
Αναγνωρισμένοι Χρόνοι Ασυάλισης 

(άρθρο 10 παρ. 18 ποσ αντικαθιστά το άρθρο 40 τοσ Ν.2084/1992) 

 

 

 

 

 

 

1. Χξόλνο πξαγκαηηθήο (ή πξναηξεηηθήο) αζθάιηζεο  

2. Χξόλνο ζηξαηηωηηθήο ππεξεζίαο 

Εμαγνξάδεηαη κε επηβάξπλζε 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί ηνπ κηζζνύ 

πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο. Σηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα από 1.1.2011 

κέρξη 31.12.2014 ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 30% θαη γηα 

όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα από 1.1.2015 θαη 

εθεμήο ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 50% 

3. Χξόλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηώλ 

Αλαγλωξίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1483/1984-ΦΕΚ 153 Α 

θαη εμαγνξάδεηαη κε επηβάξπλζε 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ηνπ κηζζνύ 

ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο 

4. Χξόλνο επηδόηεζεο ιόγω αζζελείαο (κέρξη 300 

εκέξεο) 

Σπλππνινγίδεηαη (ρωξίο εμαγνξά) κόλν γηα ηε ζεκειίωζε 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ιόγω γήξαηνο, όρη όκωο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ δηθαηνύκελνπ πνζνύ ζύληαμεο. 

5. Χξόλνο επηδόηεζεο ηαθηηθήο αλεξγίαο (κέρξη 300 

εκέξεο) 

Σπλππνινγίδεηαη (ρωξίο εμαγνξά) κόλν γηα ηε ζεκειίωζε 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ιόγω γήξαηνο – όρη, όκωο, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ δηθαηνύκελνπ πνζνύ ζύληαμεο. 

6. Χξόλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ (κέρξη 2 

έηε) 

Σπλππνινγίδεηαη ηόζν γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο 

ζύληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη κε επηβάξπλζε 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί 

ηνπ κηζζνύ ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

7. Χξόλνο ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ελόο κόλν πηπρίνπ 

αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο 

αιινδαπήο θα-ζώο θαη ν ρξόλνο ζπνπδώλ, κεηά ηε ζπ-

κπιήξωζε ηνπ 17
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, ζε κέζεο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ν νπνίνο είλαη ίζνο κε ηα θαηά 

ην ρξόλν απνθνίηεζεο επίζεκα αθέξαηα ρξόληα 

ζπνπδώλ ηεο νηθείαο ζρνιήο. 

Σπλππνινγίδεηαη ηόζν γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο 

ζύληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη κε επηβάξπλζε 20% γηα ηνπο θνξείο 

θύξηαο αζθάιηζεο θαη 6% γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

επί ηνπ 25πιαζί-νπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε πνπ 

ηζρύ-εη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 



8. Χξόλνο αλεξγίαο κεηά ηελ ππαγωγή ζηελ αζθάιηζε 

νπνηνπδήπνηε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο θαη ην 

Δεκόζην 

Σπλππνινγίδεηαη ηόζν γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο 

ζύληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη κε επηβάξπλζε 20% γηα ηνπο θνξείο 

θύξηαο αζθάιηζεο θαη 6% γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

επί ηνπ 25πια-ζίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 

πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

9. Χξόλνο θύεζεο θαη ινρείαο (πνπ πξν-βιέπεηαη από 

ηελ ΕΓΣΣΕ) 

Σπλππνινγίδεηαη (ρωξίο εμαγνξά) κόλν γηα ηε ζεκειίωζε 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, όρη όκωο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

δηθαηνύκελνπ πνζνύ ζύληαμεο. 

10. Χξόλνο απεξγίαο 

Σπλππνινγίδεηαη ηόζν γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο 

ζύληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη κε επηβάξπλζε 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί ηωλ 

κηζζώλ ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

11. Πιαζκαηηθόο ρξόλνο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 

3655/2008 αλεμάξηεηα ηνπ ρξόλνπ γέλλεζεο ηωλ 

παηδηώλ 

Σπλππνινγίδεηαη θαη γηα ηε ζπκπιήξωζε ηνπ ρξόλνπ 

ζπληαμηνδόηεζεο θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο 

– είλαη 1 ρξόλνο γηα ην πξώην παηδί θαη από 2 ρξόληα γηα ην 

δεύηεξν θαη ηξίην θαη θαιύπηεη θαη ηηο γελλήζεηο πνπ έγηλαλ πξηλ 

από ηελ 1.1.2000. 

12. Χξόλνο καζεηείαο (κέρξηο 1 έηνπο) 

Σπλππνινγίδεηαη ηόζν γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο 

ζύληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη κε επηβάξπλζε 20% γηα ηνπο θνξείο 

θύξηαο αζθάιηζεο θαη 6% γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

επί ηνπ 25πιά-ζηνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 

πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

13. Χξόλνο απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα Μεηξώα ηνπ 

ΟΑΕΕ θαη κέρξη 5 έηε εθόζνλ δελ είραλ πιεξωζεί νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 

14. Χξόλνο θαηά ηνλ νπνίν ν αζθαιηζκέλνο έιαβε 

ζύληαμε αλαπεξίαο 

Σπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξωζε ηωλ ειάρηζηωλ 

πξνϋπνζέζεωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε ιόγω 

γήξαηνο. 

 

 


