
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ –ΧΗΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Όλοι οι ασφαλισμένοι
 μισθωτοί
 αυτοτελώς εργαζόμενοι
 προαιρετικά ασφαλισμένοι
που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία
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που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία.



Συντάξιμη ηλικία

 Είναι η ηλικία των 65 ετών και παρατείνεται Είναι η ηλικία των 65 ετών και παρατείνεται
μέχρι και το 68ο έτος νοουμένου ότι ο/η
ασφαλισμένος/η θα αποκτήσει δικαίωμα σε
σύνταξη.

 Για τους μεταλλωρύχους η συντάξιμη ηλικία
είναι το 63ο έτος
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είναι το 63ο έτος.

Ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
σύνταξης γήρατος 

Ημερομηνία από την 
ί ύ

Ασφαλιστικές
άδ ή

Εβδομάδες από την 
έ ξοποία ισχύουν μονάδες πραγματικής 

βασικής ασφάλισης
έναρξη της 
ασφάλισης 

2012 10 520

2013 11 572

2014 12 624

2015 13 676

2016 14 728

2017 15 780
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2017 15 780

Ολικό αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής 
ασφάλισης τουλάχιστον ίσο με  το 30% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική 

περίοδο αναφοράς.



Σύνταξη γήρατος στο 63ο έτος 

Ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη γήρατος από το 63οΑσφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη γήρατος από το 63ο
έτος της ηλικίας του/ης αν:

 ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις και έχει ολικό
αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και
εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης ίσο τουλάχιστον με
70% του αριθμού των ετών που εμπίπτουν στη σχετική
περίοδο αναφοράς, ή

 είναι συνταξιούχος ανικανότητας ή
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 είναι συνταξιούχος ανικανότητας, ή
 είναι ηλικίας μεταξύ 63 και 65 ετών και θα δικαιούταν
σύνταξη ανικανότητας αν δεν είχε συμπληρώσει την
ηλικία των 63 ετών.

Σύνταξη γήρατος σε μεταλλωρύχους

 Για τους μεταλλωρύχους η συντάξιμη ηλικία που είναι Για τους μεταλλωρύχους η συντάξιμη ηλικία, που είναι
το 63ο, μειώνεται μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους
ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας τους σε
μεταλλεία.

 Η ελάχιστη περίοδος απασχόλησης σε μεταλλεία που
απαιτείται για μείωση της συντάξιμης ηλικίας είναι 3
χρόνια
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χρόνια.
 Για κάθε 5 μήνες απασχόληση σε μεταλλείο
δικαιούνται 1 μήνα μείωση της συντάξιμης ηλικίας.



ΟΡΙΣΜΟΙ (1)

 Βασική ασφάλιση: ασφαλιστέες αποδοχές κάθε Βασική ασφάλιση: ασφαλιστέες αποδοχές κάθε
χρόνου μέχρι του ποσού των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών (€9.068 για το 2014, €174.38
εβδομαδιαίο).

 Συμπληρωματική ασφάλιση: ασφαλιστέες
αποδοχές κάθε χρόνου πέραν του ποσού των
β ώ λ έ δ ώ
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βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
 Ασφαλιστική μονάδα: ασφαλιστέες αποδοχές ίσες
με τις ετήσιες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές.

ΟΡΙΣΜΟΙ (2)

 Πραγματική ασφάλιση: Όλες οι ασφαλιστέες Πραγματική ασφάλιση: Όλες οι ασφαλιστέες
αποδοχές για τις οποίες πληρώθηκαν εισφορές.

 Εξομοιούμενη ασφάλιση: Όλες οι
ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες δεν
υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών αλλά
πιστώνεται ο ασφαλιστικός λογαριασμός π χ
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πιστώνεται ο ασφαλιστικός λογαριασμός π.χ.
τακτική εκπαίδευση, εθνική φρουρά, γέννηση
παιδιών.



ΟΡΙΣΜΟΙ (3)

 Περίοδος αναφοράς:ρ ς φ ρ ς
Είναι η περίοδος που αρχίζει, από το χρόνο μέσα στον οποίο ο/η
ασφαλισμένος/η συμπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του/ης και
λήγει την τελευταία συμπληρωμένη εβδομάδα που προηγείται της
εβδομάδας μέσα στην οποία δικαιούται σύνταξη.

Για τον/ην ασφαλισμένο/η που συμπληρώνει το 16ο έτος της
ηλικίας του/ης πριν την 5/10/1964 ο χρόνος ασφάλισης μπορεί να
αρχίζει από την ημερομηνία αυτή, ανάλογα με το ποιο είναι
ωφελιμότερο για αυτόν/ήν
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ωφελιμότερο για αυτόν/ήν.

Ασφαλισμένος/η έχει πλήρη περίοδο ασφάλισης όταν καλύπτεται
με μία ασφαλιστική μονάδα σε κάθε έτος που περιλαμβάνεται στην
περίοδο αναφοράς.

Ύψος σύνταξης γήρατος

Βασικό μέρος Συμπληρωματικό μέρος

60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου 
μέσου όρου ασφαλιστικών μονάδων της 
βασικής ασφάλισης κατά την περίοδο 
αναφοράς, αυξανόμενο στο 80%,90% ή 
100% για 1, 2 ή 3 εξαρτώμενα πρόσωπα 
αντίστοιχα.

1.5% εβδομαδιαίας αξίας του 
ολικού αριθμού ασφαλιστικών 
μονάδων της συμπληρωματικής
ασφάλισης.

Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι:
• η σύζυγος που δεν εργάζεται με την οποία συζεί ή συντηρεί
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• η σύζυγος που δεν εργάζεται με την οποία συζεί ή συντηρεί,
• ο σύζυγος που είναι ανίκανος προς αυτοσυντήρηση τον οποίο συντηρεί,
• άγαμη κόρη μέχρι τα 23 που φοιτά,
• άγαμος γιος μέχρι τα 25 που φοιτά ή υπηρετεί στην εθνική φρουρά,
• άγαμο παιδί ανεξαρτήτως ηλικίας μόνιμα ανίκανο προς αυτοσυντήρηση.



Αναλογιστική μείωση σύνταξης γήρατος

Ασφαλισμένοι που Ηλικία από την οποία Αναλογιστική 
συμπληρώνουν την 
ηλικία των 63 ετών 
κατά 

καταβάλλεται η 
σύνταξη χωρίς 
αναλογιστική μείωση 

μείωση 
σύνταξης όταν ο 
συνταξιούχος 
επιλέξει έναρξη
στην ηλικία των 63 
ετών

2013 63½ 3%

2014 64 6%

2015 64½ 9%
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2015 64½ 9%

2016 65 12%

Η αναλογιστική μείωση ισχύει εφ΄όρου ζωής και μεταφέρεται και
στη σύνταξη χηρείας καθώς και στο επίδομα ορφανίας.

Δικαιούχοι εφάπαξ ποσού γήρατος

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος/η δεν Σε περίπτωση που ασφαλισμένος/η δεν
θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ούτε
και στο 68ο έτος της ηλικίας του/της
δικαιούται σε ένα εφάπαξ ποσό, νοουμένου ότι
ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

 Το εφάπαξ πόσο γήρατος δεν καταβάλλεται
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 Το εφάπαξ πόσο γήρατος δεν καταβάλλεται
όταν ο ασφαλισμένος/η δικαιούται κοινωνική
σύνταξη.



Ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
εφάπαξ ποσού γήρατος και ύψος 

 Πραγματική βασική ασφάλιση 6 τουλάχιστον Πραγματική βασική ασφάλιση 6 τουλάχιστον
ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει 312
εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της
ασφάλισης.

 Το εφάπαξ ποσό γήρατος ισούται με 15% της αξίας
της βασικής και συμπληρωματικής ασφάλισης.
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Δικαιούχοι σύνταξης χηρείας

 Χήρα η οποία κατά το χρόνο του θανάτου τουήρ η χρ
συζύγου της συζούσε με εκείνον ή τη συντηρούσε
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο.

 Χήρος ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου της
συζύγου του ήταν ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό
του και συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγοτου και συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο
από εκείνη.
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Ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
σύνταξης χηρείας

 Σε περίπτωση που ο/η πεθαμένο/η σύζυγος δεν είχε
συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία:
 πραγματική βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστον ασφαλιστικών
μονάδων και να έχουν παρέλθει 156 εβδομάδες από την
εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης, και

 ολικό αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και
εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης ίσο τουλάχιστον με το 25%
των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς.

 Σε περίπτωση που ο/η πεθαμένο/η σύζυγος είχε συμπληρώσει τη
συντάξιμη ηλικία και δικαιούταν ή θα δικαιούταν σύνταξη γήρατος
θεωρείται ότι πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
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Ύψος σύνταξης χηρείας 

Βασικό μέρος Συμπληρωματικό μέρος

60% της εβδομαδιαίας αξίας το ετήσιου 
μέσου όρου ασφαλιστικών μονάδων 
της βασικής ασφάλισης κατά την 
περίοδο αναφοράς, αυξανόμενο στο 
80%,90% ή 100% για 1, 2 ή 3 
εξαρτώμενα πρόσωπα αντίστοιχα.

60% της συμπληρωματικής
σύνταξης γήρατος ή 
ανικανότητας που 
καταβαλλόταν ή θα 
καταβαλλόταν στον/ην 
πεθαμένο/η σύζυγο. 

Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι:Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι:
• άγαμη κόρη μέχρι τα 23 που φοιτά
• άγαμος γιος μέχρι τα 25 που φοιτά ή υπηρετεί στην εθνική φρουρά
• άγαμο παιδί ανεξαρτήτως ηλικίας μόνιμα ανίκανο προς
αυτοσυντήρηση
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Δικαιούχοι εφάπαξ ποσού χηρείας

 Χήρα ή χήρος, που δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας,Χήρα ή χήρος, που δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας,
επειδή στην περίπτωσή της/του δεν ικανοποιούνται
οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξη χηρείας,
δικαιούται εφάπαξ ποσό χηρείας, εάν:
 ο/η πεθαμένος/η σύζυγος, κατά το χρόνο του θανάτου
του/της, δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και
ικανοποιούσε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για εφάπαξ
ποσό χηρείας, ή

 ο/η πεθαμένος/η σύζυγος, κατά το χρόνο του θανάτου
του/της, είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και
ικανοποιούσε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για εφάπαξ
ποσό γήρατος.
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Ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
εφάπαξ ποσού χηρείας

 Ο/η πεθαμένος/η σύζυγος να έχει Ο/η πεθαμένος/η σύζυγος να έχει
συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση 3
τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να
έχουν παρέλθει 156 εβδομάδες από την
εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της.

ά ό ί ά Το εφάπαξ ποσό χηρείας δεν καταβάλλεται
εάν η χήρα ή ο χήρος δικαιούται κοινωνική
σύνταξη.
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Ύψος εφάπαξ ποσού χηρείας

 15% της βασικής ασφάλισης και 9% της 15% της βασικής ασφάλισης και 9% της
συμπληρωματικής ασφάλισης του/ης
πεθαμένου/ης συζύγου.
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Δικαιούχοι επιδόματος ορφανίας 

Επίδομα ορφανίας δικαιούται ανήλικο όταν:Επίδομα ορφανίας δικαιούται ανήλικο όταν:
1. απεβίωσαν και οι δύο γονείς του και ο ένας

τουλάχιστον ήταν ασφαλισμένος,
2. απεβίωσε ο γονέας που το συντηρούσε, ο οποίος

ήταν ασφαλισμένος και δε συζούσε με τον άλλο
γονέα,

3. η μητέρα του, που έπαιρνε σύνταξη χηρείας
παντρεύτηκεπαντρεύτηκε,

4. απεβίωσε ο ένας γονέας και ο άλλος δε δικαιούται
σύνταξη χηρείας.
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Ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
επιδόματος ορφανίας 

 Για τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) δεν εξετάζονται
ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

 Για την περίπτωση (4) πρέπει να ικανοποιούνται οι
ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξης χηρείας.
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Ύψος επιδόματος ορφανίας
 Για τις περιπτώσεις (1) και (2):

Βασικό μέρος Συμπληρωματικό μέρος

40% εβδομαδιαίου ποσού των 
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

50% της συμπληρωματικής
σύνταξης χηρείας που θα 
καταβαλλόταν για το θάνατο 
του πεθαμένου γονέα.

Για τις περιπτώσεις (3) και (4): 20% εβδομαδιαίου ποσού των
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

22



Δικαιούχοι βοηθήματος κηδείας

Βοήθημα κηδείας πληρώνεται για το θάνατο:
 ασφαλισμένου που ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές

προϋποθέσεις,
 συνταξιούχου (γήρατος, ανικανότητας, χηρείας, επίδομα

αγνοουμένου, παροχής λόγω θανάτου),
 ορφανού για το οποίο πληρώνεται επίδομα ορφανίας,
 μισθωτού, του οποίου ο θάνατος προήλθε από σωματική βλάβη

που προκλήθηκε από επαγγελματικό ατύχημα ή καθορισμένηπου προκλήθηκε από επαγγελματικό ατύχημα ή καθορισμένη
νόσο που οφείλεται στην απασχόλησή του,

 προσώπου που είναι εξαρτώμενο ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
(καταβάλλεται το ½ του ποσού).
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Ύψος βοηθήματος κηδείας

 Το βοήθημα κηδείας ισούται με 5 6% των Το βοήθημα κηδείας ισούται με 5.6% των
ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

 Για το 2014 ισούται με €507.81.
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Αναπροσαρμογή συντάξεων

 Οι συντάξεις του ΤΚΑ δεν θα Οι συντάξεις του ΤΚΑ δεν θα
αναπροσαρμόζονται για την περίοδο
2013-2016.
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