
Πρόωρη σύνταξη για έξι ομάδες ασφαλισμένων 

στο ΙΚΑ 
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το όριο συνταξιοδότησης είναι σε άμεση 
συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος και φυσικά με τον αριθμό 
των απαιτούμενων ενσήμων, δηλαδή των ετών ασφάλισης. 
 
Αναλυτικά στο ΙΚΑ προβλέπονται τα εξής: 
1. Άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης. Η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται με 
τη συμπλήρωση μόνο του χρόνου ασφάλισης, δηλαδή των 10.000 ημερών. Σε 
περίπτωση που οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης συμπληρώθηκαν μέχρι το 
τέλος του 2012, το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη διαμορφώνεται στο 60ο 
έτος. Προσοχή. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 το όριο έχει πάει στο 62ο έτος. 
Μάλιστα, το ΙΚΑ με εγκύκλιό του, επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η εξαγορά 
πλασματικών χρόνων από τους άνδρες ασφαλισμένους που επιθυμούν να 
συνταξιοδοτηθούν με 10.000 ημέρες ασφάλισης και μειωμένη σύνταξη. 
 
2. Ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες. Εφόσον είχαν συμπληρώσει τις 
απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι το 
τέλος του 2012 μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Από φέτος το όριο πάει στο 
62ο έτος. 
 
3. Άνδρες σε καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών. Όσοι συμπλήρωσαν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2012 τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 
στο καθεστώς των βαρέων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Μπορούν 
να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος της 
θεμελίωσης δικαιώματος. Αναλυτικά για θεμελίωση το 2010 μειωμένη 
σύνταξη δίνεται στα 53, το 2011 σε ηλικία 53 ετών και 9 μηνών και το 2012 σε 
ηλικία 54 ετών και 6 μηνών. 
 
Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης συμπληρώνονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, η «έξοδος» γίνεται σε ηλικία 58 ετών και 9 
μηνών για μειωμένη σύνταξη. Προσοχή, καθώς ο ασφαλισμένος μπορεί να 
εξαγοράσει χρόνο ώστε να συμπληρώσει τις 10.500 από τις ημέρες που 
απαιτούνται γενικά για τη θεμελίωση. Ωστόσο οι 7.500 πρέπει να είναι 
πραγματικές ημέρες εργασίες στα βαρέα και ανθυγιεινά. 
 
4. Ασφαλισμένες με 10.000 ημέρες. Το δικαίωμα «κλειδώνει» με τη 
συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης. Για θεμελίωση το 2010 μειωμένη 
σύνταξη καταβάλλεται στα 55, ενώ μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 
2011-2012 με παράλληλη αύξηση του ορίου ηλικίας και των απαιτούμενων 
ημερών ασφάλισης. 
 
5. Ασφαλισμένες με 4.500 ημέρες. Η θεμελίωση γίνεται με συμπλήρωση του 
55ου έτους της ηλικίας και τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 100 ημερών ανά έτος την 
τελευταία 5ετία. 
 
6. Μητέρες ανηλίκων. Σε περίπτωση που συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες 
ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2010 κλείδωσαν το 
δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος. Τη διετία 2011-2012 



προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, με το όριο ηλικίας να πηγαίνει αρχικά 
στο 52ο έτος και στη συνέχεια στο 55ο (μειωμένη σύνταξη).  

 


