφαλισμένος 
κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του έτους 2012 



και αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών προκειμένου να συμπληρώσει 
10500 ΗΑ, για να συνταξιοδοτηθεί στο 59ο έτος της ηλικίας του με 11100 ΗΑ. 
 
7. Άνδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει το 2011 τελευταίο 
φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9500 ΗΑ. 
 
Εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013. Ο ασφαλισμένος, 
εφ' όσον στο 62ο έτος της ηλικίας του έχει πραγματοποιήσει 40 έτη 
ασφάλισης (4093/2012) μαζί με πλασματικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 
πλήρη σύνταξη, άλλως με μειωμένη στο 62ο έτος της ηλικίας του και πλήρη 
στο 67ο. 
 
8. Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει το 2010 τελευταίο φορέα 
ασφάλισης τον ΟΑΕΕ, έχοντας πραγματοποιήσει 4500 ΗΑ συνολικά, εκ των 
οποίων 3600 στην ασφάλιση των βαρέων εκ των οποίων 1000 τα τελευταία 13 
χρόνια. 
 
Το 2011 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
Η ασφαλισμένη, κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις 
του 2011 του Ν. 3863/2010, δηλαδή στο 56ο έτος της ηλικίας της με τις 
διατάξεις των βαρέων. 

 


