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Άρθρο 1ο 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι υποχρεωτική. Στο ταμείο ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 3 του καταστατικού πρόσωπα.  

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην ασφάλιση είναι τα κατωτέρω:  

2.1. Για τον έμμισθο ασφαλισμένο: τo δελτίο απογραφής που υποβάλει ο εργοδότης.  

2.2.  Για τον μη έμμισθο ασφαλισμένο: τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος  

3. Το Ταμείο τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του καταστατικού του μητρώα και απογράφει τους 

ασφαλισμένους (άμεσα και έμμεσα) και συνταξιούχους.   

4. Το Ταμείο διαγράφει από τα μητρώα του τον ασφαλισμένο, τον επόμενο μήνα κατά τον οποίο 

περιήλθε σε γνώση του η έλλειψη των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλισή του. Η διαγραφή 

δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι καταβληθείσες 

ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται ατόκως.  

 

Άρθρο 2Ο 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
 

1. Η ασφάλιση στο Ταμείο αρχίζει από την έναρξη της ασφαλιστέας στο Ταμείο απασχόλησης και 

διαρκεί όσο διαρκεί η ασφαλιστέα στο Ταμείο απασχόληση.  

2. Αναδρομική ασφάλιση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2.6. του 

καταστατικού, για μεν τους έμμισθους ασφαλισμένους την πενταετία για δε τους μη έμμισθούς τη 

διετία. Η αναδρομική υπαγωγή προϋποθέτει την εξόφληση των εισφορών προς το Ταμείο με τα 

τρέχοντα κατά τον χρόνο της εξόφλησης ποσά.  

3. Η ασφάλιση των έμμισθων αρχίζει από την αναγγελία του εργαζομένου στο Ταμείο από τον εργοδότη 

και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που το Ταμείο  
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διαπιστώνει ότι για έμμισθο που υπάγεται στην ασφάλισή του δεν έχει γίνει η σχετική αναγγελία 

αυτεπάγγελτα τον ασφαλίζει υπό τον χρονικό περιορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου.   

4. Η ασφάλιση των μη έμμισθων αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Ταμείο και την 

υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και μπορεί να γίνει αναδρομικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

το ζητήσει,  υπό τον χρονικό περιορισμό που τίθεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 3ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

1. Χρόνος πραγματικής ασφάλισης είναι:  

α)  Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Τομέα ΤΕΑΑΠΑΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ. 

β)  Ο χρόνος που διαρκεί η ασφαλιστέα στο Ταμείο απασχόληση κατά το άρθρο 3 του καταστατικού.  

Ο πραγματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον 

καθορισμό του ποσού της σύνταξης.    

2. Χρόνος πλασματικής ασφάλισης είναι:  

α) Ο χρόνος που αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται κατά το άρθρο 27 παρ. 2.1.1. του καταστατικού του 

Ταμείου. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος. Η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2.3 του 

Καταστατικού του Ταμείου.  

β) Ο χρόνος που αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται κατά το άρθρο 27 παρ. 2.1.2. του καταστατικού του 

Ταμείου. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση ή/και για τον καθορισμό του ποσού 

της σύνταξης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εξαγοράζεται σύμφωνα με όσα 

προβλέπουν οι οικείες διατάξεις της νομοθεσίας.   

γ) Το σύνολο της αναγνωριζομένης προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί   το σύνολο της πραγματικής, 

σε καμία δε περίπτωση τα 10 έτη. Κάθε μία από τις αναγνωριζόμενες προϋπηρεσίες δεν επιτρέπεται να 

συμπίπτει με χρόνο άλλης συντάξιμης υπηρεσίας ή να έχει ληφθεί υπόψη για την απονομή σύνταξης  
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από άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο  27 παρ. 2.5 του καταστατικού του 

Ταμείου. 

3. Xρόνος προαιρετικής ασφάλισης είναι: ο χρόνος που προβλέπεται από τα άρθρα 3 παρ 3, 4 του 

καταστατικού. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

ή/και τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.  

4. Xρόνος διαδοχικής ασφάλισης είναι: ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου οργανισμού 

υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για τη θεμελίωση του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  

5. Δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος  χρόνος ασφάλισης για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές. 

Εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη μπορεί να καταβληθούν από τον ίδιο τον 

ασφαλισμένο, προκειμένου να του αναγνωρισθεί ο χρόνος ασφάλισης. Στην περίπτωση που 

καταβάλει ο ίδιος ο ασφαλισμένος τις οφειλόμενες εισφορές ο μεν παλαιός πληρώνει στο ανώτατο 

όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης και ο νέος ασφαλισμένος 

στο 20% του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης. 

Με απόφαση του ΔΣ ειδικά αιτιολογημένη για λόγους εξαιρετικούς και προκειμένου ο ασφαλισμένος 

να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να γίνεται έκπτωση των οφειλόμενων εισφορών 

μέχρι 40%.   

 

Άρθρο 4ο 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Α. ΓΗΡΑΤΟΣ (βλ. άρθρο 22 παρ Α του καταστατικού) 

1. Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο δικαιούται πλήρη επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος εφόσον σωρευτικά: 

α) του έχει χορηγηθεί πλήρης σύνταξη από τον κύριο οργανισμό ασφάλισης ή το Δημόσιο  

β) έχει πραγματοποιήσει 4.500 Ημέρες Εργασίας ή 15 Έτη επικουρικής ασφάλισης και  

γ) έχει συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας του, εκτός αν ο οργανισμός κύριας 

ασφάλισης χορηγεί τη σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας ή με μειωμένο όριο ηλικίας ή ο ασφαλισμένος έχει 

θεμελιώσει το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31.12.2012.  
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2. Στην περίπτωση που στον ασφαλισμένο έχει χορηγηθεί μειωμένη κύρια σύνταξη, χορηγείται 

μειωμένη επικουρική σύνταξη από το Ταμείο και απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον του 

εξηκοστού δεύτερου έτους (62ου) της ηλικίας του ασφαλισμένου, εκτός αν ο οργανισμός κύριας 

ασφάλισης χορηγεί τη μειωμένη σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας ή με μειωμένο όριο ηλικίας ή ο 

ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν 

μέχρι την 31.12.2012. 

Η σύνταξη μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι και το όριο ηλικίας για πλήρη 

σύνταξη. 

 

Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  

1. Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο δικαιούται  σύνταξη αναπηρίας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το 

άρθρο 22 παρ. Β του καταστατικού. Ειδικότερα, για τη συνταξιοδότηση απαιτείται ο ασφαλισμένος: 

α) να έχει συνταξιοδοτηθεί από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης λόγω αναπηρίας και β) να έχει 

ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συγκεκριμένα:  

 Στην περίπτωση της αναπηρίας λόγω κοινής νόσου να έχει χρόνο ασφάλισης 4.500 Ημερών 

εργασίας οποτεδήποτε ή 1.500 ΗΕ από τις οποίες οι 600 ΗΕ την τελευταία πενταετία πριν από την 

επέλευση της αναπηρίας.  

 Στην περίπτωση του εκτός εργασίας ατυχήματος απαιτούνται μειωμένες κατά το ήμισυ οι 

παραπάνω προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.  

 Στην περίπτωση του εργατικού ατυχήματος ή της επαγγελματικής νόσου δεν απαιτείται 

καμία χρονική προϋπόθεση.  

2. H σύνταξη αναπηρίας μπορεί να μετατραπεί σε σύνταξη γήρατος, κατόπιν αίτησης του συνταξιούχου, 

εφόσον η κύρια σύνταξη αναπηρίας έχει αντίστοιχα μετατραπεί σε γήρατος και πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την απονομή της σύνταξης γήρατος που ορίζει το καταστατικό του Ταμείου και ο παρών 

κανονισμός.  

Αντίστοιχα η σύνταξη γήρατος μπορεί να μετατραπεί σε σύνταξη αναπηρίας κατόπιν αίτησης του 

συνταξιούχου, εφόσον η κύρια σύνταξη γήρατος έχει μετατραπεί σε αναπηρίας και πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την απονομή της σύνταξης αναπηρίας που ορίζει το καταστατικό και ο παρών 

κανονισμός.  
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Γ. ΘΑΝΑΤΟΥ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του Καταστατικού του Ταμείου προστατευόμενα μέλη της οικογένειας 

δικαιούνται σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου με τις προϋποθέσεις που 

θέτει το άρθρο 22 Γ του καταστατικού και συγκεκριμένα, εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον 

οργανισμό κύριας ασφάλισης για την αιτία αυτή.   

Στην περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου σύνταξη επιζώντος χορηγείται εφόσον ο ασφαλισμένος είχε 

1.500 ημέρες ασφάλισης στο Ταμείο εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από τον θάνατο.  

Άρθρο 5ο 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

1. Το Ταμείο χορηγεί προσωρινή σύνταξη εφόσον διαζευκτικά, 

α)  Ο ασφαλισμένος έχει λάβει σύνταξη από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης και πληροί τις 

προϋποθέσεις να λάβει αυτοτελώς σύνταξη από το Ταμείο σε περίπτωση που εκκρεμεί η 

διαδοχική ασφάλιση.  

β) Ο ασφαλισμένος έχει λάβει προσωρινή σύνταξη από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης, πληροί 

τις προϋποθέσεις να λάβει αυτοτελώς σύνταξη από το Ταμείο και έχει συμπληρώσει το 60ό  

έτος της ηλικίας του.  

Άρθρο 6ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Ο ασφαλισμένος καταθέτει στο Ταμείο αίτηση με πλήρη τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για σύνταξη γήρατος. Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά 

με τη συμπλήρωση του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου.  

2. Ο ασφαλισμένος καταθέτει στο Ταμείο αίτηση με πλήρη τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας. Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται 

ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου.  

3. Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων καταθέτουν στο Ταμείο αίτηση με πλήρη τα αναφερόμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για σύνταξη επιζώντων.  Η αίτηση μπορεί να 

κατατίθεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Ταμείου.  
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4. Το Ταμείο αφού παραλάβει την αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πλήρης φάκελος) 

υποχρεούται να εκδώσει απόφαση εντός τριμήνου εκτός από την περίπτωση της συνταξιοδότησης με 

βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση, οπότε το τρίμηνο ισχύει από την εκ μέρους των άλλων 

υπόχρεων οργανισμών κοινοποίηση των απαραίτητων στοιχείων και αποφάσεων.  

5. Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

συνταξιοδότηση πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης καλούν τον ασφαλισμένο ή τους 

δικαιούχους σύνταξης επιζώντων για να τους ενημερώσουν και να λάβουν υπόψη τις απόψεις τους.   

6. Η απόφαση του Ταμείου για τη συνταξιοδότηση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον 

ασφαλισμένο ή ηλεκτρονικά (εφόσον το έχει επιλέξει στην αίτησή του).  

7. Η απορριπτική απόφαση περιέχει ειδική αιτιολογία για τον λόγο της απόρριψης και υπόκειται σε 

αίτηση αναθεώρησης (ενδικοφανής προσφυγή) που πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του ΔΣ του Ταμείου 

εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση αυτής και σε κάθε περίπτωση από τη γνώση 

αυτής. Το ΔΣ οφείλει να αποφασίσει για την αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας τριών μηνών. Η 

απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και σε αυτήν αναγράφεται ότι έχει δικαίωμα να 

ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός προθεσμίας 60 ημερών από την 

κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.  

Άρθρο 7ο 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ  

 

1. Η σύνταξη αποτελείται από 35 (τριακοστά πέμπτα) των συντάξιμων αποδοχών όσα τα έτη του χρόνου 

ασφάλισης και υπολογίζεται ως κατωτέρω:  

I. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μέχρι 31.12.1992) 

α) Έμμισθοι : ΣΑ  επί  80% επί  ΕΑ δια 35  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = ο μέσος όρος των 12 τελευταίων μηνών χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας  

ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35  

Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται 

εισφορές που προβλέπεται στο άρθρο 9 του καταστατικού του Ταμείου. 
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β) Μη έμμισθοι : ΣΑ  επί  ΕΑ δια 35.  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι 

εισφορές προς το Ταμείο  των τελευταίων 24 μηνών  

ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35  

Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται 

εισφορές.  

2. Χρόνος ασφάλισης πέραν των 35 ετών και κατ’ ανώτατο μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης προσαυξάνει τη 

σύνταξη κατά 0,5%, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1, εδ. 11 του καταστατικού του Ταμείου.  

 

ΙΙ. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μετά την 1.1.1993) 

α) Έμμισθοι: ΣΑ επί 20% επί ΕΑ δια 35  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = ο μέσος όρος των 5 τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, 

για τους οποίους πληρώθηκαν εισφορές χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας  

Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει 1000 ΗΕ στα 5 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης 

συνταξιοδότησης συνυπολογίζονται οι αποδοχές μηνών εργασίας της προηγούμενης περιόδου 

μέχρι τη συμπλήρωση των 1.000 ημερών. Οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό 

έτος πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη προσαυξημένες 

κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ταμείου.  

ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35  

β) Μη έμμισθοι: ΣΑ  επί ΕΑ δια 35.  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = οι οριζόμενες στο άρθρο 28 παρ. 1.3 του καταστατικού του Ταμείου.  

ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35  

 

3. Χρόνος ασφάλισης μικρότερος ή μεγαλύτερος των 35 ετών προσαυξάνει ή μειώνει το ποσοστό του 

20% κατά 1/35.  
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Άρθρο 8ο 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
 

1. Το πλήρες ποσό της σύνταξης αναπηρίας υπολογίζεται ως εξής:  

I. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μέχρι 31.12.1992) 

α) Έμμισθοι : ΣΑ  επί 80% επί ΕΑ δια 35  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = ο μέσος όρος των 12 τελευταίων μηνών χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας  

ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35  

Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται 

εισφορές.  

β) Μη έμμισθοι : ΣΑ επί ΕΑ δια 35.  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι 

εισφορές προς το Ταμείο  των τελευταίων 24 μηνών  

ΕΑ : έτη ασφάλισης, όχι περισσότερα από 35  

Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται 

εισφορές.  

 

ΙΙ. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μετά την 1.1.1993) 

α) Έμμισθοι: ΣΑ επί 20% επί ΕΑ δια 35  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = ο μέσος όρος των 5 τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, 

για τους οποίους πληρώθηκαν εισφορές χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας  

Ε.Α. : ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35  
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Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει 1000 ΗΕ στα 5 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης 

συνταξιοδότησης συνυπολογίζονται οι αποδοχές μηνών εργασίας της προηγούμενης περιόδου 

μέχρι τη συμπλήρωση των 1.000 ημερών. Οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό 

έτος πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη προσαυξημένες 

κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ταμείου.  

β) Μη έμμισθοι: Σ.Α. επί ΕΑ δια 35.  

Όπου  

ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές 

ΣΑ = οι οριζόμενες στο άρθρο 28 παρ. 1.3 του καταστατικού του Ταμείου.  

Ε.Α. : Έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35 

Χρόνος ασφάλισης πέραν των 35 ετών και κατ’ ανώτατο μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης προσαυξάνει τη 

σύνταξη (νέων και παλαιών ασφαλισμένων) κατά 0,5%, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1, εδ. 11 του 

καταστατικού του Ταμείου.  

2. Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας κλιμακώνεται ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας (βαριά, συνήθης, 

απλή) ως εξής : 

α. Βαριά αναπηρία, ήτοι ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω: καταβάλλεται το πλήρες ποσό της 

σύνταξης.  

β. Συνήθης αναπηρία, ήτοι ποσοστό ανικανότητας 66,6% μέχρι 80%, καταβάλλονται τα ¾ του 

ποσού της πλήρους σύνταξης.  

Κατ’ εξαίρεση, ο ανάπηρος δικαιούται την πλήρη σύνταξη, εφόσον έχει  συμπληρώσει στην ασφάλιση 

6000 Η.Ε. ή εάν η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε νευροψυχιατρικές παθήσεις. 

γ. Μερική αναπηρία, ήτοι ποσοστό ανικανότητας 50% μέχρι 66,6%: καταβάλλεται το ½ του ποσού 

της πλήρους σύνταξης.  

Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο της σύνταξης με χρόνο ασφάλισης 

15 ετών. 
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Άρθρο 9ο 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ -  ΔΙΑΚΟΠΉ  - ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

 

1. Η καταβολή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων διακόπτεται και αναστέλλεται για όλους 

τους λόγους για τους οποίους προβλέπεται αναστολή ή διακοπή από τον οργανισμό κύριας 

κοινωνικής ασφάλισης.  

2. Η καταβολή της σύνταξης γήρατος αναστέλλεται για όσο χρόνο ο συνταξιούχος αναλαμβάνει 

ασφαλιστέα στο Ταμείο εργασία ή απασχόληση.  

3. Η σύνταξη επιζώντος χήρου ή χήρας που εργάζεται ή λαμβάνει άλλη επικουρική σύνταξη εξ ιδίου 

δικαιώματος από οργανισμό επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων και όσων 

λειτουργούν με τη μορφή ταμείων υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης) ή το Δημόσιο 

καταβάλλεται για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Μετά την πάροδο της 

τριετίας καταβάλλεται το 50% της σύνταξης λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου της 

ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας καταβάλλεται το 70% της σύνταξης λόγω 

θανάτου. Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και ο ίδιος από προσωπικό δικαίωμα 

επικουρική σύνταξη, ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός γίνεται κατ' επιλογήν του σε μια επικουρική 

σύνταξη από αυτές που λαμβάνει.  

 Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή σπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές 

και μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα με τις γενικές ή 

καταστατικές διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, η σύνταξη του επιζώντα των συζύγων που 

διακόπτεται ή το υπόλοιπο σε περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, επιμερίζεται στα τέκνα κατ’ 

ίσα μέρη.   

4. Σε περίπτωση της άρσης των λόγων αναστολής, η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την υποβολή 

αίτησης από τον ασφαλισμένο ή δικαιούχο.  
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Άρθρο 10ο 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 
 ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει ασφαλιστέα στο Ταμείο απασχόληση η σύνταξή του 

αναστέλλεται ενώ ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιεί προσαυξάνει κατά 0,5% για κάθε πλήρες έτος 

(300 ΗΕ) τη σύνταξή του μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης. 

 

 

Άρθρο 11ο 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ  

1. Το Ταμείο χορηγεί τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους συνταξιούχους του μέχρι του ποσού τριών 

καταστατικών συντάξεων. Για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται αίτηση από τον 

συνταξιούχο.  

2 .  Το  επιτόκ ιο  τω ν δ αν εί ων κ αθορί ζετα ι  με αποφάσεις του το Δ.Σ. του Ταμείου και δεν μπορεί 

να είναι κατώτερο από το  εκάστοτε ισχύον επιτόκιο καταθέσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών  

και Δανείων Αθηνών.  

3. Η απόδοση των χορηγούμενων  δανείων προς το Ταμείο γίνεται σε ε ί κ οσι  τ έσ σε ρε ι ς  (2 4)  

μηνιαίες  τοκοχρεωλυτικές δόσεις  που καθορίζονται από το Δ.Σ. και παρακρατούνται  από το ποσόν 

της σύνταξης που χορηγείται στον  δανειζόμενο.  Σε περίπτωση  θανάτου,  όσοι έλκουν  δικαιώματα  

από τον αποβιώσαντα υποχρεούνται  να καταβάλουν τις  καθορισθείσες από τη  σύμβαση του  

δανείου  δόσεις  μέχρι την  εξόφλησή  τους.  Στην  περίπτωση  που δικαιούνται σύνταξη, οι δόσεις  

μπορεί να παρακρατηθούν  από τις συντάξεις αιτία θανάτου.  

4. Οι συνταξιούχοι που δανειοδοτήθηκαν από το Ταμείο δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν νέο δάνειο πριν 

από την παρέλευση 6 μηνών από την αποπληρωμή του προηγούμενου δανείου,  εκτός αν το ΔΣ του 

ταμείου αιτιολογημένα αποφασίσει διαφορετικά.   

 

 



 

Πατησίων 48 (3Ος  όροφος) – ΤΚ:106 82 Αθήνα -ΑΦΜ: 997419018 – ΔOY: Δ΄ Αθηνών - Τηλ.: 210-8221685 – 210 8229778  / FAX: 210-8225136 
                                                                            www.teaeapae.gr – email: info@teaeapae.gr 
 

15 

 

 

Άρθρο 12ο 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Δεν χορηγείται σύνταξη αναδρομικά για χρόνο  που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες  από την  υποβολή  

αίτησης προς  το  Ταμείο για  την  απονομή  σύνταξης και πάντως όχι πριν από την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας  ασφάλισης. 

Σύνταξη που δεν  έχει  εισπραχθεί εντός δύο  ετών από τότε που κατέστη απαιτητή παραγράφεται 

(άρθρο 26 του Καταστατικού).  

 

Άρθρο 13ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Κάθε ασφαλισμένος, συνταξιούχος και δικαιούχος σύνταξης θανάτου υποχρεούται να κοινοποιεί 

αμέσως εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Ταμείο κάθε μεταβολή που επέρχεται στην οικογενειακή και 

επαγγελματική του κατάσταση  ή κάθε άλλο στοιχεία που είναι σε θέση να επιφέρει αλλαγή, αναστολή 

ή διακοπή στην ασφάλιση ή τη σύνταξη που λαμβάνει. Κοινοποίηση στο Ταμείο οποιασδήποτε 

ανωτέρω μεταβολής μετά την παρέλευση τριμήνου από την ημέρα κατά την οποία αυτή επήλθε, 

συνεπάγεται την επιστροφή ποσών που ελήφθησαν αχρεωστήτως εντόκως με το επιτόκιο 

υπερημερίας. Οφείλουν δε να παρακολουθούν τακτικά και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του 

Ταμείου και τις υπηρεσίες του για την ασφαλιστική τους κατάσταση  και για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους.     

Οι εργοδότες οφείλουν να κοινοποιούν αμέσως, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο Ταμείο την εκ μέρους 

τους απασχόληση προσώπου που ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Ταμείο και κάθε μεταβολή της 

εργασιακής του σχέσης που επηρεάζει την ασφάλιση του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της 

οικογένειάς του. Προς τον σκοπό αυτό οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά και να ενημερώνονται 

από την ιστοσελίδα του Ταμείου και τις υπηρεσίες του για την ασφαλιστική κατάσταση των 

εργαζομένων τους που ασφαλίζονται στο Ταμείο και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδίων 

και των εργαζομένων τους.  

Σύνταξη αχρεωστήτως καταβληθείσα από το Ταμείο επιστρέφεται εντόκως με το επιτόκιο 

υπερημερίας και αναζητείται κατά τις διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων 

εισφορών του Ταμείου.  
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Άρθρο 14ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Όλα τα δικαιολογητικά και έντυπα που αναφέρονται στα Παραρτήματα  του Κανονισμού Παροχών 

τροποποιούνται με απόφαση του ΔΣ που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου.   

 

Άρθρο 15ο 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Μπορεί όμως με αίτηση του ενδιαφερομένου να εφαρμοσθεί ο παρών 

Κανονισμός Παροχών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
 

1. Οι μη έμμισθοι ασφαλισμένοι για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου υποβάλλουν τα 

εξής δικαιολογητικά: 

2. Ο ασφαλιστικός πράκτορας υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ αυτού και 
μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

3. Ο μεσίτης ασφαλίσεων υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεσιτείας μεταξύ αυτού 
και μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

4. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ αυτού και 
της ασφαλιστικής επιχείρησης ή μεταξύ αυτού και ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών. 

5.  Ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης 
μεταξύ αυτού και μίας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή μίας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά ζημιών. 

6. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει αντίγραφα της 
Απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου περί διορισμού του ως νόμιμου αντιπροσώπου αλλοδαπής 
ασφαλιστικής εταιρείας και του φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί,. 

7.  Βεβαίωση του αμιγούς Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του Επαγγελματικού Τμήματος του 
ενιαίου Επιμελητηρίου της έδρας του ασφαλιστικού πράκτορα, του μεσίτη ασφαλίσεων, του 
ασφαλιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων αντιστοίχως περί εγγραφής 
αυτών στα οικεία μητρώα. 

Σε περίπτωση ανανέωσης των δικαιολογητικών εγγραφής, κατατίθεται στο Ταμείο αντίστοιχη 
βεβαίωση περί μη διαγραφής αυτών από το οικείο Επιμελητήριο. 

Για τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2170/1993 ασκούσαν το επάγγελμα του 
συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και διευθυντών γραφείων υποκαταστημάτων ασφαλίσεων, δεν 
απαιτείται εγγραφή στα μητρώα των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων του οικείου αμιγούς 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του Επαγγελματικού Τμήματος του ενιαίου Επιμελητηρίου της 
έδρας τους. 

8. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ασφαλιστικός πράκτορας, ο μεσίτης ασφαλίσεων, ο συντονιστής 
ασφαλιστικών συμβούλων, ο πραγματογνώμονας και ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών 
ασφαλιστικών εταιριών, υποβάλλουν Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, το έντυπο 
«Συμπληρωματικά στοιχεία» και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.  

Ειδικά ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει και αντίγραφο του 
εντύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος» και τη Δήλωση αποτελεσμάτων της 
αντιπροσωπευόμενης εταιρείας. 
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9. Βεβαίωση των ασφαλιστικών εταιρειών περί της καθαρής ασφαλιστικής παραγωγής η οποία έχει 
πραγματοποιηθεί κατ` έτος αντιστοίχως από τον ασφαλιστικό πράκτορα, το μεσίτη ασφαλίσεων, τον 
ασφαλιστικό σύμβουλο και το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, περί της προμήθειας η οποία 
τους έχει χορηγηθεί εκ του λόγου αυτού και ότι τα καταβληθέντα ποσά για ασφαλιστικές εργασίες 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τα αναγραφόμενα στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αμοιβών τους, 
όπως έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Οικονομική Εφορία. 

10. Ο πραγματογνώμονας υποβάλλει αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές, 
τις οποίες έλαβε από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το Ταμείο μπορεί να ζητήσει από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες να του υποβάλλουν και βεβαίωση για τις ετήσιες αμοιβές των 
πραγματογνωμόνων που απασχόλησαν. 

11. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει βεβαίωση της 
αντιπροσωπευόμενης εταιρείας για την καθαρή ασφαλιστική παραγωγή την οποία πραγματοποίησε 
κατ’ έτος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

 2. Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να 
αναφέρονται η ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές 
του τελευταίου 12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της 
εργασίας καθώς και αν έχει πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα 
η εισφορά γάμου (για έμμισθους). 

3.Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 

4. Αντίγραφο οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου 
Φορέα Ασφάλισης όταν εκδοθεί.   

 5.Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό 

διάστημα που ήσαστε ασφαλισμένη/ος στο Ταμείο μας. 

6.Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό 
λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 

7. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη 
έμμισθους) 

 8. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (για μητέρες ανηλίκων 
τέκνων) 

9. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την εξαγορά χρόνων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

 2. Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να 
αναφέρονται η ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές 
του τελευταίου 12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της 
εργασίας καθώς και αν έχει πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα 
η εισφορά γάμου (για έμμισθους). 

3.Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 

4. Επικυρωμένο αντίγραφο οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης 
Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν εκδοθεί.   

5. Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό 

διάστημα που ήσαστε ασφαλισμένη/ος στο Ταμείο μας. 

6.Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό 
λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 

7. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη 
έμμισθους) 

 8. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (για μητέρες ανηλίκων 
τέκνων) 

9. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την εξαγορά χρόνων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  
Α. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ : 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων. 
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα στα ανήλικα 
τέκνα, ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης.                                                   

2. Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών 

3. Εκκαθαριστικό εφορίας 

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.          

5. Ληξιαρχική πράξη γάμου.      

6. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του 
παιδιού σας, σε περίπτωση που σπουδάζει 

7. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα 
Ασφάλισης όταν εκδοθεί   

9.   Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ του/της 

θανόντος/θανούσης για το                 χρονικό διάστημα που ήταν 

ασφαλισμένος/η στο Ταμείο μας. 

10. Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό 
λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 

11. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη 
έμμισθους) 

12. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την εξαγορά χρόνων  
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Β. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ : 

 

 

 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των 

δικαιούχων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί 

ταυτότητα στα ανήλικα τέκνα, ληξιαρχική πράξη 

ή πιστοποιητικό γέννησης.                                                   

2. Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών 

3. Εκκαθαριστικό εφορίας 

4. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δε 

διαλύθηκε και δεν ακυρώθηκε ο γάμος από το 

δικαστήριο 

5.     Ληξιαρχική πράξη θανάτου          

6.    Ληξιαρχική πράξη γάμου      

 7.  Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος 

φοίτησης του παιδιού σας, σε περίπτωση που 

σπουδάζει 

8.  Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον 

αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 


