
15ετια Πλήρησ και Μειωμζνη 

Σφνταξη με 15ετία (4.500 ημζρεσ αςφάλιςησ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Προχποθζςεισ Συνταξιοδότηςησ (Πλήρησ Σφνταξη) 

 Αςφαλιςμζνοι μζχρι 31.12.1992 

 Ημζρεσ Αςφάλιςησ Όρια Ηλικίασ 

 Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 

Μζχρι 31.12.2010 4.500 4.500 65 60 

2011 4.500 4.500 65 62 

2012 4.500 4.500 65 63 

2013 4.500 4.500 65 64 

2014 4.500 4.500 65 65 

Σθμ.:  1. Όςεσ γυναίκεσ ζχουν ςυμπλθρϊςει τθν 31.12.2010 τισ 4.500 θμζρεσ αςφάλιςθσ μποροφν να 
ςυνταξιοδοτθκοφν με πλιρθ ςφνταξθ με τθν ςυμπλιρωςθ του 60ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ και μάλιςτα 
οποτεδιποτε.  

  2. Η πιο πάνω δυνατότθτα εδράηεται και ςτθ ρθτι πρόβλεψθ του νόμου 3863/2010 ςφμφωνα με τθν 
οποία κατά τα ζτθ ςυμπλιρωςθσ των απαιτοφμενων ςυντάξιμων ετϊν «κλειδϊνει» και το προβλεπόμενο τότε 
όριο θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ (και κατά ςυνζπεια οι αςφαλιςμζνοι μποροφν να αποχωριςουν οποτεδιποτε). 

Σφνταξη με 15ετία (4.500 ημζρεσ αςφάλιςησ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 Προχποθζςεισ Συνταξιοδότηςησ (Μειωμζνη Σφνταξη) 

 Αςφαλιςμζνοι μζχρι 31.12.1992 

 Ημζρεσ Αςφάλιςησ Όρια Ηλικίασ 

 Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 

Μζχρι 31.12.2010 4.500 4.500 60  

2011 4.500 4.500 60 56 

2012 4.500 4.500 60 57 

2013 4.500 4.500 60 58 

2014 4.500 4.500 60 59 

2015 4.500 4.500 60 60 

Σθμ. 1. Όςεσ γυναίκεσ ςυμπλθρϊνουν τθν 31.12.2010 τισ 4.5000 θμζρεσ αςφάλιςθσ μποροφν να 
ςυνταξιοδοτθκοφν με πλιρθ ςφνταξθ με τθ ςυμπλιρωςθ του 55ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ και μάλιςτα 
οποτεδιποτε.  

2.  Η πιο πάνω δυνατότθτα εδράηεται και ςτθ ρθτι πρόβλεψθ του Ν. 3863/2010 ςφμφωνα με τθν 
οποία κατά το ζτοσ ςυμπλιρωςθσ των απαιτοφμενων ςυντάξιμων ετϊν «κλειδϊνει» και το προβλεπόμενο 
τότε όριο θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ (και κατά ςυνζπεια οι αςφαλιςμζνοι μποροφν να αποχωριςουν 
οποτεδιποτε). 

3. Η κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ για μειωμζνθ ςφνταξθ με 4.500 τουλάχιςτον θμζρεσ 
αςφάλιςθσ προχποκζτει πραγματοποίθςθ 100 τουλάχιςτον θμερϊν αςφάλιςθσ ςε κακζνα από τα 
θμερολογιακά 5 ζτθ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ. 

4. Η μείωςθ τθσ ςφνταξθσ κακορίηεται ςε 0,5% ανά μινα (δθλαδι 6% για κάκε πλιρεσ ζτοσ) και για 
κάκε μινα που υπολείπεται του ορίου θλικίασ που προβλζπεται για τθν πλιρθ ςφνταξθ. 

• Η ευνοϊκή αυτή ρφθμιςη καλφπτει και τισ μητζρεσ ανηλίκων, τουσ υπαγόμενουσ ςτα ΒΑΕ, τισ περιπτώςεισ 
ςυμπλήρωςησ τησ 37ετίασ χωρίσ όριο ηλικίασ και τισ περιπτώςεισ ςυμπλήρωςησ των 10.000 ημερών αςφάλιςησ 
αλλά και κάθε άλλη περίπτωςη ςυμπλήρωςησ του προβλεπόμενου ορίου ηλικίασ (με κυριότερο κρίςιμο χρόνο 
την 31.12.2010). 


