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Πξνζσξηλή ζύληαμε κέζα ζε 45 εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζα εθδίδνπλ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ζε κία πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί ε ηαιαηπσξία ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σηηο πεξηπηώζεηο 

ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ζα γίλεηαη κέζα ζε 75 εκέξεο. 

 

Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο θαζνξίδνληαη ζε λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, πνπ αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί από ηε Βνπιή ην επόκελν δηάζηεκα. Σηόρνο ηνπ κέηξνπ είλαη λα 

επηηαρπλζεί ε έθδνζε ησλ ζπληάμεσλ, θαζώο ζήκεξα νη αζθαιηζκέλνη πξέπεη λα έρνπλ... γεξά λεύξα κέρξη 

ηελ έθδνζε ηεο «πνιππόζεηεο» απόθαζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο απηήλ ηε ζηηγκή ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ζηνηβάδνληαη πεξίπνπ 150.000 

αηηήζεηο γηα θύξηα, επηθνπξηθή ζύληαμε θαη εθάπαμ, 

κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνύληαη πνιύ κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο. Σπγθεθξηκέλα, ε έθδνζε ηεο 

ζύληαμεο θαζπζηεξεί από 6 έσο 14 κήλεο, όηαλ όια 

ηα ρξόληα είλαη ζε έλα ηακείν, ελώ ζηε δηαδνρηθή 

αζθάιηζε απαηηνύληαη έσο 2,5 ρξόληα. 

Αληίζηνηρε ή θαη κεγαιύηεξε είλαη ε θαζπζηέξεζε 

ζηα επηθνπξηθά ηακεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο 

έλαο εκπνξνϋπάιιεινο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα 

ζύληαμε ζα ρξεηαζηεί από 3,5 έσο 4 ρξόληα γηα λα πάξεη θύξηα θαη επηθνπξηθή ζύληαμε από ην ΙΚΑ θαη ην 

ΤΔΑΙΤ αληίζηνηρα. 

Τν κέηξν ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο είρε εθαξκνζηεί πξναηξεηηθά ζην παξειζόλ κε πεξηνξηζκέλα 

απνηειέζκαηα, θαζώο νη αζθαιηζκέλνη δελ θαηέζεηαλ αίηεζε γηαηί θνβόληνπζαλ πσο απηό ζα 

θαζπζηεξήζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο. 

Τώξα ην κέηξν ζα εθαξκνζηεί ζε επξεία θιίκαθα ώζηε λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ 

ζπληάμεσλ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζρεηηθό αίηεκα είρε θαηαζέζεη ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία 

Σπιιόγσλ Δξγαδνκέλσλ ΙΚΑ. 

Σπγθεθξηκέλα ζην αζθαιηζηηθό λνκνζρέδην πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 

ΝΑΤ, ππνρξενύληαη, εθόζνλ έρεη εθδνζεί βεβαίσζε ρξόλνπ αζθάιηζεο, λα εθδίδνπλ ηελ νξηζηηθή απόθαζε 

ζπληαμηνδόηεζεο ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξεηο κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο, ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Σε πεξηπηώζεηο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα επηκεθύλεηαη ζε έμη κήλεο. 

Γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε αζθαιηζκέλσλ ιόγσ αλαπεξίαο, ε πξνζεζκία αξρίδεη από ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

θνξέα ή ηελ ππνβνιή από ηνλ ελδηαθεξόκελν ηεο νξηζηηθήο γλσκάηεπζεο ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε έθδνζε ηεο νξηζηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο 

απόθαζεο εληόο ησλ πξνζεζκηώλ, ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο ππνρξενύηαη ζε έθδνζε απόθαζεο γηα 

πξνζσξηλή ζύληαμε κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 45 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ ζπλνδεύεηαη 

από ππεύζπλε δήισζε ζρεηηθά ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο ζηα ηακεία θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

πνπ απαηηνύληαη. Η πξνζεζκία θηάλεη ηηο 75 εκέξεο ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδόηεζεο κε δηαδνρηθή 

αζθάιηζε. 

Σεκεηώλεηαη πσο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο ζπληαμηνδνηηθώλ απνθάζεσλ 

ζπγθξνηνύληαη θιηκάθηα από ππαιιήινπο ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. 

Πόηε δεν θα καηαβάλλεηαι 

Η δηάηαμε γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο δελ εθαξκόδεηαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

 Όηαλ ν αζθαιηζκέλνο κε δήισζή ηνπ δελ επηζπκεί ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο ζύληαμεο.  

 Όηαλ νη αζθαιηζκέλνη δελ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο.  

 Όηαλ γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ νη Κνηλνηηθνί Καλνληζκνί 

883/2004 θαη 987/2009 θαζώο θαη νη Γηκεξείο Σπκβάζεηο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο εθηόο ησλ 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=21975&subid=2&pubid=62953132


πεξηπηώζεσλ πνπ ζεκειηώλεηαη απηνηειέο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κόλν κε ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο ζε 

Διιεληθό Αζθαιηζηηθό Φνξέα.  

 Όηαλ νη αζθαιηζκέλνη δελ έρνπλ θαηαζέζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.  

 Όηαλ δεηείηαη ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ/ εο από ηνπο γνλείο ηνπ.  

 Όηαλ ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα θαη άιιε ζύληαμε.  

 Όηαλ δελ έρεη δηαθνπεί ε εξγαζία θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο.  

 Όηαλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνύκελε αλαγλώξηζε ρξόλσλ αζθάιηζεο γηα ζεκειίσζε 

ζπληαμηνδνηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ.  

 Όηαλ ππάξρνπλ νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνζνύ πνπ ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπόκελα από ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνζά.  

Σηο 80% ηων ζςνηάξιμων αποδοσών ηο ποζό πος θα σοπηγείηαι 

Η πξνζσξηλή ζύληαμε ζα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ κε ην 80% ηεο ζύληαμεο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ρξόλν 

αζθάιηζεο θαη ηηο εηζθνξέο ή ηηο απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ηεο ζύληαμεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ην πνζό ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ 90% 

ηνπ εθάζηνηε θαηώηαηνπ νξίνπ. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ ΙΚΑ - ΔΤΑΜ ε πξνζσξηλή ζύληαμε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο κεηθηέο απνδνρέο πνπ 

έιαβε ν αζθαιηζκέλνο ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ηήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδόηεζεο. Σε πεξίπησζε πξνγελέζηεξεο δηαθνπήο ηεο αζθάιηζήο ηνπ ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε 

βάζε ηνλ ηειεπηαίν κήλα απαζρόιεζήο ηνπ (νη απνδνρέο πξνθύπηνπλ από ηα πξνζθνκηδόκελα αζθαιηζηηθά 

βηβιηάξηα). Τν πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν κε ηελ πξνζσξηλή ζύληαμε ζα ζπκςεθίδεηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε κε ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο πξάμεο απνλνκήο ηεο 

ζύληαμεο. 

Δάλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο πξάμεο απνλνκήο ηεο ζύληαμεο 

δηαπηζησζεί όηη δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ή όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ δελ είλαη αθξηβή, ζα αλαδεηεζνύλ ηα πνζά ζπληάμεσλ πνπ 

εηζπξάρζεθαλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. Αλ δελ πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε 

επηζηξνθή ησλ πνζώλ ζα γίλεηαη άηνθα. Σε θάζε πεξίπησζε, κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο πξέπεη λα εθδνζεί αηηηνινγεκέλε πξάμε απόξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα πξνζσξηλή ζύληαμε ή πξάμε 

ζπληαμηνδόηεζεο. 

 


