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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 
Προς 
 
Τους Συνδέσμους ΕΔΕ μέλη της ΠΕΣΕΔΕ 
 
Κοιν. Μέλη ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ 
 

Αρ. Πρωτ. 1010 Αθήνα,  11 Νοεμβρίου 2013 

  

Θέμα: Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α. Μηχανικών – 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή του νέου 

ασφαλιστικού πλαισίου με ειδική αναφορά στις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν μέχρι 

το τέλος του 2013. 

Ποιοι πρέπει να σπεύσουν να κατοχυρώσουν «πλασματικά» χρόνια μέχρι 31/12/2013. 

 

 

 

Βάσια Τεμπέλη 

 Δικηγόρος, L.L.M. Δημοσίου Δικαίου, Υπ.Δ.Ν. 

Τηλ. 210 3606185 – 6985 874599 

  

Με τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) εισήχθησαν από 01.01.2013 ουσιαστικές μεταβολές στις 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. 

(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κλπ). Συγκεκριμένα, από 01.01.2013, το όριο ηλικίας για κανονική, άλλως πλήρη, σύνταξη 

ορίσθηκε στα 67 έτη, για την δε πρόωρη, άλλως μειωμένη, σύνταξη στα 62 έτη. Ορίσθηκε, επίσης, ως 

γενική προϋπόθεση συνταξιοδότησης η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 έτη. 

Προβλέφθηκε, επίσης, ότι στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και εφεξής, 

εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 10 του Ν. 3863/2010, όπως διαμορφώνονται ως προς το 

χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 01.01.2015 και εφεξής, προστιθέμενων ταυτόχρονα 2 ετών 

στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας (τούτο ισχύει για όσες περιπτώσεις συνταξιοδότησης εθίγησαν με 

τις διατάξεις του άρθρ. 10 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει). Περαιτέρω, από 01.01.2013 όλα τα 

ισχύοντα την 31.12.2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία προβλέπονται από 

γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν με τις διατάξεις του άρθρ. 10 του Ν. 

3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη. 

Ωστόσο, ο ως άνω Ν. 4093/2012 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τις περιπτώσεις 

θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31.12.2010 (όπως αυτές καθορίζονται  στο άρθρο 10 

του Ν. 3863/2010), οι οποίες δεν μεταβάλλονται με την ισχύ του Ν. 3863/2010 («Νέο ασφαλιστικό 

σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», ΦΕΚ Α115/15.07.2010)  και για 

τις οποίες δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας όπως διαμορφώθηκαν από 01.01.2013. Διασφαλίζονται, 

δηλαδή, τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως 31.12.2010 και, επομένως, όσοι 

ασφαλισμένοι συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2010 τον απαιτούμενο κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 

του Ν. 3863/2010 χρόνο ασφάλισης ή όριο ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον 
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χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του ως άνω απαιτούμενου χρόνου 

ασφάλισης ή ορίου ηλικίας. 

Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Α.Α. μέχρι την 31.12.1992 έχουν τις εξής δυνατότητες : 

Α. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. που :  

(α) μέχρι 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 έτη οι γυναίκες και 

60 έτη οι άνδρες, ή 

(β) μέχρι 31.12.2011 έχουν συμπληρώσει 36 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 έτη οι γυναίκες και 60 

έτη οι άνδρες, ή  

(γ) μέχρι 31.12.2012 έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 έτη οι γυναίκες και 60 

οι άνδρες,  

μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξάρτητα από τις μεταβολές που επέρχονται στις 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δυνάμει του Ν. 3863/2010, ήτοι διατηρούν το δικαίωμα να 

συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01.01.2013, ως θεμελιωμένο δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3863/2010. (Για παράδειγμα, εάν ασφαλισμένος συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2010 

και το 60ο έτος της ηλικίας του μέχρι 31.12.2012, διατηρεί θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και 

ως εκ τούτου δεν μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του. Εάν γυναίκα ασφαλισμένη 

συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2012, κατοχυρώνει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί και 

μετά την 01.01.2013 με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και ηλικία 59 ετών.).  

Β. Προβλέπεται (άρθρο 10 παρ. 10 εδ. γ’ του Ν. 3863/2010) η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 

37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας : οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 Ν. 3232/2004, που 

προβλέπουν τη συνταξιοδότηση των ανεξάρτητα απασχολούμενων με 37 έτη πραγματικής ασφάλισης, 

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν μέχρι την 

31.12.2010 τα 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. που μέχρι την 

31.12.2010 έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε και 

μετά την 01.01.2013, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 

Γ. Όσοι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 

31.12.2010, ήτοι όσοι έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31.12.2010 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 έτη οι 

γυναίκες και 60 έτη οι άνδρες, δύνανται να αναγνωρίσουν 2 έως 7 πλασματικά έτη προκειμένου να 

αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας και να συνταξιοδοτηθούν ταχύτερα λαμβάνοντας πλήρη 

σύνταξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι Ν. 3863/2010 και 3996/2011, η προθεσμία 

για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για όσους επιθυμούν να θεμελιώσουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις και τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι την 31.12.2010, λήγει 

την 31.12.2013. Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω 

γήρατος μέχρι την 31.12.2010, με προσμέτρηση των κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενων πλασματικών 

χρόνων, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που 

ισχύουν το 2010, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι την 31.12.2013. Οι ως άνω 

πλασματικοί χρόνοι, που προβλέπονται στους Ν. 2084/1992 και 3655/2008, είναι οι εξής   : 

- Στρατιωτική θητεία : αναγνωρίζεται με καταβολή εισφορών και αντιστοιχεί σε 30 ημέρες το 

μήνα. Όταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης, δεν υπάρχουν 

προϋποθέσεις, ήτοι ο ενδιαφερόμενος μπορεί οποτεδήποτε να αναγνωρίσει το χρόνο της 

στρατιωτικής θητείας ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο του. Όταν, όμως, η αναγνώριση γίνεται 

με σκοπό την συμπλήρωση των απαραίτητων χρονικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος 

της ηλικίας του και 3.600 ημέρες ασφάλισης. Διαφορετικά, η αναγνώριση χρησιμοποιείται 

μόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για τους 
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επαγγελματίες που επιθυμούν ή έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη θεμελίωση ως το 

2010, γίνεται πάντοτε με καταβολή των σχετικών εισφορών (εξαγορά). Η εισφορά που 

καταβάλλεται για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που είχε ο 

επαγγελματίας τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που κατέθεσε την αίτηση. Σε κάθε 

περίπτωση, οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό που θα πληρώσει ο 

ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της ανώτερης 

ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά. Η καταβολή του ποσού γίνεται είτε εφάπαξ με 

έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών 

που αναγνωρίζονται. Ωστόσο, στην περίπτωση αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής 

θητείας για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το τέλος του 2010, δεν ισχύει η 

έκπτωση του 30% στις εισφορές που θα καταβληθούν. Αντίθετα, η προαναφερόμενη έκπτωση 

ισχύει για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01.01.2011. 

- Πλασματικός χρόνος τέκνων : αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου από τα 

τέκνα ώστε να επιτευχθεί θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως το τέλος του 2010. Για 

την θεμελίωση από την 01.01.2011 και έπειτα, εφαρμόζεται η διάταξη του Ν. 3863/2010. Όσον 

αφορά τις μητέρες, σε όσες αποκτούν τέκνα μετά την 01.01.2000, δίνεται η δυνατότητα 

αναγνώρισης ενός έτους (ή 300 ημέρες ασφάλισης) για το πρώτο τέκνο, δύο ετών (ή 600 

ημέρες ασφάλισης) για το δεύτερο τέκνο και δύο ετών (ή 600 ημέρες ασφάλισης) για το τρίτο 

τέκνο. Επομένως, η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 5 έτη συνολικά. Ο πατέρας μπορεί με 

τις ίδιες προϋποθέσεις να προβεί σε πλασματική αναγνώριση υπό την προϋπόθεση ότι η 

ασφαλισμένη μητέρα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας ότι δεν θα κάνει χρήση του 

συγκεκριμένου δικαιώματος. Ο εν λόγω πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται για τις 

περιπτώσεις συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης που απαιτούνται από το Ε.Τ.Α.Α. για 

χορήγηση πλήρους σύνταξης ή για προσαύξηση της σύνταξης. Η προσαύξηση χορηγείται 

κανονικά ακόμα και εάν έχει επέλθει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς τη χρήση 

του εν λόγω πλασματικού χρόνου. Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου τέκνων γίνεται 

δωρεάν, ήτοι δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή εισφορών. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος 

πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται στις εξής περιπτώσεις : (α) Για τη συμπλήρωση των 

4.500 ημερών ασφάλισης και (β) Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των 

μητέρων ανηλίκων τέκνων ή των μητέρων με ανίκανα τέκνα. 

- Χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 200 ημέρες : πρόκειται για το χρόνο που ο 

ασφαλισμένος τελεί σε καθεστώς επιδότησης λόγω ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. 

Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η περίοδος κατά τη διάρκεια άδειας ασθενείας. Η χρήση του εν 

λόγω χρόνου είναι δυνατή εφόσον απέχει μέχρι 10 έτη από την αίτηση συνταξιοδότησης. 

- Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη : αναγνωρίζεται με αίτηση για 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει 

του ποσοστού εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του 

ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. 

- Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής τέκνων : εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς 

ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα, και του 25πλάσιου του ημερομισθίου 

ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. 

- Χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 200 ημέρες : πρόκειται για τον χρόνο κατά τον 

οποίο ο ασφαλισμένος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επιδοτείται από τον 

Οργανισμό. Ο εν λόγω χρόνος είναι δωρεάν και χρησιμοποιείται με προσκόμιση βεβαίωση από 

τον ΟΑΕΔ τη στιγμή της αίτησης για συνταξιοδότηση.  
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Σημειωτέον ότι οι πλασματικοί χρόνοι που προβλέπονται στο Ν. 3863/2010 δεν μπορούν να 

αναγνωριστούν από τους εδώ ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους. 

{Παράδειγμα : πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα συνταξιοδοτηθεί άνδρας που μέχρι την 

31.12.2010 έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ήδη Ε.Τ.Α.Α.) και ηλικία 58 ετών, 

υποβάλλει μέχρι την 31.12.2013 αίτηση αναγνώρισης 2 ετών στρατιωτικής υπηρεσίας; Δεδομένου ότι 

με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης, μπορεί να 

συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31.12.2010, ήτοι 35 έτη ασφάλισης και 

ηλικία 60 ετών. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει στην αναγνώριση άλλων χρόνων για 

προσαύξηση. Σε περίπτωση, όμως, που ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν προχωρήσει στην αναγνώριση 

χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, αλλά υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση 5 ετών λόγω σπουδών το 

2013, η αιτούμενη αναγνώριση είναι δυνατή και ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τη 

συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, καθώς με την αναγνώριση 1 έτους λόγω σπουδών 

συμπληρώνει εντός του 2011 την 35ετία και, συνεπώς, κατοχυρώνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 

τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ενώ ο λοιπός χρόνος αναγνώρισης των 3 ετών θα χρησιμοποιηθεί για 

προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.} 

Δ. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που μέχρι την 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη 

ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να 

συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01.01.2013 με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. 

Ε. Ειδικά για την συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένων στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. :  

1. Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 31.12.2010, 

διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και μετά 

την 01.01.2013 ως θεμελιωμένο δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. 

2. Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01.01.2011 και 

εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας μέχρι 31.12.2012, 

διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή του 62ου έτους της ηλικίας, 

και μετά την 01.01.2013, ως θεμελιωμένο δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν, 3863/2010. 

Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι το τέλος του 2010 συμφέρει όσους 

ασφαλισμένους (στο Ε.Τ.Α.Α.) θεμελίωσαν 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 διότι διατηρούν το δικαίωμα 

για «έξοδο» στην ηλικία των 60 ετών με 10.500 ημέρες ασφάλισης. Όσοι δεν «κλειδώσουν» το 

δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του 2010, από 01.01.2011 αυξάνονται σταδιακά τόσο οι 

ημέρες ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας.  

Συμπερασματικά, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι 31.12.2010, ήτοι όσοι 

συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2010, συμπεριλαμβανομένου και χρόνου που μπορεί 

να αναγνωρισθεί πλασματικά κατά τα ανωτέρω, και έχουν και το απαιτούμενο όριο ηλικίας, ήτοι 60 έτη 

οι άνδρες και 58 οι γυναίκες, προκειμένου να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε από 

01.01.2011 και εφεξής, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη και ανεξαρτήτως των μεταβολών που επέρχονται 

στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά την εφαρμογή των Ν. 3863/2010 και 4093/201299, θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών μέχρι την 31.12.2013. Αντίθετα, όσοι 

επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις που ισχύουν από 01.01.2011 και 

μετά, δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν άμεσα τα πλασματικά έτη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως 

από την ως άνω προθεσμία εξαιρούνται οι επιδοτούμενοι χρόνοι ασθένειας και ανεργίας, για τους 

οποίους τα αιτήματα υποβάλλονται ομού με την αίτηση συνταξιοδότησης και όχι νωρίτερα. 

 

mailto:secretary@pesede.gr
mailto:secretary@pesede.gr

