Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης γήρατος όπως αυτός
καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο
τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση

Του Μιχαλάκη Χρίστου
(e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Με το κείμενο που ακολουθεί επεξηγείται ο τρόπος υπολογισμού
καθώς και το ύψος της σύνταξης γήρατος ασφαλισμένου στο Σχέδιο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τις πρόνοιες του Περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμου 59(1) του 2010 που τέθηκε σε εφαρμογή στις 2
Ιουλίου
2010
και
του
περί
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
(Τροποποιητικού)(Αρ.4) Νόμου 193(1) του 2012 που τέθηκε σε
εφαρμογή την 1.1.2013.
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Ορισμοί που εισάγονται στη νέα νομοθεσία και κατ΄ ακολουθία
στο παρόν κείμενο
- Βασική ασφάλιση: Οι ασφαλιστέες αποδοχές μέχρι το ετήσιο ποσό
των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών σε κάθε έτος εισφορών (για
το 2017 το ποσό αυτό ανέρχεται στα €9.068) οι οποίες αποτελούν
την πρώτη ασφαλιστική μονάδα. Για σκοπούς υπολογισμού του
ύψους των συντάξεων το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζονται σε €174,38 και €9068
αντίστοιχα και αυτό ισχύει για όσους ο ουσιώδης χρόνος απόκτησης
δικαιώματος σε σύνταξη εμπίπτει στην περίοδο μεταξύ 2.1.2017
και μετέπειτα.
- Συμπληρωματική ασφάλιση: Οι ασφαλιστέες αποδοχές πέραν των
βασικών δηλ. οι ασφαλιστικές μονάδες πέραν της πρώτης.
- Πραγματική ασφάλιση: Οι ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες
έχουν καταβληθεί εισφορές.
- Εξομοιούμενη ασφάλιση: Οι ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες
δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών όπως είναι για
σκοπούς τακτικής εκπαίδευσης, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά,
γέννηση παιδιών κ.ά.
Περίοδος Αναφοράς:
- Αρχίζει την πρώτη ημέρα του έτους εισφορών μέσα στο οποίο ο/η
ασφαλισμένος/η συμπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του/της και
λήγει την τελευταία εβδομάδα πριν από την εβδομάδα κατά την
οποία αποκτά δικαίωμα σε σύνταξη.
Ποιοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος:
Δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι στο Σχέδιο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη
ηλικία και ικανοποιούν τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Συντάξιμη ηλικία:
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συντάξιμη ηλικία τόσο για τους
άνδρες όσο και για τις γυναίκες είναι το 65ο έτος της ηλικίας του/της
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ασφαλισμένου/ης και παρατείνεται μέχρι την ηλικία των 68 ετών
νοουμένου ότι ο/η ασφαλισμένος/η δύναται μέχρι τότε να θεμελιώσει
δικαίωμα σε σύνταξη. Μεταλλωρύχος που έχει συμπληρώσει 3
τουλάχιστο χρόνια απασχόληση σε μεταλλείο η συντάξιμη του ηλικία
θεωρείται το 63ο έτος η οποία μειώνεται ανάλογα με τα χρόνια
υπηρεσίας του σε μεταλλείο μέχρι τα 58 αν ο συγκεκριμένος
μεταλλωρύχος είχε απασχόληση σε μεταλλείο 25 τουλάχιστο χρόνια.
Ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σκοπούς σύνταξης γήρατος
στην ηλικία των 65 χρόνων όπως έχουν σήμερα:
(α) O/ή ασφαλισμένος/η να έχει:
-

15 τουλάχιστον ασφαλιστικές μονάδες πραγματικής βασικής
ασφάλισης και να έχουν παρέλθει 780 εβδομάδες από την
εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της.

-

Oλικό αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και
εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης τουλάχιστον ίσο με το 30%
των ετών που εμπίπτουν στην σχετική περίοδο αναφοράς.

(β) Σύνταξη γήρατος ωστόσο δικαιούται και ασφαλισμένος/η στην
ηλικία των 63 χρόνων νοουμένου ότι στην περίπτωση αυτή
ικανοποιούνται πρόσθετες ασφαλιστικές προϋποθέσεις όπως ο
ολικός αριθμός ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και
εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης του/της ασφαλισμένου/νης
να ισούται τουλάχιστο με το 70% των ετών που εμπίπτουν στη
σχετική περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί με 33 περίπου
χρόνια πραγματικής και εξομοιούμενης ασφάλισης στο
βασικό μέρος και
(γ) ο ασφαλισμένος/η είναι μεταξύ 63 και 65 ετών και θα δικαιούταν
σύνταξη ανικανότητας αν δεν ήταν 63 χρόνων. Σημειώνεται ότι ο
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος
193(1)2012 προβλέπει αναλογιστική μείωση του ύψους της
σύνταξης γήρατος στην περίπτωση που αυτή αρχίζει να
καταβάλλεται στο δικαιούχο με δική του επιλογή πριν από τη
συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Ασφαλισμένοι που
αποκτούν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος στην ηλικία των 63 ετών
υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο (β) πιο πάνω
μπορούν να επιλέξουν να πάρουν τη σύνταξη αυτή μειωμένη
από 3% - 12% ανάλογα με τον χρόνο συνταξιοδότησης τους. Αν
επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 63 χρόνων, τότε
θα έχουν αναλογιστική μείωση της σύνταξης τους κατά 12%,
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στην ηλικία των 63 ½ κατά 9%, στην ηλικία των 64 κατά 6%,
στα 64 ½ κατά 3% και στην ηλικία των 65 χωρίς καμία
αναλογιστική μείωση.

Τρόπος υπολογισμού του ύψους της σύνταξης γήρατος
Σημειώνεται ότι η σύνταξη γήρατος όπως και όλες οι άλλες
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες παροχές που καταβάλλονται
από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελούνται από δύο μέρη
το βασικό και το συμπληρωματικό μέρος.
- Το βασικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με τη χρησιμοποίηση
όλων των ασφαλιστικών μονάδων μέχρι την πρώτη δηλ. την
πραγματική και εξομοιούμενη βασική ασφάλιση που εμπίπτει
στην σχετική περίοδο αναφοράς.
- Το συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με τη
χρησιμοποίηση όλων των ασφαλιστικών μονάδων πέραν της
πρώτης
δηλ.
την
πραγματική
και
εξομοιούμενη
συμπληρωματική ασφάλιση που εμπίπτει στην περίοδο
αναφοράς που αρχίζει στις 6/10/1980 ή μετέπειτα και λήγει την
τελευταία εβδομάδα πριν από την εβδομάδα κατά την οποία
αποκτά δικαίωμα σε σύνταξη.
Ύψος σύνταξης γήρατος
- Το εβδομαδιαίο ύψος του βασικού μέρους της σύνταξης γήρατος
ισούται με το:
- 60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών
μονάδων που έχει σε πίστη του ο ασφαλισμένος στη βασική του
ασφάλιση κατά την περίοδο αναφοράς αυξανόμενο στο 80%,
90% ή 100% όταν ο δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρία και περισσότερα
εξαρτώμενα. Αν η σύζυγος ασκεί ασφαλιστέα απασχόληση τότε δεν
καταβάλλεται για αυτή οποιαδήποτε αύξηση στη σύνταξη του
συζύγου και η αύξηση περιορίζεται στα δύο μόνο εξαρτώμενα
παιδιά σε ποσοστό 10% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
- Το εβδομαδιαίο ύψος του συμπληρωματικού μέρους της
σύνταξης γήρατος ισούται με το:
- 1,5% της εβδομαδιαίας αξίας του ολικού αριθμού ασφαλιστικών
μονάδων της συμπληρωματικής ασφάλισης του ασφαλισμένου.
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Το ύψος πάντως της σύνταξης κάθε ασφαλισμένου δεν πρέπει να
συγκρίνεται με το ύψος της σύνταξης άλλου ασφαλισμένου γιατί τα
δεδομένα της κάθε περίπτωσης διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς την
ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου, τον αριθμό των
ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης ασφάλισης
του καθώς και τον αριθμό των εξαρτωμένων του κάθε συνταξιούχου.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη γήρατος
Για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης γήρατος
ενός ασφαλισμένου που συμπληρώνει την ηλικία των 63 χρόνων που
είναι και η πλειονότητα αυτών που αποτείνονται σήμερα για σύνταξη
παρατίθεται το πιο κάτω παράδειγμα.
Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος γεννήθηκε στις 7.1.1954
συμπλήρωσε το 63ο έτος της ηλικίας του στις 7.1.2017 και έχει τον
πιο κάτω ασφαλιστικό λογαριασμό όπως αυτός παρουσιάζεται στα
αρχεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπό κανονικές
συνθήκες ο ασφαλισμένος αυτός θα εδικαιούταν σύνταξη από την
ημερομηνία συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του, αφού
όμως ο ίδιος επέλεξε να του χορηγηθεί σύνταξη από το 63ο έτος η
σύνταξη του αυτή θα είναι μειωμένη κατά 12%.
Εβδομαδιαίες Εισφορές και Ασφαλιστικές Μονάδες πριν το 1981
΄Ετος
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Εβδομαδιαίες Εισφορές
52
52
52
52
52
52
52
36
39
52
40
531 εβδομάδες

Ασφαλιστικές Μονάδες
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
0,72
0,78
1,04
0,80
10,62
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Ασφαλιστέες Αποδοχές και Ασφαλιστικές Μονάδες από το 1981 και μετά
΄Ετος
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Εβδομαδιαίες Εισφορές
1.993
907
2.013
2.459
1.544
847
2.309
2.134
2.247
2.388
2.490
2.699
3.379
3.418
5.314
4.183
4.817
5.018
5.297
5.301
5.397
5.812
6.112
6.444
7.645
8.168
10.670
€16.283
18.453
19.940
20.950
21.763
22.500
21800
22500
20800

Ασφαλιστικές Μονάδες
2,19
0,89
1,76
1,93
1,10
0,58
1,48
1,29
1,29
1,29
1,26
1,26
1,45
1,35
1,95
1,46
1,61
1,59
1,61
1,56
1,51
1,60
1,60
1,60
1,84
1,90
2,38
2,03
2,18
2,29
2,36
2,40
2,48
2,40
2,48
2,25
35,72 Ασφαλιστικές Μονάδες στο
βασικό μέρος και 26,52 Ασφαλιστικές
Μονάδες στο
συμπληρωματικό/αναλογικό μέρος
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Υπολογισμός ύψους σύνταξης
ασφαλισμένου του παραδείγματος

με

τα

δεδομένα

του

Δεδομένα
- Ουσιώδης χρόνος στην περίπτωση του ασφαλισμένου του
παραδείγματος 7.1.2017.
- Περίοδος αναφοράς Από 3.10.69 - 5.10.80
Από 6.10.80 - 7.1.17
Σύνολο

11 χρόνια
36.25 χρόνια
47.25 χρόνια

-

Βασική ασφάλιση 46.34 ασφαλιστικές μονάδες (10,62 μέχρι τις
5.10.80 και 35,72 από 6.10.80 μέχρι τον ουσιώδη χρόνο)

-

Συμπληρωματική ασφάλιση 26,52 ασφαλιστικές μονάδες καλύπτει
την περίοδο 6.10.80 - 7.1.2017.

ΥΨΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ασφαλισμένου χωρίς εξαρτώμενα.
Ετήσιος μέσος όρος ασφαλιστικών μονάδων. (Βασική ασφάλιση της
περιόδου αναφοράς). 46,34 : 47.25 χρόνια= 0.98
Βασική Σύνταξη: (174.38 αξία εβδομαδιαίας ασφαλιστικής μονάδας
2017 Χ 0,98 (ετήσιος μέσος όρος ασφαλιστικών μονάδων της
περιόδου αναφοράς = 170,89 εβδομαδιαίος μέσος όρος ασφαλιστέων
αποδοχών Χ 60% Χ4 (52/13)= €410.14.
Συμπληρωματική Σύνταξη: €174,38 Χ 1.5% Χ 26,52 = €69,37 την
εβδομάδα Χ 4(52/13)=€277,47 το μήνα.
Το ποσό της αναλογικής/συμπληρωματικής σύνταξης μπορεί ο
ασφαλισμένος που γνωρίζει το σύνολο των ασφαλιστικών μονάδων
στη συμπληρωματική του ασφάλιση, δηλαδή που είχε πέραν της
πρώτης για την περίοδο αναφοράς 6.10.1980 μέχρι την τελευταία
εβδομάδα συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησής του, να τις
πολλαπλασιάσει με το συντελεστή (174,38 Χ0.015 Χ 4) = 10,4628 και
βρίσκει αμέσως τη μηνιαία συμπληρωματική του σύνταξη. Στην
περίπτωση του παραδείγματος βρίσκουμε ότι οι ασφαλιστικές
μονάδες στο συμπληρωματικό μέρος 26,52 Χ 10,4628 = 277,47
ευρώ, μηνιαία σύνταξη. Ο πιο πάνω συντελεστής διαμορφώνεται
ανάλογα με το εκάστοτε ύψος του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών.
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Σύνολο μηνιαίας Σύνταξης Βασικής και Συμπληρωματικής: €687,61
(410.14+277,47). Επειδή η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης του
συγκεκριμένου ασφαλισμένου σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο
93(1)2012 είναι το 65ον έτος της ηλικίας του και επειδή ο ίδιος επέλεξε
να συνταξιοδοτηθεί από το 63ο έτος, η σύνταξη του μειώνεται κατά
12%, 0,5% για κάθε μήνα πρόωρης συνταξιοδότησης. ΄Ετσι το ποσό
που θα πληρωθεί στο δικαιούχο είναι:
€ 687,61 – (12%) 82,51 = €605.09

Αύξηση σύνταξης για εξαρτώμενα
Συνταξιούχος δικαιούται, όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω αύξηση
στο βασικό μόνο μέρος της σύνταξής του για εξαρτώμενα του
πρόσωπα.
Ποιά θεωρούνται εξαρτώμενα πρόσωπα
Εξαρτώμενος/η συνταξιούχου περιλαμβάνει:
α. Τη σύζυγο του με την οποία συζεί ή συντηρεί αποκλειστικά ή κατά
κύριο λόγο υπό την προϋπόθεση ότι η ίδια δεν ασκεί ασφαλιστέα
απασχόληση.
β. Το σύζυγό της ο οποίος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του
και ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρησή του η
συνταξιούχος σύζυγος του.
γ. Παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών.
δ. Άγαμο γιο ηλικίας μεταξύ 15 και 25 χρόνων ο οποίος τυγχάνει
τακτικής εκπαίδευσης ή υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική
Φρουρά.
ε. Άγαμη κόρη ηλικίας 15-23 χρόνων η οποία τυγχάνει τακτικής
εκπαίδευσης.
ζ. Άγαμο παιδί ανεξαρτήτως ηλικίας που στερείται μόνιμα της
ικανότητάς του για αυτοσυντήρηση και συντηρείται αποκλειστικά ή
κατά κύριο λόγο από το συνταξιούχο γονέα του.
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Αναβολή
γήρατος

του

δικαιώματος είσπραξης

της

σύνταξης

Ασφαλισμένος που αποκτά δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος όπως στην
πιο πάνω περίπτωση δικαιούται να ζητήσει την αναβολή της έναρξης
της πληρωμής της σύνταξης του μέχρι την συμπλήρωση του 68ου
έτους της ηλικίας του ή οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ του 65ου και
68ου έτους της ηλικίας του.
Το ύψος της σύνταξης του που θα έπαιρνε αν δεν άσκουσε το
δικαίωμα της αναβολής αυξάνεται κατά 0.5% για κάθε μήνα που
περιλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα της αναβολής.
Αύξηση Συντάξεων
Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται την 1η Ιανουαρίου
κάθε χρόνου σ΄ ότι αφορά το βασικό μέρος με βάση το ποσοστό
αύξησης των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και σε ότι αφορά το
συμπληρωματικό μέρος με βάση το ποσοστό αύξησης του μέσου
όρου του δείκτη λιανικών τιμών κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε
χρόνου σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το
δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου.
Με βάση νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή την 1.1.1993
οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται και κάθε 1η Ιουλίου
τόσο στο βασικό όσο και στο συμπληρωματικό μέρος κατά το
ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη λιανικών τιμών κατά το
αμέσως προηγούμενο εξάμηνο σε σύγκριση με το μέσο όρο του
δείκτη αυτού κατά το τελευταίο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου
νοουμένου ότι το ποσοστό της αύξησης είναι τουλάχιστον 1%.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό αύξησης που δίδεται στις συντάξεις κατά
την 1η Ιουλίου συμψηφίζεται με το ποσοστό αύξησης τόσο στη βασική
όσο και στη συμπληρωματική σύνταξη που δίδεται την 1η Ιανουαρίου
το επόμενου χρόνου.
Σημειώνεται ότι η αύξηση στο συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης σε καμιά
περίπτωση μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της βασικής σύνταξης.

13η Σύνταξη
Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα οι συντάξεις Κοινωνικών
Ασφαλίσεων πληρώνονται για 13 μήνες, δηλαδή πληρώνεται στο
δικαιούχο και 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη πληρώνεται στο δικαιούχο
με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εδώ πρέπει να
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διευκρινιστεί ότι το ποσό της 13ης σύνταξης και η σύνταξη του μήνα
Δεκεμβρίου δεν είναι πάντοτε το διπλάσιο του ποσού της σύνταξης
που πληρώθηκε για το μήνα Νοέμβριο γιατί το ποσό της 13ης
σύνταξης είναι ίσο με το 1/12 του συνολικού ποσού της σύνταξης που
πληρώθηκε στο δικαιούχο μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο.
Συνταξιούχοι των οποίων το ποσό της μηνιαίας σύνταξης
διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου με πρόσθεση ή
αφαίρεση εξαρτωμένων, αύξηση λόγω δείκτη τιμών καταναλωτή, ή
γιατί συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη του συγκεκριμένου χρόνου ,
όπως ο ασφαλισμένος του παραδείγματος, σίγουρα γι΄ αυτούς το
ποσό της σύνταξης για το μήνα Δεκέμβριο, το οποίο περιλαμβάνει και
τη 13η σύνταξη, δεν θα είναι το διπλάσιο της σύνταξης που τους
πληρώθηκε το Νοέμβριο.
Αναθεώρηση ύψους σύνταξης στην ηλικία των 65 χρόνων
Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε στην ηλικία των 63 χρόνων και
συνεχίζει να εργάζεται υποχρεούται να συνεισφέρει στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την ηλικία των 65 χρόνων και με βάση
τις εισφορές αυτές δικαιούται αύξηση του εβδομαδιαίου ποσού της
σύνταξης του ίση με 1/52 του 1,5% του συνόλου των ασφαλιστέων
αποδοχών πάνω στις οποίες κατέβαλε εισφορές μεταξύ της ηλικίας
των 63 και 65 χρόνων.
Αν ο συνταξιούχος στο πιο πάνω παράδειγμα εργάζεται και
καταβάλλει εισφορές πάνω σε ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με €300
την εβδομάδα τότε με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 χρόνων θα
δικαιούται αύξηση της σύνταξης του όπως πιο κάτω
Από 7.1.2017 έως 6.1.2019
104 εβδομάδες Χ €250 = 26 000
Σύνολο Ασφαλιστέων αποδοχών
(€ 26 000× 1,5%) ÷ 52 = €7,50 την εβδομάδα αύξηση
ή
€7,50 × 52 ÷ 13 =€30,00 το μήνα αύξηση
Η αναθεώρηση του ύψους της σύνταξης ασφαλισμένου που
συμπληρώνει την ηλικία των 65 χρόνων γίνεται από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς την ανάγκη υποβολής οποιασδήποτε
αίτησης από μέρους του συνταξιούχου.
Σημειώνεται τέλος ότι το σύνολο της σύνταξης ασφαλισμένου
(βασικό και συμπληρωματικό μέρος) δεν μπορεί να είναι λιγότερο
από 85% της πλήρους Βασικής Σύνταξης (βασικό μέρος) που θα
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πληρωνόταν στο συνταξιούχο αν είχε πλήρη ασφάλιση δηλ. μια
τουλάχιστο ασφαλιστική μονάδα για κάθε χρόνο εισφορών
Τα κατώτατα μηνιαία ποσά των συντάξεων από 02/01/2017 είναι
αυτά που αναφέρονται πιο κάτω:
€ 355,73 για δικαιούχο χωρίς εξαρτώμενο
€474,31 για δικαιούχο με ένα εξαρτώμενο
€533,60 για δικαιούχο με δύο εξαρτώμενα
€592,89 για δικαιούχο με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα

Πληρωμή Εφάπαξ Ποσού
Ασφαλισμένος που λόγω μη επαρκών εισφορών δεν μπορεί να
ικανοποιήσει τις σχετικές προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος στην
ηλικία των 65 χρόνων δικαιούται να συνεχίσει να καταβάλλει εισφορές
μέχρι την ηλικία των 68 χρόνων. Αν με τη συμπλήρωση της ηλικίας
των 68 χρόνων δεν θεμελιώσει δικαίωμα σε σύνταξη και εφόσον έχει
καταβάλει εισφορές ίσες τουλάχιστο με 6 χρόνια μια τουλάχιστο
ασφαλιστική μονάδα για κάθε ένα από τα 6 χρόνια τότε δικαιούται σε
εφάπαξ ποσό ίσο με 15% του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών
πάνω στις οποίες κατέβαλε ή πιστώθηκε με εισφορές με βάση την
αξία της μονάδας κατά τη σχετική ημερομηνία. Το ποσό αυτό
πληρώνεται στον ασφαλισμένο, νοουμένου ότι σ΄αυτόν δεν
καταβάλλεται Κοινωνική Σύνταξη, διαφορετικά το ποσό αυτό
καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από το οποίο
πληρώνεται η Κοινωνική Σύνταξη.
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