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Με το υπ’ αρ. 535/1262030 από 22/10/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρινίστηκαν τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει 
οι μακροχρόνια άνεργοι, ώστε να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 
και να εξασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών έως και 5 ετών, 
προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος από τον κλάδο σύνταξης 
του τ. ΙΚΑ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 καθώς και των υπ’ αρ. 30274/2001 (ΦΕΚ 
323/27.3.2001 τ.Β’) και Φ21/οικ. 1177/2001 (ΦΕΚ 709/6.6.2001 τ.Β’) υπουργικών αποφάσεων, 
δόθηκε η δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνεχίσουν 
προαιρετικά την ασφάλισή τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. 
Βασική προϋπόθεση είναι κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος να υπολείπονται 
μέχρι πέντε χρόνια, προκειμένου να θεμελιώσουν το δικαίωμα αυτό. Η καταβολή των εισφορών 
βαρύνει τον κλάδο του ΟΑΕΔ με την επωνυμία ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την 
Επαγγελματική Κατάρτιση). 

Μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν. 4387/2016, και δεδομένων των αλλαγών που έχουν επέλθει 
‒μεταξύ άλλων‒ στα όρια ηλικίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού́ δικαιώματος 
πλήρους σύνταξης, παρέχονται οδηγίες σχετικά́ με την ισχύ των διατάξεων του Ν. 2874/2000 και 
τις ηλικιακές προϋποθέσεις των προσώπων που επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις αυτές: 

Α. Με το αρ. Φ.10141/37823/1545(2017) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καθορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 2874/2000 (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
των μακροχρόνια ανέργων) δεν επηρεάζονται από το Ν. 4387/2016, και ειδικότερα από τα 
άρθρα 18, 34 παρ. 2 και 37 αυτού, καθώς αποτελούν ειδικές διατάξεις νόμων. 

Επομένως, οι ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση του Ν. 
4387/2016. 

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4093/2012 και το άρθρο 2, παρ. Ε, υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015, σε συνδυασμό 
με την αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26-10-2015 Υπουργική Απόφαση και το αρ. πρωτ. 
Φ.80000/54411/1797/30-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι/ες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν 
από και μετά την 01/01/1993 δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος α) στο 67ο έτος της 
ηλικίας τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης και β) στο 62ο έτος της 
ηλικίας τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 
ημέρες σε ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων» και 1.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στον ως άνω κανονισμό́ κατά́ την 
τελευταία 17ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή πριν από την υποβολή της 
αίτησης για συνταξιοδότηση για τους παλαιούς/ες ασφαλισμένους/ες και 3.375 ημέρες σε 
ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» 
για τους νέους/ες ασφαλισμένους/ες (αρ. πρωτ. Σ40/42/1134132/25-9-2019 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων). 

Κατόπιν τούτου, τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι ασφαλισμένοι προκειμένου 
να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 είναι:

• Θεμελίωση, εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, του 62ου έτους (παλαιοί – 
νέοι),

• Θεμελίωση, σύμφωνα με τον κανονισμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, του 
57ου έτους. 

Τα ανωτέρω αφορούν άνδρες και γυναίκες.

Ως προς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να 
υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000, δεν έχουν επέλθει αλλαγές.
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• Ν. 2874/2000 

• ΥΑ 30274/2001

• ΥΑ 1177/2001 

• Ν. 4387/2016

• ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ. 80000/54411/1797-2015

• ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ.10141/37823/1545-2017

• ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΦΚΑ 535/1262030-2019

Πηγές



5
Φεβρουάριος 2021

Όρια ηλικίας δικαιούχων προαιρετικής 
ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων

Εμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Τηλ: 210 3327710, Fax: 210 3304452


