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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ 
ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ 01/01/1993) 

 
(Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Α.1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 40 ΕΤΗ (12.000 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 
έτος συμπλήρωσης 

12.000 ημερών 
ασφάλισης 

όριο ηλικίας 
πλήρους 

συνταξιοδότησης 

απαιτούμενος 
χρόνος ασφάλισης 

1.1.2011 έως 31.12.2012 60 12.000 

από 1.1.2013 και εφεξής 62 12.000 
 
 

Α.2. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 15 ΕΤΗ (4.500 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ 

έτος θεμελίωσης i όριο ηλικίας για 
πλήρη σύνταξη 

  όριο ηλικίας για 
μειωμένη σύνταξη 

ii, iii, iv 

έως 31.12.2012 65 60 

από 1.1.2013 και εφεξής 67 62 

 
i. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες 

απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία.  
ii. Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται επιπλέον ασφαλιστικός δεσμός 750 ημερών ασφάλισης κατά τα τελευταία 

5 έτη πριν το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 
iii. Για τον ασφαλιστικό δεσμό συνυπολογίζεται και τυχόν χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας (και έως 300 

ημέρες συνολικά) εντός της 5ετίας 
iv. Μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την ημ/ια υποβολής της αίτησης έως την ημ/ια             

συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης 
 
 

Α.3.1 ΜΗΤΕΡΕΣ & ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ 6.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

έτος θεμελίωσης i, ii όριο ηλικίας για πλήρη 
σύνταξη 

όριο ηλικίας για 
μειωμένη σύνταξηiii 

2010 55 50 

2011 55 50 

2012 55 50 

2013 & εφεξής 67 62 
 

i. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες 
απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία.  

ii. Θα πρέπει συγχρόνως να συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου 
iii. Μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την ημ/ια υποβολής της αίτησης έως την ημ/ια συμπλήρωσης 

του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης 
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Α.3.2 ΜΗΤΕΡΕΣ & ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΕΚΝΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
6.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2084/1992 αρ. 24 παρ. 6) 
 

όριο ηλικίας για πλήρη 
σύνταξη 

όριο ηλικίας για 
μειωμένη σύνταξη i 

55 50 
 

i. Μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την ημ/ια υποβολής της αίτησης έως την ημ/ια 
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης 

 
 
(Β) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ 

 
Β.1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 4.500 ΗΑ/ 3.375 ΣΕ ΒΑΡΕΑ  - ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

έτος θεμελίωσης * όριο ηλικίας 

έως 31/12/2012 60 

από 1/1/2013 62 
* Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες 
ημέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία.  
 
 

Σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. Ε του καταστατικού του ΕΤΕΑΠΕΠ (ΦΕΚ Β 2525/29.06.2018)  για τους 
ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με βάση τα ΒΑΕ, το ποσό της σύνταξης για το οποίο έχουν 
καταβληθεί οι πρόσθετες λόγω ΒΑΕ εισφορές αυξάνεται κατά 20%. 
 

 
Β.2. ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ με 4.500 ΗΑ/ 3.375 σε ειδικότητες απασχολούμενων σε υπόγειες 

στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, ορυχεία, σταθμούς 
παραγωγής και δίκτυα ασφάλειας προσωπικού ΔΕΗ  

 
ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ με διαδοχική ασφάλιση 
 

 
 

έτος θεμελίωσης i όριο ηλικίας για 
πλήρη σύνταξη 

  όριο ηλικίας για 
μειωμένη σύνταξη ii 

έως 31.12.2012 55 50 

από 1.1.2013 και εφεξής 57 52 
 

i. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι 
ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία.  

ii. Μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την ημ/ια υποβολής της αίτησης έως την 
ημ/ια συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης 

 
 

 
 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Έτος Ίδρυσης 1943 – Διάδοχος Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Έτος μετατροπής 2013 
 

3 

 

 

(Γ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Γ.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ (Ν. 612/1977 αρ. 1 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει) 
 

Οι ασφαλισμένοι/ες που πάσχουν από τις κάτωθι ειδικές παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας με τη 
πραγματοποίηση τουλάχιστον 4.050 ημερών επικουρικής ασφάλισης. Το ποσό της 
χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε χρόνο 10.500 ημερών ασφάλισης.  

 
Ειδικές παθήσεις: 

 
i. Τυφλοί και από τους δύο οφθαλμούς 
ii. Παραπληγικοί – τετραπληγικοί 

iii. Πάσχοντες από Β’ ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία 
iv. Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανεξάρτητα από το χρόνο 

στον οποίο εμφανίστηκε η πάθηση, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή 
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού 

v. Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, καθώς και όσοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος) οι οποίοι βρίσκονται σε 
συνεχή ανοσοκαταστολή 

vi. Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών 
vii. Πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία 

viii. Ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο 
ix. Πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή 

 
Γ.2. ΣΥΖΥΓΟΙ / ΓΟΝΕΙΣ / ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΕ 7.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

έτος θεμελίωσης  όριο ηλικίας 

έως 18.08.2015 Χ.Ο.Η 

από 19.08.2015 και μετά 
τουλάχιστον 

55 
 

Οι ασφαλισμένοι/ες: 
- σύζυγοι αναπήρων (εφόσον δεν εργάζονται) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνωi ή 
- γονείς αναπήρων και άγαμων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνωii ή 
- αδελφοί/ες αναπήρων και άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνωiii 

 
δικαιούνται να λάβουν πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 55ου έτους 
εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης και 
πληρούν τις ακόλουθες κατά περίπτωση ειδικές προϋποθέσεις. Για τη συμπλήρωση του 
απαιτούμενου χρόνου επιτρέπεται ή εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, γονικής 
άδειας του Ν. 1483/1984 και χρόνου κύησης και λοχείας. 

 
i. Απαιτείται 10ετής τουλάχιστον έγγαμος βίος 
ii. Εφόσον το ανάπηρο τέκνο δε νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή δημόσιου φορέα και 

δεν εργάζεται. Το δικαίωμα ασκείται από τον ένα μόνο γονέα που έχει οριστεί δικαστικός 
συμπαραστάτης ή ασκεί την επιμέλεια με την προϋπόθεση ότι ο έτερος γονέας δε θα ασκήσει το 
δικαίωμα αυτό, δε λαμβάνει ή δικαιούται σύνταξη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, έχει 
πραγματοποιήσει 2.400 ημέρες επικουρικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες τα 4 τελευταία έτη 
πριν την υποβολή της αίτησης και εργάζεται. 
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iii. Εφόσον ο ανάπηρος αδελφός δε νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή δημόσιου φορέα 
και δεν εργάζεται. Το δικαίωμα δύναται να ασκηθεί από τον/την αδελφό/ή εφόσον κατά το χρόνο της 
αίτησης συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) να έχει παρέλθει 5ετία από την έκδοση 
αμετάκλητης απόφασης που τον/ την ορίζει ως δικαστικό συμπαραστάτη, (β) ο/ η αδελφός/ή συνοικεί 
αποδεδειγμένα με τον ανάπηρο και ο τελευταίος τον βαρύνει (γ) τα αδέλφια είναι ορφανά και από τους 
δυο γονείς ή ο επιζών γονέας είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 
Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να λάβουν πλήρη σύνταξη χωρίς όριο 
ηλικίας (Χ.Ο.Η.) με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών πραγματικής ασφάλισης και εφόσον πληρούν τις 
λοιπές ανωτέρω προϋποθέσεις έως 18.8.2015. 
 
 

(Δ) ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 19/08/2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  
Ν. 4336/2015 ΑΡ. 2 ΠΑΡ. Ε’ ΥΠΟΠΑΡ. Ε3 

 
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν τροποποιούνται μετά το Ν.4336/2015 που αφορά στη σταδιακή αύξηση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 19/8/2015 καθώς ήδη με τον Ν.4093/2012 υπήρχε 
πρόβλεψη για προσαυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και 
εφεξής. 

 
Εξαίρεση αποτελούν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται ως σύζυγοι / γονείς / αδελφοί ατόμων 
με αναπηρία οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης και πληρούν 
τις κατά περίπτωση ειδικές προϋποθέσεις (βλ. παρ. Γ2 του παρόντος) μετά την 18.8.2015, όπου με 
το ν.4336/2015 θεσπίστηκε όριο ηλικίας το 55ο έτος ακολουθώντας την εξέλιξη των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης του Πίνακα 1.  
Πίνακας 1 

Απαιτούμενο όριο 
ηλικίας έως 
18/8/2015 

Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 19/8/2015  
(ανάλογα με ποιο έτος συμπληρώνονται οι 7.500 ηε με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 

κατά περίπτωση ειδικές προϋποθέσεις) 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

55 55 11Μ 56 9Μ 57 8Μ 58 6Μ 59 5Μ 60 3Μ 61 2Μ 62 
 
(Ε) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ  (νέοι ασφαλισμένοι από 1.1.1993) 
Ν. 2084/1992 αρ. 34 παρ. 1, άρθρο 28 περ. Γ καταστατικού (ΦΕΚ Β’ 2525/28.06.2018) 

 
Για χρόνο ασφάλισης 35 ετών (10.500 Η.Ε.) το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σε ποσοστό 20% των συντάξιμων 
αποδοχών. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35 ετων (10.500 Η.Ε.) το ποσοστό του 20% μειώνεται ή 
αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1/35 για κάθε έλαττον ή επιπλέον έτος ασφάλισης (300 Η.Ε.)  
 
Ως συντάξιμες αποδοχές λογίζεται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο 
ασφαλισμένος κατά τα πέντε τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου κατά το οποίο υποβλήθηκε η 
αίτηση συνταξιοδότησης και επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, εξαιρουμένων των δώρων 
εορτών και του επιδόματος αδείας, διά του αριθμού των μηνών απασχόλησης εντός της περιόδου αυτής. Εάν ο 
ασφαλισμένος δεν έχει πραγματοποιήσει 1.000 ημέρες εργασίας κατά την ως άνω πενταετία, για τον προσδιορισμό 
των συντάξιμων αποδοχών συνυπολογίζονται και οι αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσως προηγούμενης χρονικής 
περιόδου και έως τη συμπλήρωση του αριθμού των 1.000 ημερών. Οι ως άνω αποδοχές προσαυξάνονται με το 
ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ταμείου. 
 
Σημείωση: Οι συντάξεις καταβάλλονται 12 φορές ετησίως και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τις ετήσιες 
αναλογιστικές μελέτες του Ταμείου αναπροσαρμογές (άρθρο 28 καταστατικού) και σε παρακράτηση εισφοράς 
ποσοστού 6% υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για υγειονομική περίθαλψη (Ν. 4334/2015 αρ. 1 παρ 30).  
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