ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων στα βαρέα.............................................................................3
Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων ηθοποιών, μουσικών, οικοδόμων κ.ά..................................3
Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων σε μεταλλεία‐λιγνιτωρυχεία.................................................4
Νομικό πλαίσιο..................................................................................................................................4
Συντάκτης ..........................................................................................................................................4

Ασφαλισμένοι στα βαρέα μετά την 1.1.1993

ΕΤΟΣ
2012

2013

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500, εκ των οποίων 3.375 σε
60
βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα
Ομοίως ως άνω
62

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Κ.Α. ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500 εκ των οποίων 3.375 στα
60
αντίστοιχα επαγγέλματα
2013
Ομοίως ως άνω
62
ΕΤΟΣ
2012

ΕΤΟΣ
2012

2013

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ‐ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
4.500, εκ των οποίων
55
50
3.375 σε υπόγειες στοές
μεταλλείων‐
λιγνιτωρυχείων
Ομοίως ως άνω
57
52

1. Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων στα βαρέα
Οι ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ που έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων
οι 3.375 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, συνταξιοδοτούνται έως τις 31.12.2012 στο 60ό έτος της
ηλικίας τους και από την 1η.1.2013 στο 62ο έτος. Εφόσον δηλαδή ο ασφαλισμένος συμπληρώνει έως τις
31.12.2012 το 60ό έτος και τον αναγκαίο χρόνο ασφάλισης, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στην
περίπτωση που συμπληρώνει το 60ό έτος μετά τη 1.1.2013, το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά δύο έτη και
συνταξιοδοτείται πλέον με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του.

ΕΤΟΣ
2012

2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
4.500, εκ των οποίων 3.375 σε
βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα
Ομοίως ως άνω

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
60

62

2. Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων ηθοποιών, μουσικών, οικοδόμων κ.ά.
Οι ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ με τις ακόλουθες ειδικότητες: ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου,
μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί
θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές, προσωπικό καθαριότητας των
ΟΤΑ, οικοδόμοι, προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν
πτητικές εργασίες, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων οι
3.375 στην ασφάλιση αντίστοιχων ειδικοτήτων, στο 60ό έτος της ηλικίας τους έως τις 31.12.2012 και από
την 1η.1.2013 στο 62ο έτος.

ΕΤΟΣ
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
4.500, εκ των οποίων 3.375 στα
αντίστοιχα επαγγέλματα
Ομοίως ως άνω

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
60
62

3. Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων σε μεταλλεία‐λιγνιτωρυχεία
Οι ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές, μεταλλεία‐λιγνιτωρυχεία,
συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.375 σε υπόγειες στοές μεταλλείων‐
λιγνιτωρυχείων, με πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος και με μειωμένη στο 50ό έτος έως τις 31.12.2012. Από
1.1.2013 το όριο ηλικίας αυξάνεται για την πλήρη σύνταξη στο 57ο έτος και για τη μειωμένη στο 52ο έτος.

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2012

4.500, εκ των οποίων
3.375 σε υπόγειες στοές
μεταλλείων‐
λιγνιτωρυχείων
Ομοίως ως άνω

2013

Νομικό πλαίσιο
Ν. 2084/1992, 4093/2012, Εγκύκλιοι ΙΚΑ

Συντάκτης
Μαρία Κουφοπούλου

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
55

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
50

57

52

