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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία έχει σκοπό την αναλογιστική και πραγµατική µελέτη των 

συντάξεων που παρέχουν οι τρεις µεγαλύτεροι οργανισµοί κύριας ασφάλισης δηλαδή 

το ∆ΗΜΟΣΙΟ, το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Β.Ε., καθώς και το ταµείο επικουρικής 

ασφάλισης του Ι.Κ.Α., µε την χρήση πληροφοριακού συστήµατος που έχει 

δηµιουργηθεί για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Εκτός από τους δύο παραπάνω τρόπους 

υπολογισµού θα υπολογιστεί το ποσό σύνταξης µε βάση τις εισφορές για σύνταξη και 

το προσδόκιµο ζωής. 

 Επίσης έχουν επιλεγεί διάφορα σενάρια, πάνω στα οποία θα γίνει η µελέτη, 

τόσο για ασφάλιση σε ένα µόνο ταµείο, όσο και σε διαδοχική ασφάλιση µε 3 και 2 

ταµεία. 

Βεβαίως πριν υλοποιηθεί το πληροφοριακό σύστηµα, έχει γίνει έρευνα στην 

νοµολογία για τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης σε κάθε περίπτωση. Έτσι, στο 

πρώτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η θεωρία µαζί µε τα αντίστοιχα παραδείγµατα για το 

πώς υπολογίζονται οι συντάξεις του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ για τους ασφαλισµένους µέχρι τις 

31/12/92 και µετά από την 1/1/93. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η θεωρία 

µαζί µε τα αντίστοιχα παραδείγµατα για το πώς υπολογίζονται οι συντάξεις του 

Ι.Κ.Α. για τους ασφαλισµένους µέχρι τις 31/12/92 και µετά από την 1/1/93. Στο τρίτο 

κεφάλαιο, αναπτύσσεται η θεωρία µαζί µε τα αντίστοιχα παραδείγµατα για το πώς 

υπολογίζονται οι συντάξεις του Τ.Ε.Β.Ε. για τους ασφαλισµένους µέχρι τις 31/12/92 

και µετά από την 1/1/93. Στην συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η 

θεωρία για το τι γίνεται σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης και δίνονται τα 

αντίστοιχα παραδείγµατα. Στο πέµπτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η θεωρία για το πώς 

υπολογίζεται η επικουρική σύνταξη του Ι.Κ.Α., τόσο σε περίπτωση ασφάλισης µόνο 

στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., όσο και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. και δίνονται τα 

αντίστοιχα παραδείγµατα. Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για το τι είναι και το πώς 

γίνεται η αναλογιστική µελέτη. Στο έβδοµο κεφάλαιο, πώς προκύπτει ποσό σύνταξης 

µε βάση τις εισφορές για σύνταξη και το προσδόκιµο ζωής. Στο όγδοο κεφάλαιο, οι 

παραδοχές και οι οδηγίες χρήσης του προγράµµατος. Τέλος, έχουµε τα 

συµπεράσµατα, από τα οποία συµπεραίνουµε ότι τα ποσά συντάξεων είναι 

µεγαλύτερα από αυτά που δικαιούνται µε βάση τις εισφορές για σύνταξη και το 

προσδόκιµο ζωής. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η προσπάθειά µου, χρειάστηκα και έλαβα τη 

βοήθεια πολλών και σηµαντικών ανθρώπων. Είχαν την υποµονή και την καλοσύνη να 

αφιερώσουν πολύ από τον πολύτιµο χρόνο τους, για να απαντήσουν στις απορίες µου 

και να λύσουν κάποια προβλήµατα, που µόνος µου είναι βέβαιο πως θα έκανα πολύ 

χρόνο για να βρω µια σωστή λύση. Η καθοδήγηση τους ήταν πολύτιµη και το µεγάλο 

κέρδος έγκειται στο γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια είναι µια καλή αρχή σε µια 

δύσκολη πορεία στον επιστηµονικό και επαγγελµατικό χώρο. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Βαζακίδη Αθανάσιο, επίκουρο 

καθηγητή του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, που έδειξε ενδιαφέρον για την πρότασή µου να ασχοληθώ µε το 

συγκεκριµένο θέµα και για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφερε στην πορεία, 

ως επιβλέπων καθηγητής. Επίσης τον κύριο Σαµαρά Νικόλαο, λέκτορα του τµήµατος 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, που είχε την διάθεση 

να µε βοηθήσει σε θέµατα προγραµµατισµού, ως εξεταστής. Ακόµη, την κυρία 

Τσερπέ Μαρία και τον κύριο Ουρλιάκη, υπαλλήλους του Τµήµατος Συντάξεων του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την προσφορά των γνώσεών τους στον τοµέα 

του τρόπου υπολογισµού των συντάξεων για το ∆ΗΜΟΣΙΟ καθώς και για την 

προθυµία τους να µου λύσουν κάθε απορία. Επίσης, την κυρία Αθανασιάδου 

Ναταλία, υπάλληλο του Ι.Κ.Α. και τον κύριο Γραβάλη Μιχάλη, προϊστάµενο σε 

τµήµα συντάξεων του Ι.Κ.Α., για την προσφορά των γνώσεών τους στον τοµέα του 

τρόπου υπολογισµού των συντάξεων για το Ι.Κ.Α., καθώς και για την προθυµία τους 

να µου λύσουν κάθε απορία.. Τέλος, την κυρία Στεφανίδου Τούλα, υπάλληλο του 

Τµήµατος Συντάξεων του Τ.Ε.Β.Ε., τον κύριο Βλαχούδη Γεώργιο, προϊστάµενο του 

τµήµατος συντάξεων του Τ.Ε.Β.Ε., για την προσφορά των γνώσεών τους στον τοµέα 

του τρόπου υπολογισµού των συντάξεων για το Τ.Ε.Β.Ε. καθώς και για την προθυµία 

τους να µου λύσουν κάθε απορία. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο σκοπός της εργασίας είναι να υπολογιστεί το ποσό κύριας σύνταξης µε τους 

εξής τρεις τρόπους : α) µε πραγµατικά στοιχεία και σύµφωνα µε την νοµολογία, β)µε 

αναλογιστικά στοιχεία και σύµφωνα µε την νοµολογία και γ)βάσει των εισφορών του 
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εργαζοµένου για την σύνταξη και το προσδόκιµο ζωής και βάσει των συνολικών 

εισφορών για την σύνταξη και του προσδόκιµου ζωής και να προκύψουν τα 

αντίστοιχα συµπεράσµατα. Οι περιπτώσεις που θα εξεταστούν είναι: 

- Ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. για 15,35 και 40 χρόνια(+1 χρόνο από αναγνώριση 

στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες) 

- Ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ για 15,35 και 40 χρόνια(+1 χρόνο από αναγνώριση 

στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες) 

- Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. για 15,35 και 40 χρόνια(+1 χρόνο από αναγνώριση 

στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες) 

-∆ιαδοχική Ασφάλιση µε 3 ταµεία: 

- Τ.Ε.Β.Ε.+Ι.Κ.Α.+∆ΗΜΟΣΙΟ(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο 

στρατιωτικής θητείας για τον άνδρα) 

- Τ.Ε.Β.Ε.+∆ΗΜΟΣΙΟ+Ι.Κ.Α.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο 

στρατιωτικής θητείας για τον άνδρα) 

- ∆ΗΜΟΣΙΟ+Ι.Κ.Α.+Τ.Ε.Β.Ε.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο 

στρατιωτικής θητείας για τον άνδρα) 

- ∆ΗΜΟΣΙΟ+Τ.Ε.Β.Ε.+Ι.Κ.Α.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο 

στρατιωτικής θητείας για τον άνδρα) 

-∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία: 

- ∆ΗΜΟΣΙΟ+Ι.Κ.Α.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας για τον άνδρα) 

- Τ.Ε.Β.Ε.+Ι.Κ.Α.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας για τον άνδρα) 

- Ι.Κ.Α+∆ΗΜΟΣΙΟ(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας για τον άνδρα) 

- Τ.Ε.Β.Ε.+Ι.Κ.Α.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας για τον άνδρα) 

- ∆ΗΜΟΣΙΟ+Τ.Ε.Β.Ε.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας για τον άνδρα) 

-Ι.Κ.Α.+Τ.Ε.Β.Ε.(35 χρόνια για την γυναίκα, 34 χρόνια + 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας για τον άνδρα) 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Θα γίνει έρευνα στην νοµολογία για την εύρεση του τρόπου υπολογισµού της 

σύνταξης από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Θα εισαχθούν σε βάσεις δεδοµένων 

τα δεδοµένα που χρειάζονται σύµφωνα µε την νοµολογία για τον υπολογισµό των 

συντάξεων. Τελικά θα δηµιουργηθεί πληροφοριακό σύστηµα που θα υπολογίζει : 

α)σύµφωνα µε τον νόµο το ποσό σύνταξης είτε µε την χρήση αναλογιστικών είτε µε 

την χρήση πραγµατικών στοιχείων για όλα τα παραπάνω σενάρια και β) θα 

υπολογίζει µε την βοήθεια των εισφορών(είτε αναλογιστικών είτε πραγµατικών) για 

σύνταξη και του προσδόκιµου ζωής το αντίστοιχο ποσό σύνταξης για όλα τα 

παραπάνω σενάρια. Το πληροφοριακό αυτό σύστηµα θα υλοποιηθεί µε την χρήση της 

Visual Basic  6. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Η µελέτη αρχίζει από το ∆ΗΜΟΣΙΟ και συνεχίζεται στο Ι.Κ.Α. και στο 

Τ.Ε.Β.Ε., όπου παρατίθενται οι εισφορές των ασφαλισµένων κάθε ταµείου, οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η νοµολογία για τον υπολογισµό της σύνταξης τόσο 

για ασφαλισµένους µέχρι 31/12/92 όσο και µετά από την 1/1/93 καθώς και αντίστοιχα 

παραδείγµατα. 

Στην συνέχεια παρατίθεται η νοµολογία και αντίστοιχα παραδείγµατα σχετικά 

µε τον υπολογισµό της σύνταξης από διαδοχική ασφάλιση σε φορείς κύριας 

ασφάλισης. Έπειτα η νοµολογία και τα παραδείγµατα σχετικά µε τον υπολογισµό της 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α., καθώς και η νοµολογία και παράδειγµα για τον 

υπολογισµό της σύνταξης από διαδοχική ασφάλιση σε φορείς επικουρικής 

ασφάλισης.  

Ακολουθεί ανάλυση της αναλογιστικής µελέτης για όλα τα σενάρια. Στην 

συνέχεια παρατίθενται οι οδηγίες χρήσεως του προγράµµατος για όλα τα σενάρια 

τόσο για τον άνδρα όσο και για την γυναίκα. Τέλος στο παράρτηµα δίνονται οι 

πίνακες µε τις ασφαλιστικές κλάσεις του 2004 για το Ι.Κ.Α., οι πίνακες µε τις 

ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε από το 1965 µέχρι και το 2005 και κάποιες 

περιπτώσεις συνταξιοδότησης όπως αυτές δόθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους και το Τ.Ε.Β.Ε.   
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1.∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

1.1 Ποιοι παίρνουν σύνταξη από το ∆ηµόσιο 

             Σύµφωνα µε το www.mof-glk.gr: 

• Οι τακτικοί (µόνιµοι) υπάλληλοι των υπουργείων και της Βουλής 

• Οι δικαστικοί λειτουργοί 

• Οι συµβασιούχοι του ν.δ. 874/71 

• Οι υπάλληλοι των περιφερειών, των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των 

δήµων και κοινοτήτων, των κρατικών νοσοκοµείων, των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, 

ορισµένων ν.π.δ.δ. 

• Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρισµένων σχολείων της αλλοδαπής.  

• Τα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.  

• Οι βουλευτές, οι νοµάρχες, οι δήµαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων.  

• Οι κληρικοί.  

• Οι ανάπηροι των πολέµων και της Εθνικής Αντίστασης.  

• Όσοι έχουν δικαιωθεί τιµητική ή προσωπική σύνταξη.  

• Τα µέλη των οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα) των ανωτέρω, σε περίπτωση 

θανάτου, και προκειµένου για διορισθέντες ή καταταγέντες µέχρι 31-12-1992 

και η πατρική οικογένεια (πατέρας, µητέρα , άγαµες αδελφές).  

 

 

1.2. Ποιος πληρώνει τις συντάξεις 

Σύµφωνα µε το www.mof-glk.gr: 

Απευθείας ο Κρατικός Προϋπολογισµός. αφού δεν υπάρχει ειδικός 

ασφαλιστικός φορέας στον οποίο να ασφαλίζονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι - 

λειτουργοί.  
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1.3. Εισφορές ∆ηµοσίου 

Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/92 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΤΠΥ 4%*Β.Μ. + 1% * 

(Μ.Σ.Α.-Β.Μ.) 

0% 4%*Β.Μ. +  

1% * (Μ.Σ.Α.-Β.Μ.) 

ΤΕΑ∆Υ 3% *Β.Μ.+2%*(Μ.Σ.Α.-

Κ.Α.-Β.Μ.) 

3%*Β.Μ. 3% Β.Μ.+2%*(Μ.Σ.Α.-

Κ.Α.-Β.Μ.) + 3%*Β.Μ. 

ΤΠ∆Υ 4% * Β.Μ. 0% 4% Β.Μ. 

ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% *Β.Μ. 13,33% * Β.Μ. 20% Β.Μ. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

2,55%*(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 0% 2,55%*(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 

Η εισφορά υπέρ της σύνταξης εργοδότη είναι αφανής. 

 

Για τους ασφαλισµένους από 1/1/93 και µετά 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΤΠΥ 4%*Β.Μ. + 1% * 

(Μ.Σ.Α.-Β.Μ.) 

0% 4%*Β.Μ. + 1% * 

(Μ.Σ.Α.-Β.Μ.) 

ΤΕΑ∆Υ 3% *(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 3%* (Μ.Σ.Α.-

Κ.Α.) 

6%*(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 

ΤΠ∆Υ 4% * (Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 0% 4%*(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 

ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% * (Μ.Σ.Α.-

Κ.Α.) 

(13,33%+10%) * 

(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 

30%*(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

2,55%*(Μ.Σ.Α.-

Κ.Α.) 

0% 2,55%*(Μ.Σ.Α.-Κ.Α.) 

Για τους ασφαλισµένους µετά την 1/1/1993 υπάρχει εισφορά του κράτους σε 

ποσοστό 10% υπέρ της σύνταξης γιατί σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 22 του 

Ν.2084/1992, το συνολικό ποσοστό εισφοράς για σύνταξη αναπηρίας, γήρατος, 

θανάτου ασφαλισµένου, εργοδότη και Κράτους στους φορείς κύριας ασφάλισης 

µισθωτών ορίζεται σε 30% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων και κατανέµεται 
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κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισµένων, κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών και 

κατά 10% σε βάρος του Κράτους. Η εισφορά υπέρ της σύνταξης εργοδότη και 

Κράτους είναι αφανής. 

 

1.4. Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος 

για ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1982 που έχουν θεµελιώσει 

δικαίωµα µέχρι 31/12/1997 

Σύµφωνα µε το www.mof-glk.gr: 

 

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ελάχιστος 

χρόνος για τη 

θεµελίωση 

συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος  

Ηλικία 

έναρξης 

καταβολής 

της 

σύνταξης  

Έτη υπηρεσίας 

για 

συνταξιοδότηση 

ανεξαρτήτως 

ορίου ηλικίας  

Άνδρες  25 ή 15  55 - 65  32  

Γυναίκες 

ανύπαντρες και 

χήρες ή 

διαζευγµένες 

χωρίς παιδιά  

25 ή 15   53 - 60   32   

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Γυναίκες 

παντρεµένες 

χωρίς παιδιά ή µε 

άγαµα παιδιά και 

διαζευγµένες ή 

χήρες ή άγαµες 

µητέρες µε 

άγαµα παιδιά   

15-17½ ή 15   53 - 60   22-24½   
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Γυναίκες µε 

ανήλικα ή 

ανάπηρα παιδιά ή 

µε ανάπηρο 

σύζυγο (67% και 

άνω)   

15-17½ ή 15   
42-44½ - 

60   
22-24½  

Γυναίκες ή χήροι 

άνδρες µε 3 

τουλάχιστον 

παιδιά ή µε την 

επιµέλεια 3 

τουλάχιστον 

παιδιών  

20  A.O.H.     

ΑΠΟΛΥΣΗ  
Άνδρες και 

Γυναίκες  
20  65    

ΚΑΤΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (67
ο
) 

Άνδρες και 

Γυναίκες  
15     

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άνδρες και 

γυναίκες  

  

4½  A.O.H.     

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άνδρες και 

Γυναίκες 
Οποτεδήποτε  A.O.H.   
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1.5. Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος 

για ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1982 που έχουν θεµελιώσει 

δικαίωµα από 1/1/1998 

 

Σύµφωνα µε το www.mof-glk.gr: 

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Χρόνος για τη  

θεµελίωση 

συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος 

Ελάχιστος 

χρόνος για τη 

θεµελίωση 

συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος 

Ηλικία 

έναρξης 

καταβολής 

της 

σύνταξης 

Έτη υπηρεσίας 

για 

συνταξιοδότηση 

ανεξαρτήτως 

ορίου ηλικίας 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  

 

Άνδρες 

  

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

ή 15 

60½ 

61 

61½ 

62 

62½ 

63 

63½ 

64 

64½ 

65 

65 

32/1,2 

33 

33/1,2 

34 

34/1,2 

35 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  

 

Γυναίκες 

ανύπαντρες και 

χήρες ή 

διαζευγµένες 

χωρίς παιδιά  

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003  

25 ή 15 

25 ή 15 

25 ή 15 

25 ή 15  

58½ ή 60 

59   ή 60 

59½ ή 60 

60   

32½ 

33 

33½ 

34 

34½ 

35  
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Γυναίκες 

παντρεµένες 

χωρίς παιδιά ή 

µε άγαµα παιδιά 

και 

διαζευγµένες ή 

χήρες ή άγαµες 

µητέρες µε 

άγαµα παιδιά 

(1)  

1998 

1999 (3) 

2000 

2001  

17½ ή 15 

17½ ή 15 

17½ ή 15 

17½ ή 15  

58½ ή 60 

59 ή 60 

59½ ή 60 

60   

24½ 

24½ 

24½ 

24½  

Γυναίκες µε 

ανήλικα ή 

ανάπηρα παιδιά 

ή µε ανάπηρο 

σύζυγο (67% 

και άνω) (2)  

  17½ ή 15  50 ή 60  24½ 

  

  

  

 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Γυναίκες ή 

άνδρες χήροι µε 

3 τουλάχιστον 

παιδιά και 

διαζευγµένοι 

που έχουν την 

επιµέλεια 3 

τουλάχιστον 

παιδιών 

  20 ή 15  

Α.Ο.Η  ή 

65          ή 

60 

γυναίκες 

  

  

ΑΠΟΛΥΣΗ 
Άνδρες και 

Γυναίκες 
  20  65    

ΚΑΤΑΛΗΨΗ 

ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (67°) 

Άνδρες και 

Γυναίκες 
  15 -   
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ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άνδρες και 

Γυναίκες 
  4½ Α.Ο.Η.   

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άνδρες και 

Γυναίκες 
  Οποτεδήποτε Α.Ο.Η.   

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 

(1) Αφορά γυναίκες που δεν έχουν συµπληρώσει 15ετία µέχρι και την 31-12-1997. 

(2) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της 15ετίας. 

(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας συµπληρώνουν την 15ετία. 

 

1.6. Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος 

για ασφαλισµένους από 1/1/1983 που έχουν θεµελιώσει 

δικαίωµα µέχρι και  31/12/1992 

Σύµφωνα µε το www.mof-glk.gr: 

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Χρόνος για 

θεµελίωση 

συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος(2) 

Ηλικία έναρξης 

καταβολής της 

σύνταξης 

 

Άνδρες 

  

   25 

ή 35 

ή 15 

ή 37 

60½ - 65 

           58 

           65 

Α.Ο.Η. 
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Γυναίκες ανύπαντρες 

και χήρες ή 

διαζευγµένες χωρίς 

παιδιά ή µε έγγαµα 

παιδιά. 

    25 

ή  35 

ή  15 

ή 37 

  

58½ ή 60 

           58 

          60 

Α.Ο.Η. 

        

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
Γυναίκες παντρεµένες 

µε ή χωρίς παιδιά και 

διαζευγµένες ή χήρες 

ή άγαµες µητέρες µε 

άγαµα παιδιά  

   25 

ή 15 

  

  58½ ή 60 

              60 

  

   

  

Γυναίκες µε άγαµα  

ανήλικα ή ανάπηρα 

παιδιά (50% και άνω) 

ή µε ανάπηρο σύζυγο 

(67% και άνω) (1) 

   25 

ή 15 

  

         50 

          60 

  

 

Γυναίκες ή χήροι 

άνδρες µε 3 

τουλάχιστον παιδιά 

και διαζευγµένοι µε 

την επιµέλεια 3 

τουλάχιστον 

παιδιών 

  20 

ή 15   

  

Α.Ο.Η 

    60  

  

ΑΠΟΛΥΣΗ  
Άνδρες και 

Γυναίκες 
 20 65 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ(65-67) 

Άνδρες και 

Γυναίκες 
 15   

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Άνδρες και 

Γυναίκες 
 4½ Α.Ο.Η. 
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ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άνδρες και 

Γυναίκες 
Οποτεδήποτε Α.Ο.Η. 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 

(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της 

εικοσιπενταετούς ασφάλισης. 

(2) Στο χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 

συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης.   

 

1.7. Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος 

για ασφαλισµένους από 1/1/1993 

Σύµφωνα µε το www.mof-glk.gr: 

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ελάχιστος 

χρόνος για τη 

θεµελίωση 

συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος (1)  

Ηλικία 

έναρξης 

καταβολής 

της 

σύνταξης  

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  
Άνδρες  15   65  
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Γυναίκες 

ανύπαντρες και 

χήρες ή 

διαζευγµένες 

χωρίς παιδιά  

15  65  

Γυναίκες 

παντρεµένες 

χωρίς παιδιά ή 

µε άγαµα παιδιά 

και διαζευγµένες 

ή χήρες ή άγαµες 

µητέρες µε 

άγαµα παιδιά  

15  

   

65  

   

Γυναίκες µε 

ανήλικα ή 

ανάπηρα παιδιά 

(67% και άνω)  

25 

ή 15  

55  

65  

Μητέρες µε 3 

παιδιά, µε 4 

παιδιά µε 5 και 

άνω παιδιά  

20 / 20 / 20 

ή 15  

56 / 53 / 50 

65  

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

(67
ο
)  

Άνδρες και 

γυναίκες  
15  -  

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΘΕΣΗΣ  

Άνδρες και 

γυναίκες  
15 Α.Ο.Η. 

ΛΟΓΩ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Άνδρες και 

γυναίκες  
2-3-0  Α.Ο.Η.  

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

Άνδρες και 

γυναίκες 
4½  Α.Ο.Η.  
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ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Άνδρες και 

γυναίκες 
Οποτεδήποτε  Α.Ο.Η.  

ΠΑΝΤΕΛΩΣ 

ΤΥΦΛΟΙ, 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ, 

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ 

ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 

ΑΠΌ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΙΜΙΑ  

Άνδρες και 

γυναίκες 
15  Α.Ο.Η.  

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 

(1) Συνυπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης. 

 

 

 

1.8 Αναγνώριση στρατού 

 

Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 6 του νόµου 1900/1990, 

επιβάλλεται κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου για σύνταξη επί των µηνιαίων συντάξιµων 

αποδοχών ίση µε το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισµένους στην 

κοινή ασφάλιση του ΙΚΑ. Η κράτηση αυτή επιβάλλεται και επί των επιδοµάτων 

εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας. 

Ως συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων επιβάλλεται η κράτηση για σύνταξη 

είναι ο βασικός µισθός, το επίδοµα χρόνου εργασίας, το επίδοµα ευδοκίµου 

παραµονής και η Α.Τ.Α. 
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Η ανωτέρω κράτηση καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιµης 

κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιµη από το ∆ηµόσιο. Η 

κράτηση γίνεται επί των αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης για 

αναγνώριση. 

∆ηλαδή για την αναγνώριση ενός µηνός στρατιωτικής θητείας το ποσό που 

πρέπει να καταβάλλει ο ασφαλισµένος µέχρι 31/12/92 θα είναι ίσο µε το 6,67% του 

µηνιαίου Β.Μ.+ X.E. που λαµβάνει το έτος που κάνει αίτηση αναγνώρισης 

στρατιωτικής θητείας. Ο κάθε µήνας στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται 

προστίθεται στην συνολική συντάξιµη υπηρεσία του δηµοσίου. 

Το ποσό των εισφορών εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής 

υπηρεσίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισµένο και καταβάλλεται:  

• Εφάπαξ µε έκπτωση 15%  

• Σε δόσεις ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το µισό 

του αριθµού των µηνών που αναγνωρίζονται.  

• Με παρακράτηση από την σύνταξη σε ποσό ίσο µε το 1/3 του ποσού της 

σύνταξης.  

 

1.9 Τρόπος υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 που θα αποχωρήσουν µέχρι 

τις 31/12/2007 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

166/2000, ως µισθός µε βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη λαµβάνεται ποσοστό 

του µηνιαίου µισθού ενεργείας του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθµού που έφερε 

και µισθοδοτούταν ο υπάλληλος κατά την έξοδο του από την υπηρεσία, όπως αυτός 

ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

166/2000, για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ως µισθός νοείται ο 

βασικός µισθός ενεργείας του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθµού που έφερε κατά 

την έξοδό του από την υπηρεσία µαζί µε την προσαύξηση του επιδόµατος χρόνου 

υπηρεσίας. 
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Το ποσοστό της παρ. 1 αυτού του άρθρου µε βάση το οποίο κανονίζεται η 

σύνταξη του υπαλλήλου, ορίζεται στα 80%  του συνόλου των απολαβών που 

αναφέρονται στην παρ. 2  του ίδιου άρθρου. 

Η µηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέµπτα του µηνιαίου 

συντάξιµου µισθού που καθορίζεται στο άρθρο 9 όσα είναι τα έτη της πραγµατικής 

συντάξιµης υπηρεσίας 

Σε περίπτωση που αυξάνεται ο βασικός µισθός της παραγράφου 2 ή το 

επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, αυξάνονται ανάλογα και οι συντάξεις, κάθε δε άλλου 

είδους παροχές που καταβάλλονται στους εν ενεργεία υπαλλήλους είτε µε µορφή 

επιδόµατος είτε µε µορφή εξόδων κίνησης είτε µε οποιαδήποτε άλλη µορφή, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισµού τους, δεν αποτελούν αύξηση του βασικού 

µισθού και δεν λαµβάνονται υπόψη για τον κανονισµό ή την αύξηση της σύνταξης 

εκτός αν αυτό προβλέπεται από ειδική συνταξιοδοτική διάταξη. 

Σε καµιά περίπτωση το σύνολο της µηνιαίας σύνταξης που απονέµεται ή που 

θα πρέπει να απονεµηθεί σύµφωνα µε το κώδικα αυτόν δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερη από το µηνιαίο συντάξιµο µισθό, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά και 

µε βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόµου 2042/1992 το καθαρό ποσό 

σύνταξης ή το άθροισµα των καθαρών ποσών συντάξεων, που δικαιούται κάθε 

άµεσος ή έµµεσος συνταξιούχος από το ∆ηµόσιο Ν.Π.∆.∆. ή οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

το 50πλάσιο του εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της κατά το άρθρο 37 του Α.Ν. 

1846/1951 22
ης
 ασφαλιστικής κλάσης. Για το 2005 το ποσό αυτό είναι ίσο µε 3239 

ευρώ. 

Το κατώτατο ποσό σύνταξης για το 2005 είναι ίσο µε το 43% του 

εισαγωγικού κλιµακίου υπαλλήλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης(∆Ε) δηλαδή ίσο µε 

307,45 ευρώ.  

1.9.1 Τι γίνεται για τους υπαλλήλους που έχουν πάνω από 35 

χρόνια ασφάλισης 

 

Σύµφωνα µε εγχειρίδιο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ», για τους 

υπαλλήλους που υπηρετούσαν κατά την 17/10/1990(ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

ν.1902/90) καθώς επίσης και για όσους προσλήφθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή 
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αυξάνεται το επί του µηνιαίου συντάξιµου µισθού(Β.Μ. + Χ.Ε.) ποσοστό της 

σύνταξης κατά 1/50(ή 16 χιλιοστά = 1/50*0,8) για κάθε έτος υπηρεσίας που έχει 

παρασχεθεί, πέραν του 35
ου
 και µέχρι του 40οστού. 

Για περισσότερα από 40 χρόνια υπηρεσίας, το ποσοστό αυτό παραµένει ίσο µε 

αυτό που ισχύει για τα 40 χρόνια υπηρεσίας δηλαδή ίσο µε 880 χιλιοστά.    

1.9.2 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένη 

µέχρι 31/12/92 που θα υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι 

τις 31/12/2007 

 

Έστω ότι ασφαλισµένη έχει γεννηθεί το 1941 και ότι πρώτη φορά 

ασφαλίστηκε στο ∆ηµόσιο τον Ιούνιο του 1972, κατέχει θέση υπαλλήλου ΤΕ4 και 

υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης(λόγω παραίτησης) τον Ιούνιο του 2005, όταν 

βρίσκεται στο 1
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο. 

Το άθροισµα του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που λαµβάνει τον 

Ιούνιο του 2005 είναι 1379 ευρώ.  

Οπότε το ποσό που θα πάρει σαν σύνταξη θα είναι ίσο µε: 

(1379) * 34/35 * 0,8 = 1071,68 ευρώ  

1.9.3 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένο 

µέχρι 31/12/92 που θα υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι 

τις 31/12/2007 

 

Έστω ότι ασφαλισµένος έχει γεννηθεί το 1941 και ότι πρώτη φορά 

ασφαλίστηκε στο ∆ηµόσιο τον Ιούνιο του 1965, κατέχει θέση υπαλλήλου ∆Ε2 και 

υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης(λόγω παραίτησης) τον Ιούνιο του 2005, όταν 

βρίσκεται στο 1
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο. Επίσης αναγνωρίζει 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας. 

Το άθροισµα του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που λαµβάνει τον 

Ιούνιο του 2005 είναι 1232 ευρώ.  

Οπότε το ποσό που θα πάρει σαν σύνταξη θα είναι ίσο µε: 

(1232) * 0,88 = 1084,16 ευρώ  

 Θέτουµε το ποσοστό σε 0,88 γιατί όταν θα υποβάλλει την αίτηση 

συνταξιοδότησης θα έχει συµπληρώσει 41 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας και θα έχει 
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αναγνωρίσει 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας, οπότε θα έχει συνολικά 42 χρόνια 

συντάξιµης υπηρεσίας. 

1.10 Τρόπος υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 που θα αποχωρήσουν µετά 

από την 1/1/2008 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 16 που προστίθεται στο τέλος του άρθρου 9 του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος 166/2000, για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία από      

1ης Ιανουαρίου 2008 ως  συντάξιµος µισθός, µε βάση τον οποίο κανονίζεται η 

σύνταξη, λαµβάνεται  υπόψη: 

 i. Για συνολική συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 

αυτού, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007, ο οριζόµενος από τις διατάξεις των παραγράφων 

1-15 του άρθρου αυτού(ότι αναφέρεται στην αµέσως παραπάνω ενότητα 1.9) 

ii. Για συνολική συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 

αυτού, η οποία διανύεται από 1 ης Ιανουαρίου 2008 και µετά, ποσοστό του πηλίκου 

της διαιρέσεως του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, που έλαβε ο 

υπάλληλος κατά τα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την 

οποία αποχωρεί της υπηρεσίας, χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των 

δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του 

αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της 

χρονικής αυτής περιόδου. 

Αν ο υπάλληλος στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει σαράντα (40) 

τουλάχιστον µηνών υπηρεσία, για τον προσδιορισµό των µηνιαίων ασφαλιστέων 

αποδοχών συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστέες αποδοχές µηνών υπηρεσίας της 

αµέσως προηγούµενης χρονικής περιόδου, µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των 

σαράντα (40) µηνών. 

Για τον προσδιορισµό των παραπάνω συνολικών αποδοχών λαµβάνονται 

υπόψη οι αποδοχές που έλαβε ο υπάλληλος κατά τη χρονική περίοδο των 

προηγούµενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά 

το χρόνο αποχώρησής του από την υπηρεσία. 

Ειδικά για τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν από 1ης Ιανουαρίου 2008 

µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2012, για τον προσδιορισµό των συνολικών αποδοχών, 
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θα λαµβάνεται υπόψη ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των 

µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος από 1 ης Ιανουαρίου 2008 

και µέχρι την αποχώρησή του, χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των 

δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του 

αριθµού των µηνών υπηρεσίας του κατά τη χρονική αυτή περίοδο. 

Το ποσοστό της υποπερίπτωσης ii της προηγούµενης περίπτωσης της 

παραγράφου αυτής, µε βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξη, ορίζεται σε 79% για 

όσους αποχωρήσουν το έτος 2008, µειούµενο κατά 1 % για καθένα από τα επόµενα 

έτη αποχώρησης του υπαλλήλου και καταλήγει σε 70%, για όσους αποχωρούν από το 

έτος 2017 και µετά. 

Το άθροισµα των ποσών των συντάξεων των υποπεριπτώσεων i και ii  

αποτελεί το ποσό της δικαιούµενης σύνταξης. 

1.10.1 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένους µέχρι 31/12/92 που θα υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης από  την 1/1/2008 

 

Το τελικό ποσό θα είναι το άθροισµα δύο επιµέρους ποσών εκ των οποίων το 

πρώτο θα αναφέρεται στο ποσό που θα λάβει για τα χρόνια ασφάλισης µέχρι 

31/12/2007 και υπολογίζεται όπως στο αντίστοιχο παράδειγµα και το δεύτερο θα 

αντιπροσωπεύει το ποσό που θα λάβει για τα χρόνια ασφάλισης από 1/1/2008 και 

µετά µέχρι το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Ειδικά για τον προσδιορισµό του δεύτερου ποσού λαµβάνονται υπόψη τα 

χρόνια από το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης µέχρι και το 2008(αυτό 

ισχύει µέχρι και το 2012). ∆ηλαδή αν κάποιος υποβάλλει την αίτηση το 2008 θα 

ληφθεί υπόψη µόνο αυτό για τον προσδιορισµό του δεύτερου επιµέρους ποσού, που 

θα είναι ίσο µε το 79% του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών του χωρίς  

τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των δώρων εορτών Χριστουγέννων και  

Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει 

πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου δηλαδή του 2008.  

Αν κάποιος υποβάλλει αίτηση το 2009 τότε αφού γίνει αναπροσαρµογή των 

αποδοχών του το 2008 σε τιµές 2009, το δεύτερο επιµέρους ποσό θα είναι ίσο µε το 

78% του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών του, χωρίς τον υπολογισµό 

των τρίµηνων αποδοχών, των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  26 

επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει 

ο υπάλληλος εντός της χρονικής περιόδου 2008-2009. 

Από το 2013 και µετά, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία που 

προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης, χρονική περίοδος στην οποία ο 

ασφαλισµένος πρέπει να έχει τουλάχιστον 40 µήνες εργασίας. Γίνεται η 

αναπροσαρµογή των αποδοχών όλων των ετών της πενταετίας ως προς το 

προηγούµενο έτος του έτους υποβολής και το δεύτερο επιµέρους ποσό θα είναι ίσο µε 

το 74%(στην καλύτερη περίπτωση, µε έτος υποβολής το 2013) έως 70%(στην 

χειρότερη περίπτωση µε έτος υποβολής το 2017 και µετά) του συνόλου των µηνιαίων 

ασφαλιστέων αποδοχών χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των δώρων 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των 

µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής 

περιόδου(της λαµβανόµενης υπόψη πενταετίας). 

1.11 Τρόπος υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένους από 1/1/1993 που θα αποχωρήσουν µέχρι 

31/12/2007 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόµου 2084/1992 για τον 

υπολογισµό της σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων, λαµβάνεται υπόψη ποσοστό 

του µηνιαίου ασφαλιστέου µισθού και η συντάξιµη υπηρεσία τους. 

Η µηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 2% του κατά την προηγούµενη 

παράγραφο µηνιαίου ασφαλιστέου µισθού, για κάθε έτος πραγµατικής συντάξιµης 

υπηρεσίας. 

Ως µηνιαίος ασφαλιστέος µισθός νοείται το πηλίκο της διαιρέσεως του 

συνόλου των πάσης φύσεως µηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα 

πέντε ηµερολογιακά έτη, που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν  εισφορές, 

χωρίς τον υπολογισµό των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του 

επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των µηνών ασφάλισης των ετών αυτών, οι οποίοι 

δεν µπορεί να είναι λιγότεροι των σαράντα (40). Αν υπολείπονται των σαράντα 

λαµβάνονται υπόψη και αποδοχές µηνών ασφάλισης της αµέσως  προηγούµενης 

περιόδου µέχρι  τη συµπλήρωση  του αριθµού των µηνών αυτών. 
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Για τον προσδιορισµό των συνολικών αποδοχών της παραγράφου αυτής, οι 

αποδοχές  για κάθε έτος, πλην αυτών του τελευταίου πριν από την έξοδο έτους, 

λαµβάνονται υπόψη αυξηµένες  κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. 

Σύµφωνα µε την παρ. 2
α
 του άρθρου 3 του νόµου 3029/2002, το ποσό της 

µηνιαίας σύνταξης  δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει  το µηνιαίο 

ασφαλιστέο µισθό, ούτε  το τετραπλάσιο του µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος  του έτους 1991 αναπροσαρµοσµένου µε το 

εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων. 

1.11.1 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένο από 1/1/1993  που υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης µέχρι 31/12/2007 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά αύξησης των συντάξεων του 

∆ηµοσίου από το 1999 µέχρι και το 2005. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Από 1/1/1999 3,5% 

Από 1/1/2000 3,4% 

Από 1/1/2001 3,6% 

Από 1/1/2002 4,07% 

Από 1/1/2003 4% 

Από 1/1/2004 5% 

Από 1/1/2005 4% 

 

Έστω ότι ο ασφαλισµένος γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο ∆ηµόσιο το 

1993, κατέχει θέση ΠΕ6 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στα τέλη 

∆εκεµβρίου 2007(λόγω παραίτησης). Έχει 15 έτη υπηρεσίας. Επίσης αναγνωρίζει 1 

χρόνο στρατιωτικής θητείας. Οι αποδοχές των πέντε τελευταίων ετών που 

προηγούνται του έτους συνταξιοδότησης (χωρίς δώρα εορτών και επίδοµα άδειας) θα 

αναπροσαρµοστούν(θα ληφθούν αυξηµένες) ως εξής: 
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Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά τον συντελεστή: ( 4%+5%+4%+ ποσοστό αύξησης 

των συντάξεων 2006) = ΣΥΝ1 

  

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά τον συντελεστή: (5%+4%+ποσοστό αύξησης 2006) 

=ΣΥΝ2 

 

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά τον συντελεστή: (4%+το ποσοστό αύξησης 2006) = 

ΣΥΝ3 

 

Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά τον συντελεστή: ποσοστό αύξησης 2006 

 

Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά τον συντελεστή: 0%   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, 

οι αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 

αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές. 

 

 

Έτη συντάξιµης υπηρεσίας = (Σύνολο µηνών εργασίας(εκτός στρατού)+Μήνες 

εργασίας(στρατού)) / 12= 192/ 12 = 16 

 

Μηνιαία σύνταξη = Μηνιαίες συντάξιµες αποδοχές * 2% * Έτη συντάξιµης 

υπηρεσίας = ΠΟΣΟ2*2%*16=ΠΟΣΟ3 ευρώ 

 

Έτη Μήνες 

Εργασίας 

 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2) 

Μηνιαίες 

συντάξιµες 

αποδοχές(4)/(3)  

2002 12 15000 (1+ΣΥΝ1) 15000*(1+ΣΥΝ1)  

2003 12 16000 (1+ΣΥΝ2) 16000*(1+ΣΥΝ2)  

2004 12 17000 (1+ΣΥΝ3) 17000*(1+ΣΥΝ3)  

2005 12 18000 (1+ΣΥΝ4) 18000*(1+ΣΥΝ4)  

2006 12 19000 1 19000  

ΣΥΝΟΛΟ 60(3)   ΠΟΣΟ1(4) ΠΟΣΟ2 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο 

ασφαλισµένος είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο σύνταξης, τότε λαµβάνει το 

κατώτατο όριο σαν σύνταξη. 

 

1.11.2 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένη από 1/1/1993  που υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης µέχρι 31/12/2007 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά αύξησης των συντάξεων του 

∆ηµοσίου από το 1999 µέχρι και το 2005. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Από 1/1/1999 3,5% 

Από 1/1/2000 3,4% 

Από 1/1/2001 3,6% 

Από 1/1/2002 4,07% 

Από 1/1/2003 4% 

Από 1/1/2004 5% 

Από 1/1/2005 4% 

 

Έστω ότι η ασφαλισµένη γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο ∆ηµόσιο το 

1993, κατέχει θέση ΠΕ6 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στα τέλη 

∆εκεµβρίου 2007(λόγω παραίτησης). Έχει 15 χρόνια υπηρεσίας. Οι αποδοχές των 

πέντε τελευταίων ετών που προηγούνται του έτους συνταξιοδότησης (χωρίς δώρα 

εορτών και επίδοµα άδειας) θα αναπροσαρµοστούν(θα ληφθούν αυξηµένες) ως εξής: 

 

Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά τον συντελεστή: ( 4%+5%+4%+ ποσοστό αύξησης 

των συντάξεων 2006) = ΣΥΝ1 

  

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά τον συντελεστή: (5%+4%+ποσοστό αύξησης 2006) 

=ΣΥΝ2 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  30 

 

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά τον συντελεστή: (4%+το ποσοστό αύξησης 2006) = 

ΣΥΝ3 

 

Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά τον συντελεστή: ποσοστό αύξησης 2006 

 

Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά τον συντελεστή: 0%   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, 

οι αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 

αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές. 

 

 

Έτη συντάξιµης υπηρεσίας = Σύνολο µηνών εργασίας / 12= 180/ 12 = 15 

 

Μηνιαία σύνταξη = Μηνιαίες συντάξιµες αποδοχές * 2% * Έτη συντάξιµης 

υπηρεσίας = ΠΟΣΟ2*2%*15=ΠΟΣΟ3 ευρώ 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης που δικαιούται η 

ασφαλισµένη είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο σύνταξης, τότε λαµβάνει το 

κατώτατο όριο σαν σύνταξη. 

Έτη Μήνες 

Εργασίας 

 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2) 

Μηνιαίες 

συντάξιµες 

αποδοχές(4)/(3)  

2002 12 15000 (1+ΣΥΝ1) 15000*(1+ΣΥΝ1)  

2003 12 16000 (1+ΣΥΝ2) 16000*(1+ΣΥΝ2)  

2004 12 17000 (1+ΣΥΝ3) 17000*(1+ΣΥΝ3)  

2005 12 18000 (1+ΣΥΝ4) 18000*(1+ΣΥΝ4)  

2006 12 19000 1 19000  

ΣΥΝΟΛΟ 60(3)   ΠΟΣΟ1(4) ΠΟΣΟ2 
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1.12 Τρόπος υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένους από 1/1/1993 που θα αποχωρήσουν µετά από 

την 1/1/2008 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 16 που προστίθεται στο τέλος του άρθρου 9 του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος 166/2000, για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία από 1ης 

Ιανουαρίου 2008 ως  συντάξιµος µισθός, µε βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, 

λαµβάνεται  υπόψη: 

i. Για συνολική συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Κώδικα 

αυτού, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007, ο οριζόµενος από τις διατάξεις  των παραγράφων 

1-15 του άρθρου αυτού(ότι αναφέρεται στην αµέσως παραπάνω ενότητα 1.11) 

ii. Για συνολική συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Κώδικα 

αυτού, η οποία διανύεται από 1 ης Ιανουαρίου 2008 και µετά,  ποσοστό του πηλίκου 

της διαιρέσεως του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων  αποδοχών, που έλαβε ο 

υπάλληλος κατά τα πέντε τελευταία έτη που  προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την 

οποία αποχωρεί της υπηρεσίας, χωρίς  τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των 

δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του 

αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της 

χρονικής αυτής περιόδου. 

Αν ο υπάλληλος στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει σαράντα (40)  

τουλάχιστον µηνών υπηρεσία, για τον προσδιορισµό των µηνιαίων ασφαλιστέων 

αποδοχών συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστέες αποδοχές µηνών υπηρεσίας της 

αµέσως προηγούµενης χρονικής περιόδου, µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των 

σαράντα (40) µηνών. 

Για τον προσδιορισµό των παραπάνω συνολικών αποδοχών λαµβάνονται  

υπόψη οι αποδοχές που έλαβε ο υπάλληλος κατά τη χρονική περίοδο των 

προηγούµενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά 

το χρόνο αποχώρησής του από την υπηρεσία. 

Ειδικά για τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν από 1ης Ιανουαρίου 2008 

µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2012, για τον προσδιορισµό των συνολικών αποδοχών, 

θα λαµβάνεται υπόψη ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των 

µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος από 1 ης Ιανουαρίου 2008 

και µέχρι την αποχώρησή του, χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των 
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δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του 

αριθµού των µηνών υπηρεσίας του κατά τη χρονική αυτή περίοδο. 

Το ποσοστό της υποπερίπτωσης ii της προηγούµενης περίπτωσης της 

παραγράφου αυτής, µε βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξη, ορίζεται σε 79% για 

όσους αποχωρήσουν το έτος 2008, µειούµενο κατά 1 % για καθένα από τα επόµενα 

έτη αποχώρησης του υπαλλήλου και καταλήγει σε 70%, για όσους αποχωρούν από το 

έτος 2017 και µετά. 

Το άθροισµα των ποσών των συντάξεων των υποπεριπτώσεων i και ii  

αποτελεί το ποσό της δικαιούµενης σύνταξης. 

 

1.12.1 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για 

ασφαλισµένους από 1/1/93 που θα υποβάλλουν αίτηση 

συνταξιοδότησης από  την 1/1/2008 και µετά 

 

Το τελικό ποσό θα είναι το άθροισµα δύο επιµέρους ποσών εκ των οποίων το 

πρώτο θα αναφέρεται στο ποσό που θα λάβει για τα χρόνια ασφάλισης µέχρι 

31/12/2007 και υπολογίζεται όπως στο αντίστοιχο παράδειγµα και το δεύτερο θα 

αντιπροσωπεύει το ποσό που θα λάβει για τα χρόνια ασφάλισης από 1/1/2008 και 

µετά µέχρι το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Ειδικά για τον προσδιορισµό του δεύτερου ποσού λαµβάνονται υπόψη τα 

χρόνια από το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης µέχρι και το 2008(για 

αιτήσεις µέχρι το 2012). ∆ηλαδή αν κάποιος υποβάλλει την αίτηση το 2008 θα ληφθεί 

υπόψη µόνο αυτό για τον προσδιορισµό του δεύτερου επιµέρους ποσού, που θα είναι 

ίσο µε το 79% του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών του χωρίς  τον 

υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των δώρων εορτών Χριστουγέννων και  Πάσχα 

και του επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει 

πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου δηλαδή του 2008.  

Αν κάποιος υποβάλλει αίτηση το 2009 τότε αφού γίνει αναπροσαρµογή των 

αποδοχών του το 2008 σε τιµές 2009, το δεύτερο επιµέρους ποσό θα είναι ίσο µε το 

78% του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών του, χωρίς τον υπολογισµό 

των τρίµηνων αποδοχών, των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του 
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επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει 

ο υπάλληλος εντός της χρονικής περιόδου 2008-2009. 

Από το 2013 και µετά, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία που 

προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης, χρονική περίοδος στην οποία ο 

ασφαλισµένος πρέπει να έχει τουλάχιστον 40 µήνες εργασίας. Γίνεται η 

αναπροσαρµογή των αποδοχών όλων των ετών της πενταετίας ως προς το 

προηγούµενο έτος του έτους υποβολής και το δεύτερο επιµέρους ποσό θα είναι ίσο µε 

το 74%(στην καλύτερη περίπτωση, µε έτος υποβολής το 2013) έως 70%(στην 

χειρότερη περίπτωση µε έτος υποβολής το 2017 και µετά) του συνόλου των µηνιαίων 

ασφαλιστέων αποδοχών χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των δώρων 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των 

µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής 

περιόδου(της λαµβανόµενης υπόψη πενταετίας). 
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2. Ι.Κ.Α. 
 

2.1 Γενικές αρχές 

 

Σύµφωνα µε τον Λαναρά(«H ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.», σελ.5), το Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την συνεχή και αλµατώδη εξέλιξη του έχει καταστεί ο 

κυριότερος ασφαλιστικός οργανισµός της χώρας, γιατί σε αυτόν υπάγεται το 

µεγαλύτερο µέρος από τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία. Έτσι, µε την 

προστασία του καλύπτει σήµερα το µισό σχεδόν του πληθυσµού, εξαιρούµενοι µόνο 

οι µισθωτοί που ασφαλίζονται σε άλλα ασφαλιστικά ταµεία. 

Η προστασία που παρέχει το Ίδρυµα στους ασφαλισµένους ποικίλλει, αλλά 

καλύπτει γενικά τους εξής τοµείς: α) Ιατρικής περίθαλψης, δηλαδή παροχή 

υγειονοµικών φροντίδων, φαρµάκων, περίθαλψη σε νοσοκοµεία, χορήγηση 

πρόσθετων ειδών περίθαλψης, β) Χρηµατικών παροχών, δηλαδή χορήγηση 

συντάξεων, επιδοµάτων ασθενείας, ατυχήµατος, µητρότητας, χρηµατικά βοηθήµατα 

τοκετού, και γ) Προληπτικής δράσης και ιατρικής για την καταπολέµηση των 

σωµατικών κινδύνων, που προσβάλλουν την εργατική ικανότητα των ασφαλισµένων 

και των µελών της οικογένειας τους. 

Το Ι.Κ.Α. ιδρύθηκε µε το νόµο 6298/34 και άρχισε να λειτουργεί από το 1937, 

δηλαδή αφότου ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί στη χώρα µας η υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση. Αποτελεί Ν.Π.∆.∆. τα οποίο εδρεύει στην Αθήνα και 

εποπτεύεται από το υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

2.2 Υπαγωγή στην ασφάλιση 

 

Σύµφωνα µε τον Λαναρά(«Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., σελ.9), στην ασφάλιση του 

Ι.Κ.Α.  υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα τα οποία µέσα στα 

όρια της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελµα εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσία 

έναντι αµοιβής, ανεξάρτητα µε την ιδιότητα του εργοδότη και αδιάφορα µε την 

νοµική φύση της σχέσης εργασίας, δηλαδή άσχετα αν είναι δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου(άρθρο 2 παρ.1 Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ.1 του 

Ν. 4476/65).  
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Σύµφωνα µε το www.ika.gr, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλύπτει τους εργαζοµένους που 

παρέχουν: 

 

• Εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη τους 

(Ιδιωτικός Τοµέας - ∆ηµόσιος Τοµέας , ΝΠ∆∆ κ.λπ.) και εφόσον για την 

εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα 

Κύριας Ασφάλισης. 

• Εξαρτηµένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύει 

στην Ελλάδα, µε την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να µην έχει µε την 

Ελλάδα διµερή σύµβαση ή να µην ανήκει στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

• Την προσωπική τους εργασία µε σύµβαση εκµίσθωσης έργου κατά κύριο ή 

συγκύριο επάγγελµα, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην 

ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

 

Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων, που παρέχουν την εργασία 

τους σε µη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, που στερούνται 

επαγγελµατικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδηµάτων, πωλητές Λαϊκού 

Λαχείου, εφηµεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροποµποί, αποκλειστικές νοσοκόµες, 

πλανόδιοι και υπαίθριοι µικροπωλητές). Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται 

µέσω σωµατείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισµών. 

Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόµων διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 60/95). (∆εν ασφαλίζονται πλέον 

µέσω σωµατείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισµών). 
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2.3 Εισφορές Ι.Κ.Α που ισχύουν από 1.1.2003 για τους 

ασφαλισµένους 

Σύµφωνα µε τους Α. Βαζακίδη, Α. Σταυρόπουλο(«Εργατικό ∆ίκαιο-Φόρος 

προστιθέµενης Αξίας», σελ.73): 

 

Οι εισφορές υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο µε 

τον ακαθάριστο µηνιαίο µισθό των εργαζοµένων. 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.2084/1992, το συνολικό ποσοστό 

εισφοράς για τους ασφαλισµένους από 1/1/93, για σύνταξη αναπηρίας, γήρατος, 

θανάτου ασφαλισµένου, εργοδότη και Κράτους στους φορείς κύριας ασφάλισης 

µισθωτών ορίζεται σε 30% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων και κατανέµεται 

κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισµένων, κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών και 

κατά 10% σε βάρος του Κράτους. Από 1/1/2003 δεν ισχύει για το Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. η 

εισφορά 10% του Κράτους(παρ.4 άρθρο 4 νόµου 3029/2002).  

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΣΦ. 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΓ. 

ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΚΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣ. 

Ι.Κ.Α. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

2,15 

0,40 

6,67 
 

4,30 

0,80 

13,33 
 

6,45 

1,20 

20,00 
 

27,65 

 ΤΕΑΜ ή ΕΤΕΑΜ 3,00 3,00 6,00 6,00 

Ο.Α.Ε.∆. ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ 

∆ΛΟΕΜ 

ΕΛΠΕΚΕ 

ΛΠΕΑΕ 

ΕΚΛΑ 
 

1,33 

- 

1,00 

- 

- 

0,10 
 

2,67 

1,00 

1,00 

0,45 

0,15 

0,26 
 

4,00 

1,00 

2,00 

0,45 

0,15 

0,36 
 

7,96 

Ο.Ε.Κ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
 

1,00 

0,35 
 

0,75 

0,35 
 

1,75 

0,70 
 

1,75 

0,70 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 16,00 28,06 44,06 44,06 
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2.4. Παροχές συντάξεων 

 

2.4.1 Γενικά 

 

Σύµφωνα µε τον Λαναρά(«Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.», σελ.375), οι συντάξεις 

που παρέχει σήµερα το Ι.Κ.Α  διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Γήρατος, β) 

Θανάτου και γ) Αναπηρίας. Για να λάβουν οι ασφαλισµένοι οποιασδήποτε κατηγορίας 

σύνταξη, οφείλουν κατά κανόνα να διανύσουν στην ασφάλιση του Ιδρύµατος 

ορισµένο χρόνο, εκτός από την περίπτωση που η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλονται σε 

εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια, οπότε χορηγείται από το Ίδρυµα 

σύνταξη ανεξάρτητα µε το χρόνο ασφάλισης. 

Η ασφάλιση για τους κινδύνους της αναπηρίας και γήρατος έχει αποκλειστικό 

σκοπό να εξασφαλίσει στους ασφαλισµένους τα αναγκαία µέσα της διατροφής τους, 

σε περίπτωση που δεν µπορούν πλέον να απασχοληθούν, είτε γιατί κατέστησαν 

ανίκανοι προς εργασία, είτε συνεπεία γήρατος, δηλαδή επειδή εξαντλήθηκαν οι 

δυνάµεις τους λόγω παρόδου της ηλικίας, οπότε είναι ηθικό και δίκαιο να αξιώσουν 

ανάπαυση στο λυκόφως της ζωής τους. Η ασφάλιση κατά θανάτου έχει σκοπό να 

εξασφαλίσει τα απαραίτητα µέσα διατροφής, στα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από 

τον νόµο σαν προστατευόµενα µέλη της οικογένειας των ασφαλισµένων. 

Η προστασία των συνταξιούχων δεν καλύπτεται µόνο µε την καταβολή σε 

αυτούς µηνιαίας οικονοµικής ( χρηµατικής ) παροχής, αλλά µε την χορήγηση από το 

Ίδρυµα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

Οι διατάξεις που ρυθµίζουν τα θέµατα της συνταξιοδότησης των 

ασφαλισµένων του Ι.Κ.Α., περιέχονται στα εξής νοµοθετήµατα: Α.Ν 1846/51, Ν.∆. 

4104/60, Ν.4476/65, Ν.825/78, Ν.1469/84, Ν.1539/85, Ν.1759/88, Ν.1902/90, 

Ν.1976/91, Ν.2084/92, Ν.2556/97, Ν.3029/02. 

2.4.2 Σύνταξη γήρατος 

 

Σύµφωνα µε τον Λαναρά(«Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.», σελ.376), για την 

χορήγηση σύνταξης γήρατος στους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α., προβλέπονται από τον 

νόµο δύο βασικές προϋποθέσεις: α) η συµπλήρωση ενός ορισµένου ορίου ηλικίας και 

β) η πραγµατοποίηση ενός ελαχίστου αριθµού ηµερών εργασίας στην ασφάλιση. Όταν 
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υπάρχουν οι δυο αυτές προϋποθέσεις, γεννιέται το δικαίωµα του ασφαλισµένου να 

πάρει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα υποβάλλει την σχετική αίτηση του, 

η οποία, όπως έγινε δεκτό από την δικαστηριακή νοµολογία και το Ίδρυµα, δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση σύνταξης, αλλά απλώς άσκηση του 

δικαιώµατος που έχει ήδη αποκτηθεί. 

Οι λόγοι απόλυσης ή οποιασδήποτε αποµάκρυνσης των ασφαλισµένων από 

την εργασία, δεν ασκούν επίδραση στις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

χορήγηση σύνταξης ή στο ποσό αυτής. 

Από τις γενικές αρχές του ασφαλιστικού δικαίου προβλέπεται ότι, το 

δικαίωµα  των ασφαλισµένων να λάβουν σύνταξη λόγω γήρατος αποκτάται όταν 

συντρέχουν, η νόµιµη ηλικία και ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης. Η αίτηση για 

χορήγηση της σύνταξης µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, αφού αποκτηθεί το 

συνταξιοδοτικό δικαίωµα, το οποίο κρίνεται µε βάση το δίκαιο που ίσχυε κατά το 

χρόνο κτήσης του. Η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης έχει πλέον σηµασία µόνο για 

την έναρξη της καταβολής της σύνταξης, γιατί από τον νόµο ορίζεται ότι η καταβολή 

της σύνταξης γήρατος αρχίζει από την ηµέρα που ο ασφαλισµένος θα υποβάλλει την 

αίτηση του για συνταξιοδότηση. 

2.4.3 Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος για 

ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 

 

Σύµφωνα µε το www.ika.gr: 

 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4500 

από 1/1/94 

65 60 
 

Να µην παίρνουν σύνταξη γήρατος 

ή αναπηρίας από το ∆ηµόσιο ή 

ΝΠ∆∆ ή άλλον ασφαλιστικό 

Οργανισµό κύριας ασφάλισης 

(πλην ΟΓΑ). 
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4050 63 58 
 

΄Οσοι άνδρες µέχρι 31/12/91 έχουν 

συµπληρώσει τα 63 έτη ηλικίας 

και όσες γυναίκες µέχρι 31/12/91 

έχουν συµπληρώσει τα 58 έτη 

ηλικίας 

5500  55 
 

Με ανήλικο παιδί κάτω των 18 

ετών ή ανίκανο για κάθε 

βιοποριστικό επάγγελµα 

10500 

(όχι Τ.Ε.Β.Ε 

και Τ.Α.Ε.) 

58 58 
 

Να µην παίρνουν σύνταξη γήρατος 

ή αναπηρίας από το δηµόσιο, 

Ν.Π.∆.∆. ή άλλο φορέα  

10500 

(όχι Τ.Ε.Β.Ε 

και Τ.Α.Ε.) 

55 55 
 

Με 7500 ηµεροµίσθια σε βαρέα 

και ανθυγιεινά επαγγέλµατα 

4500 60 55 
 

3600 βαρέα και 1000 βαρέα την 

τελευταία 13ετία 

4050 58 53 
 

3240 βαρέα και 1000 βαρέα την 

τελευταία 13ετία αν στις 31/12/91 

οι άνδρες έχουν συµπληρώσει το 

58
ο
 έτος και οι γυναίκες το 53

ο
 

έτος  

11100 Χωρίς όριο ηλικίας Χωρίς στρατό και να µην παίρνουν 

σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από 

το δηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή άλλο 

φορέα κύριας ασφάλισης(πλην 

Ο.Γ.Α.) 

10000 62 57 
 

Να µην παίρνουν σύνταξη γήρατος 

ή αναπηρίας από το δηµόσιο, 

Ν.Π.∆.∆. ή άλλο φορέα 

4500 58 53 
 

3600 οικοδοµικά και 1000 την 

τελευταία 13ετία 

4500 58 53 
 

4500 οικοδοµικά και 500 την 

τελευταία 13ετία 
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4500 58 53 
 

3600 καθαριότητας δήµων και 

1000 την τελευταία 13ετία 

4050 Χωρίς όριο ηλικίας Τυφλοί και από τα δύο µάτια 

4050 Χωρίς όριο ηλικίας Τετραπληγικοί-Παραπληγικοί 

4050 Χωρίς όριο ηλικίας Μεσογειακή αναιµία 

4050 55 55 
 

Σε στοές µεταλλείων-

λιγνιτωρυχείων 

4500 50 50 
 

Αποκλειστικά σε στοές 

µεταλλείων-λιγνιτωρυχείων 

                               

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει η προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος 

δεν θα πρέπει να λαµβάνει άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το δηµόσιο, 

Ν.Π.∆.∆. ή άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης(πλην Ο.Γ.Α.) και ότι η 

ζητούµενη ηλικία πρέπει να έχει συµπληρωθεί και όχι να διανύεται. 

Για την συµπλήρωση 10500 ηµερών ασφάλισης σε ηλικία 58 ετών 

λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, οι µέρες εργασίας ανά έτος πρέπει 

να είναι µέχρι 300 και πρέπει όλες να έχουν πραγµατοποιηθεί σε παροχή εξαρτηµένης 

εργασίας.   

Από 11/7/2002 για την συµπλήρωση 10500 ηµερών ασφάλισης σε ηλικία 55 

ετών (7500 σε βαρέα και ανθυγιεινά) λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος στρατιωτικής 

θητείας, οι µέρες εργασίας ανά έτος πρέπει να είναι µέχρι 300 και πρέπει όλες να 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε παροχή εξαρτηµένης εργασίας. 

Το ποσό σύνταξης που λαµβάνουν οι τυφλοί και από τα δύο µάτια, οι 

πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία και οι τετραπληγικοί-παραπληγικοί ισούται µε το 

ποσό σύνταξης που χορηγείται σε 10500 ηµέρες εργασίας 

Για την συµπλήρωση 11100 ηµερών εργασίας χωρίς όριο ηλικίας δεν 

υπολογίζονται παραπάνω από 300 ηµέρες εργασίας το έτος και όλες οι ηµέρες 

εργασίας θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί σε παροχή εξαρτηµένης εργασίας.       

2.4.4 Αναγνώριση στρατού 

 

Για την αναγνώριση ενός µηνός στρατιωτικής θητείας στην κύρια σύνταξη ο 

ασφαλισµένος καταβάλλει το 20%(όσο δηλαδή και το συνολικό ασφάλιστρο 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  41 

εργαζοµένου και εργοδότη στον κλάδο κύριας σύνταξης) των µηνιαίων ασφαλιστέων 

αποδοχών του όπως αυτές ισχύουν κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. 

Για την αναγνώριση ενός µηνός στρατιωτικής θητείας στην επικουρική σύνταξη ο 

ασφαλισµένος καταβάλλει το 6%(όσο δηλαδή και το συνολικό ασφάλιστρο 

εργαζοµένου και εργοδότη στον κλάδο επικουρικής σύνταξης) των µηνιαίων 

ασφαλιστέων αποδοχών του όπως αυτές ισχύουν κατά το έτος υποβολής της αίτησης 

αναγνώρισης. 

Ο αναγνωριζόµενος χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί είτε για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος γήρατος ή 

αναπηρίας (όταν ο υπάρχων χρόνος ασφάλισης δεν επαρκεί) είτε για προσαύξηση του 

χρόνου ασφάλισης και του ποσού της λαµβανόµενης σύνταξης (λόγω γήρατος ή 

αναπηρίας). 

Σύµφωνα µε το www.ika.gr , αναγνωρίζεται το σύνολο του χρόνου 

στρατιωτικής υπηρεσίας µε την ιδιότητα του κληρωτού ή εφέδρου. 

Επίσης αναγνωρίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες ∆υνάµεις 

συµµαχικού κράτους. 

Για κάθε µήνα στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζονται 30 ηµέρες ασφάλισης.  

   Το ποσό των εισφορών εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου 

στρατιωτικής υπηρεσίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισµένο και καταβάλλεται: 

• Εφάπαξ µε έκπτωση 15% 

• Σε δόσεις ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το µισό 

του αριθµού των µηνών που αναγνωρίζονται. 

• Με παρακράτηση από την σύνταξη σε ποσό ίσο µε το 1/3 του ποσού της 

σύνταξης. 

Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να γίνει εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της 

αναγνωριστικής απόφασης. Σε περίπτωση καταβολής του ποσού εξαγοράς σε δόσεις 

η πρώτη πρέπει να καταβληθεί µέσα σε ένα τρίµηνο από την κοινοποίηση της 

αναγνωριστικής απόφασης κάθε δε επόµενη δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη 

ηµέρα κάθε µεθεπόµενου µήνα.  
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2.4.5 Τρόπος υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένους 

µέχρι 31/12/1992 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόµου 3029/2002 για τον 

υπολογισµό των συντάξεων των µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένων του Ι.Κ.Α. 

λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής 

κλάσης, στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισµένος µε βάση το πηλίκο της διαίρεσης 

του συνόλου των αποδοχών, µη συνυπολογιζοµένων των δώρων εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, που έλαβε κατά τα πέντε 

ηµερολογιακά έτη που επιλέγει εντός της δεκαετίας που προηγείται του έτους κατά το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, διά του αριθµού των ηµερών εργασίας 

που έχει πραγµατοποιήσει εντός των ίδιων πέντε ετών. 

Εάν ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε επιλεχθέντα έτη δεν έχει πραγµατοποιήσει 

1000 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας, για τον προσδιορισµό του τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου υπολογισµού της σύνταξης συνυπολογίζονται και οι αποδοχές ηµερών 

εργασίας των µη επιλεχθέντων ετών των αµέσως προηγουµένων εκείνου της 

υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και µέχρι συµπληρώσεως του παραπάνω 

αριθµού ηµερών εργασίας. 

Εάν δεν συµπληρώνονται οι 1000 ηµέρες εργασίας στην 10ετία που 

προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, για τον προσδιορισµό 

του τεκµαρτού ηµεροµισθίου υπολογισµού της σύνταξης συνυπολογίζονται και οι 

αποδοχές ηµερών εργασίας της αµέσως προηγούµενης χρονικής περιόδου µέχρι να 

συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός ηµερών εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη αποδοχές πέραν του ανώτατου 

ορίου του ηµερήσιου µισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης της παρ.1 του 

άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951(Φ.Ε.Κ.179Ά), όπως αυτό ισχύει κατά την καταβολή 

των εισφορών. 

Για τον προσδιορισµό των ανωτέρω συνολικών αποδοχών, οι αποδοχές του 

ασφαλισµένου λαµβάνονται υπόψη αναπροσαρµοσµένες κατά το λόγο του τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου της 15
ης
 ασφαλιστικής κλάσης του ∆εκεµβρίου του τελευταίου έτους 

πριν την υποβολή της αίτησης προς το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ίδιας ασφαλιστικής 

κλάσης του ∆εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοζόµενες 

αποδοχές. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  43 

Για την κατάταξη σε µία από τις ασφαλιστικές κλάσεις της παρ.1 του άρθρου 

37 του Α.Ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαµβάνονται υπόψη τα όρια 

µισθών και τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, όπως αυτά 

ισχύουν το ∆εκέµβριο του έτους πριν την υποβολή της αίτησης. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/2005 του Ι.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του νόµου 2042/1992 το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισµα των 

καθαρών ποσών συντάξεων, που δικαιούται κάθε άµεσος ή έµµεσος συνταξιούχος 

από το ∆ηµόσιο Ν.Π.∆.∆. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του εκάστοτε τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου της κατά το άρθρο 37 του Α.Ν. 1846/1951 22
ης
 ασφαλιστικής κλάσης. 

Για το 2005 το ποσό αυτό είναι ίσο µε 3239 ευρώ. 

Σύµφωνα µε τo www.ggka.gr, το κατώτατο ποσό σύνταξης που µπορεί να 

λάβει ο ασφαλισµένος είναι ίσο µε το 20πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου 

εργάτη, όπως έχει διαµορφωθεί την 30.9.1990, αυξηµένο κάθε φορά µε το ποσοστό 

αύξησης των συντάξεων του οργανισµού. Για το 2005 το ποσό αυτό είναι ίσο µε 

428,24 ευρώ. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για αιτήσεις 

συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από 1/1/2005 και εφεξής. 

 

2.4.5.1 Τρόπος επιλογής των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας 

10ετίας 

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιος Ι.Κ.Α 120/2004, οι µεικτές αποδοχές κάθε έτους 

της τελευταίας δεκαετίας χωρίς τα δώρα εορτών και τα επιδόµατα αδείας θα 

αναπροσαρµόζονται στο προηγούµενο έτος της υποβολής της αίτησης, 

χρησιµοποιώντας το λόγο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 15
ης
 ασφαλιστικής 

κλάσης του ∆εκεµβρίου του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης προς το 

τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ίδιας ασφαλιστικής κλάσης του ∆εκεµβρίου του έτους στο 

οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοζόµενες αποδοχές.  

Στη συνέχεια, τα αναπροσαρµοσµένα ποσά θα διαιρούνται µε τις ηµέρες 

εργασίας που έχουν πραγµατοποιηθεί σε κάθε έτος, προκειµένου να εξευρεθεί το 

µέσο ηµεροµίσθιο κάθε έτους µε βάση το οποίο θα επιλέγεται η συµφερότερη 

πενταετία. 
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2.4.5.2 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένο 

µέχρι 31/12/92 

 

Έστω ότι ο ασφαλισµένος γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο Ι.Κ.Α. το 

1970 και  καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στις αρχές Απριλίου του 2005, οπότε η 

τελευταία δεκαετία ασφάλισης που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης, θα 

είναι η περίοδος 1995-2004. Επίσης αναγνωρίζει 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας. Οι 

αποδοχές των παραπάνω ετών(χωρίς δώρα εορτών και επίδοµα άδειας) θα 

αναπροσαρµοστούν ως εξής: 

 

Οι αποδοχές του έτους 1995 κατά το λόγο: 43,25/27,56 = 1,5693  

  

Οι αποδοχές του έτους 1996 κατά το λόγο: 43,25/30,17 = 1,4335  

 

Οι αποδοχές του έτους 1997 κατά το λόγο: 43,25/32,34 = 1,3373  

 

Οι αποδοχές του έτους 1998 κατά το λόγο: 43,25/33,54 = 1,2895  

 

Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 43,25/34,86 = 1,2406  

 

Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 43,25/36,27 = 1,1924  

 

Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 43,25/38,27 = 1,1301  

 

Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 43,25/39,61 = 1,0918  

 

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 43,25/41,14 = 1,0500  

 

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 43,25/43,25 = 1 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, 

οι αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 

αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και το µέσο ηµεροµίσθιο ανά έτος, µε βάση 

το οποίο γίνεται η επιλογή της καλύτερης πενταετίας. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  45 

 

 

Τα καλύτερα 5 έτη µε βάση τα οποία θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης στο 

ανωτέρω παράδειγµα είναι: 1996, 1997, 2001, 2002 και 2003.  

Στη συνέχεια, το σύνολο των αναπροσαρµοσθεισών συντάξιµων αποδοχών 

των επιλεγέντων 5 ετών θα διαιρεθεί µε το σύνολο των ηµερών εργασίας των 

αντίστοιχων ετών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 1000 

(250+260+300+300+309=1419>1000) . Με το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύψει 

ως πηλίκο θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση µε βάση τους πίνακες που 

ίσχυαν την περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. 

Έτσι έχουµε (9096,47+9271,03+10037,15+10204,58+10299,74) / 1419 = 

34,46 ευρώ µέσο ηµεροµίσθιο. Το µέσο αυτό ηµεροµίσθιο αναφέρεται στην 12
η
 

ασφαλιστική κλάση όπως αυτή ισχύει την χρονική περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. Με 

βάση τον συνολικό αριθµό των ηµερών εργασίας όλων των χρόνων ασφάλισης στο 

Ι.Κ.Α. και την παραπάνω ασφαλιστική κλάση, θα γίνει ο προσδιορισµός του ποσού 

σύνταξης.  

Θεωρούµε ότι τα έτη 1970-1994 ο ασφαλισµένος έχει 300 ηµέρες εργασίας 

ανά έτος και ότι το 2005 έχουµε 75 ηµέρες εργασίας. Άρα ο συνολικός αριθµός των 

ηµερών εργασίας του ασφαλισµένου θα είναι 2827(1995-2004)+7500(1970-

1994)+75(2005)+360(αναγνώριση στρατιωτικής θητείας )=10762. 

Έτη Ηµέρες 

Εργασίας 

(3) 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2)=(4) 

Μέσο 

ηµεροµίσθιο 

(4)/(3) 

1995 300 5725,60 1,5693 8985,19 29,95 

1996 250 6345,63 1,4335 9096,47 36,38 

1997 260 6932,64 1,3373 9271,03 35,65 

1998 300 7277,32 1,2895 9384,12 31,28 

1999 300 7624,88 1,2406 9459,43 31,53 

2000 300 8279,82 1,1924 9872,87 32,91 

2001 300 8881,64 1,1301 10037,15 33,46 

2002 300 9346,57 1,0918 10204,58 34,01 

2003 309 9809,28 1,0500  10299,74 33,33 

2004 208 6572,28 1 6572,28 31,60 
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Ο παρακάτω πίνακας περιέχει το συνολικό ποσό σύνταξης(εκτός επιδόµατος 

συζύγου και τέκνων) που θα πάρει ο ασφαλισµένος ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό 

των ηµερών εργασίας στην 12
η
 ασφαλιστική κλάση. 

 

ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ(ευρώ/µήνα)  

1-3299 256,73 

3300-3599 265,28 

3600-3899 273,84 

3900-4199 282,40 

4200-4499 290,96 

4500-4799 299,51 

4800-5099 308,07 

5100-5399 316,63 

5400-5699 325,19 

5700-5999 333,74 

6000-6299 342,30 

6300-6599 350,86 

6600-6899 359,42 

6900-7199 367,97 

7200-7499 376,53 

7500-7799 385,09 

7800-8099 406,48 

8100-8399 427,88 

8400-8699 449,27 

8700-8999 470,66 

9000-9299 492,06 

9300-9599 513,45 

9600-9899 534,84 

9900-10199 556,24 

10200-10499 577,63 

10500-10799 599,03 

10800-11099 620,42 
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11100-11399 641,81 

11400-11699 663,21 

11700-11999 684,60 

12000-12299 705,99 

12300-12599 727,39 

12600-12899 748,78 

12900-13199 770,18 

13200-13499 791,57 

13500-13799 812,96 

13800-14099 834,36 

14100-14399 855,75 

 

Οπότε στην προκειµένη περίπτωση θα πάρει το ποσό των 599,03 ευρώ. 

 

2.4.5.3 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένη 

µέχρι 31/12/92 

 

Έστω ότι η ασφαλισµένη γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο Ι.Κ.Α. το 

1970 και  καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στις αρχές Απριλίου του 2005, οπότε η 

τελευταία δεκαετία ασφάλισης που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης, θα 

είναι η περίοδος 1995-2004. Οι αποδοχές των παραπάνω ετών(χωρίς δώρα εορτών 

και επίδοµα άδειας) θα αναπροσαρµοστούν ως εξής: 

 

Οι αποδοχές του έτους 1995 κατά το λόγο: 43,25/27,56 = 1,5693  

  

Οι αποδοχές του έτους 1996 κατά το λόγο: 43,25/30,17 = 1,4335  

 

Οι αποδοχές του έτους 1997 κατά το λόγο: 43,25/32,34 = 1,3373  

 

Οι αποδοχές του έτους 1998 κατά το λόγο: 43,25/33,54 = 1,2895  

 

Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 43,25/34,86 = 1,2406  
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Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 43,25/36,27 = 1,1924  

 

Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 43,25/38,27 = 1,1301  

 

Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 43,25/39,61 = 1,0918  

 

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 43,25/41,14 = 1,0500  

 

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 43,25/43,25 = 1 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, 

οι αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 

αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και το µέσο ηµεροµίσθιο ανά έτος, µε βάση 

το οποίο γίνεται η επιλογή της καλύτερης πενταετίας. 

 

 

Έτη Ηµέρες 

Εργασίας 

(3) 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2)=(4) 

Μέσο 

ηµεροµίσθιο 

(4)/(3) 

1995 300 5725,60 1,5693 8985,19 29,95 

1996 250 6345,63 1,4335 9096,47 36,38 

1997 260 6932,64 1,3373 9271,03 35,65 

1998 300 7277,32 1,2895 9384,12 31,28 

1999 300 7624,88 1,2406 9459,43 31,53 

2000 300 8279,82 1,1924 9872,87 32,91 

2001 300 8881,64 1,1301 10037,15 33,46 

2002 300 9346,57 1,0918 10204,58 34,01 

2003 309 9809,28 1,0500  10299,74 33,33 

2004 208 6572,28 1 6572,28 31,60 

 

Τα καλύτερα 5 έτη µε βάση τα οποία θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης στο 

ανωτέρω παράδειγµα είναι: 1996, 1997, 2001, 2002 και 2003.  

Στη συνέχεια, το σύνολο των αναπροσαρµοσθεισών συντάξιµων αποδοχών 

των επιλεγέντων 5 ετών θα διαιρεθεί µε το σύνολο των ηµερών εργασίας των 

αντίστοιχων ετών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 1000 
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(250+260+300+300+309=1419>1000) . Με το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύψει 

ως πηλίκο θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση µε βάση τους πίνακες που 

ίσχυαν την περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. 

Έτσι έχουµε (9096,47+9271,03+10037,15+10204,58+10299,74) / 1419 = 

34,46 ευρώ µέσο ηµεροµίσθιο. Το µέσο αυτό ηµεροµίσθιο αναφέρεται στην 12
η
 

ασφαλιστική κλάση όπως αυτή ισχύει την χρονική περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. Με 

βάση τον συνολικό αριθµό των ηµερών εργασίας όλων των χρόνων ασφάλισης στο 

Ι.Κ.Α. και την παραπάνω ασφαλιστική κλάση, θα γίνει ο προσδιορισµός του ποσού 

σύνταξης.  

Θεωρούµε ότι τα έτη 1970-1994 η ασφαλισµένη έχει 300 ηµέρες εργασίας 

ανά έτος και ότι το 2005 έχουµε 75 ηµέρες εργασίας. Άρα ο συνολικός αριθµός των 

ηµερών εργασίας της ασφαλισµένης θα είναι 2827(1995-2004)+7500(1970-

1994)+75(2005)=10402. 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει το συνολικό ποσό σύνταξης(εκτός επιδόµατος 

συζύγου και τέκνων) που θα πάρει η ασφαλισµένη ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό 

των ηµερών εργασίας στην 12
η
 ασφαλιστική κλάση. 

 

ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ(ευρώ/µήνα)  

1-3299 256,73 

3300-3599 265,28 

3600-3899 273,84 

3900-4199 282,40 

4200-4499 290,96 

4500-4799 299,51 

4800-5099 308,07 

5100-5399 316,63 

5400-5699 325,19 

5700-5999 333,74 

6000-6299 342,30 

6300-6599 350,86 

6600-6899 359,42 

6900-7199 367,97 
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7200-7499 376,53 

7500-7799 385,09 

7800-8099 406,48 

8100-8399 427,88 

8400-8699 449,27 

8700-8999 470,66 

9000-9299 492,06 

9300-9599 513,45 

9600-9899 534,84 

9900-10199 556,24 

10200-10499 577,63 

10500-10799 599,03 

10800-11099 620,42 

11100-11399 641,81 

11400-11699 663,21 

11700-11999 684,60 

12000-12299 705,99 

12300-12599 727,39 

12600-12899 748,78 

12900-13199 770,18 

13200-13499 791,57 

13500-13799 812,96 

13800-14099 834,36 

14100-14399 855,75 

 

Οπότε στην προκειµένη περίπτωση θα πάρει το ποσό των 577,63 ευρώ. 

2.4.6 Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος για 

ασφαλισµένους από 1/1/1993 

Σύµφωνα µε το www.ggka.gr : 

 

Ηµέρες Ασφάλισης Ηλικία Συνταξιοδότησης  Φύλο 

4500 65 Άνδρας-Γυναίκα 
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4500(από τα οποία 3375 

σε βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλµατα) 

60 Άνδρας-Γυναίκα 

11100 Α.Ο.Η Άνδρας-Γυναίκα 

 

2.4.7 Τρόπος υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένους 

από 1/1/1993 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2α του άρθρου 3 του νόµου 3029/2002 για τον 

υπολογισµό των συντάξεων των από 1/1/1993 ασφαλισµένων του Ι.Κ.Α. το ποσό της 

µηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των 

µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών του άρθρου 28 παρ.1 του Ν.2084/1992 για κάθε έτος 

ή 300 µέρες ασφάλισης και µέχρι 35 έτη ή 10500 µέρες ασφάλισης. 

Για κάθε έτος ή 300 µέρες ασφάλισης πέραν των 35 ετών ή 10500 µερών 

ασφάλισης, που πραγµατοποιούνται µετά το 65
ο
 έτος της ηλικίας και µέχρι το 67

ο
 , το 

ανώτερο ποσοστό αυξάνεται σε 3%. 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 28 του Ν. 2084/1992 για τον 

προσδιορισµό των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών στους φορείς κύριας ασφάλισης, 

που ασφαλίζουν µισθωτούς, λαµβάνεται  υπόψη το πηλίκο της διαιρέσεως του 

συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε 

ηµερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η 

αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς 

τον υπολογισµό δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των µηνών 

απασχόλησης, που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος εντός της  χρονικής αυτής 

περιόδου. 

Για τους φορείς  κύριας ασφάλισης  µισθωτών, στους οποίους ως  βάση 

υπολογισµού των παροχών θεωρείται  η ηµέρα εργασίας, η κατά το προηγούµενο 

εδάφιο διαίρεση γίνεται µε τον αριθµό  ηµερών εργασίας και το πηλίκο 

πολλαπλασιάζεται επί 25. 

Αν ο ασφαλισµένος  στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει πραγµατοποιήσει 

σαράντα (40) τουλάχιστον µηνών ή χιλίων (1.000) ηµερών απασχόλησης, για τον 

προσδιορισµό των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών συνυπολογίζονται και οι 
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αποδοχές µηνών εργασίας της αµέσου προηγούµενης χρονικής περιόδου µέχρι τη 

συµπλήρωση του αριθµού των σαράντα (40) µηνών ή χιλίων (1.000) ηµερών. 

Επί εργατικού ατυχήµατος ή ατυχήµατος κατά την απασχόληση και 

ατυχήµατος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, αν δεν έχουν συµπληρωθεί οι παραπάνω 

µήνες ή έτη, ο υπολογισµός  γίνεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που 

έχει πραγµατοποιηθεί. 

Για τον προσδιορισµό των παραπάνω συνολικών αποδοχών, οι αποδοχές του 

ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, πλην των αποδοχών του τελευταίου πριν 

από  την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ηµερολογιακού έτους, λαµβάνονται 

υπόψη αυξηµένες κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του κάθε φορέα. 

Σύµφωνα µε την παρ.2
α
 του άρθρου 3 του νόµου 3029/2002, το ανώτερο ποσό 

σύνταξης δεν µπορεί να  είναι µεγαλύτερο του τετραπλασίου του κατά το έτος 1991 

µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρµοσµένο κατά το ποσοστό αύξησης 

των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4
α
 του άρθρου 3 του νόµου 3029/2002, το 

κατώτατο ποσό σύνταξης που µπορεί να λάβει ο ασφαλισµένος είναι ίσο µε το 70% 

του κατώτατου µισθού εγγάµου, µε πλήρη απασχόληση, όπως ο µισθός αυτός 

ορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 προσαυξηµένο κατά το ποσοστό αύξησης 

των συντάξεων που λαµβάνει χώρα κάθε έτος.  

 

2.4.7.1 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένο 

µετά από την 1/1/93 

 

Σύµφωνα µε τον Ραπανάκη(«Οι νέες ασφαλιστικές ρυθµίσεις του Ι.Κ.Α.», 

σελ.736), ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά αύξησης των συντάξεων του 

Ι.Κ.Α. από το 1993 µέχρι και το 2005. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Από 1/1/93 4% 

Από 1/7/93 2% 

Από 1/1/94 5% 

Από 1/7/94 5% 
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Από 1/1/95 0,8%+3% 

Από 1/7/95 3% 

Από 1/1/96 2,1%+3,5% 

Από 1/7/96 3,5% 

Από 1/1/97 2,5%+2% 

Από 1/7/97 2,5% 

Από 1/1/98 0,2%+3,5% 

Από 1/1/99 1,4%+2,5% 

Από 1/1/2000 4% 

Από 1/1/2001 5,5% 

Από 1/1/2002 3,5% 

Από 1/1/2003 4% 

Από 1/1/2004 5% 

Από 1/1/2005 4% 

 

 

Έστω ότι ο ασφαλισµένος γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο Ι.Κ.Α. το 

1993 και  καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στις αρχές Απριλίου του 2008. Έχει 

4500 ηµέρες ασφάλισης. Επίσης έχει αναγνωρίσει 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας. Οι 

αποδοχές των πέντε τελευταίων ετών που προηγούνται του έτους συνταξιοδότησης 

(χωρίς δώρα εορτών και επίδοµα άδειας) θα αναπροσαρµοστούν(θα ληφθούν 

αυξηµένες) ως εξής: 

 

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά τον συντελεστή: ( 5%+4%+ το ποσοστό αύξησης 

των συντάξεων το 2006 + ποσοστό αύξησης το 2007) = ΣΥΝ1 

  

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά τον συντελεστή: (4%+ το ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων το 2006 + ποσοστό αύξησης το 2007) =ΣΥΝ2 

 

Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά τον συντελεστή: (το ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων το 2006 + ποσοστό αύξησης το 2007) = ΣΥΝ3 
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Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά τον συντελεστή: κατά το ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων το 2007= ΣΥΝ4  

 

Οι αποδοχές του έτους 2007 κατά τον συντελεστή: 0%   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, 

οι αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 

αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές. 

 

 

Έτη συντάξιµης υπηρεσίας = (Σύνολο ηµερών εργασίας(εκτός στρατού)+Σύνολο 

ηµερών(στρατός)) / 300= 4860/ 300 = 16 

 

Μηνιαία σύνταξη = Μηνιαίες συντάξιµες αποδοχές * 2% * Έτη συντάξιµης 

υπηρεσίας = (ΠΟΣΟ2*25)*2%*16=ΠΟΣΟ3 ευρώ 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο 

ασφαλισµένος είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο σύνταξης, τότε λαµβάνει το 

κατώτατο όριο σαν σύνταξη. 

 

 

 

 

 

Έτη Ηµέρες 

Εργασίας 

 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2) 

Μηνιαίες 

συντάξιµες 

αποδοχές(4)/(3)  

2003 300 15000 (1+ΣΥΝ1) 15000*(1+ΣΥΝ1)  

2004 300 16000 (1+ΣΥΝ2) 16000*(1+ΣΥΝ2)  

2005 300 17000 (1+ΣΥΝ3) 17000*(1+ΣΥΝ3)  

2006 300 18000 (1+ΣΥΝ4) 18000*(1+ΣΥΝ4)  

2007 300 19000 1 19000  

ΣΥΝΟΛΟ 1500(3)   ΠΟΣΟ1(4) ΠΟΣΟ2*25 
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2.4.7.2 Παράδειγµα υπολογισµού κύριας σύνταξης για ασφαλισµένη 

µετά από την 1/1/93 

 

Σύµφωνα µε τον Ραπανάκη(«Οι νέες ασφαλιστικές ρυθµίσεις του Ι.Κ.Α.», 

σελ.736), ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά αύξησης των συντάξεων του 

Ι.Κ.Α. από το 1993 µέχρι και το 2005. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Από 1/1/93 4% 

Από 1/7/93 2% 

Από 1/1/94 5% 

Από 1/7/94 5% 

Από 1/1/95 0,8%+3% 

Από 1/7/95 3% 

Από 1/1/96 2,1%+3,5% 

Από 1/7/96 3,5% 

Από 1/1/97 2,5%+2% 

Από 1/7/97 2,5% 

Από 1/1/98 0,2%+3,5% 

Από 1/1/99 1,4%+2,5% 

Από 1/1/2000 4% 

Από 1/1/2001 5,5% 

Από 1/1/2002 3,5% 

Από 1/1/2003 4% 

Από 1/1/2004 5% 

Από 1/1/2005 4% 

 

 

Έστω ότι η ασφαλισµένη γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο Ι.Κ.Α. το 

1993 και  καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στις αρχές Απριλίου του 2008. Έχει 

συνολικά 4500 ηµέρες ασφάλισης. Οι αποδοχές των πέντε τελευταίων ετών που 
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προηγούνται του έτους συνταξιοδότησης (χωρίς δώρα εορτών και επίδοµα άδειας) θα 

αναπροσαρµοστούν(θα ληφθούν αυξηµένες) ως εξής: 

 

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά τον συντελεστή: ( 5%+4%+ το ποσοστό αύξησης 

των συντάξεων το 2006 + ποσοστό αύξησης το 2007) = ΣΥΝ1 

  

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά τον συντελεστή: (4%+ το ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων το 2006 + ποσοστό αύξησης το 2007) =ΣΥΝ2 

 

Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά τον συντελεστή: (το ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων το 2006 + ποσοστό αύξησης το 2007) = ΣΥΝ3 

 

Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά τον συντελεστή: κατά το ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων το 2007= ΣΥΝ4  

 

Οι αποδοχές του έτους 2007 κατά τον συντελεστή: 0%   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, 

οι αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 

αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές. 

 

 

Έτη συντάξιµης υπηρεσίας = Σύνολο ηµερών εργασίας/ 300= 4500/ 300 = 15 

 

Έτη Ηµέρες 

Εργασίας 

 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2) 

Μηνιαίες 

συντάξιµες 

αποδοχές(4)/(3)  

2003 300 15000 (1+ΣΥΝ1) 15000*(1+ΣΥΝ1)  

2004 300 16000 (1+ΣΥΝ2) 16000*(1+ΣΥΝ2)  

2005 300 17000 (1+ΣΥΝ3) 17000*(1+ΣΥΝ3)  

2006 300 18000 (1+ΣΥΝ4) 18000*(1+ΣΥΝ4)  

2007 300 19000 1 19000  

ΣΥΝΟΛΟ 1500(3)   ΠΟΣΟ1(4) ΠΟΣΟ2*25 
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Μηνιαία σύνταξη = Μηνιαίες συντάξιµες αποδοχές * 2% * Έτη συντάξιµης 

υπηρεσίας = (ΠΟΣΟ2*25)*2%*15=ΠΟΣΟ3 ευρώ 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης που δικαιούται η 

ασφαλισµένη είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο σύνταξης, τότε λαµβάνει το 

κατώτατο όριο σαν σύνταξη. 
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3. Τ.Ε.Β.Ε 

 

3.1 Γενικές αρχές 

 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr, µε το Ν.2676/99 συστάθηκε o Οργανισµός 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών µε τη µορφή Ν.Π.∆.∆. που έχει έδρα την 

Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  

Σκοπός του Ο.Α.Ε.Ε. είναι η ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που 

ασκούν ασφαλιστέο επάγγελµα στα ενοποιηµένα Ταµεία σε περίπτωση γήρατος , 

αναπηρίας , θανάτου , ατυχήµατος , ασθενείας ή θανάτου τους . 

Εντάσσονται τα Ταµεία Τ.Ε.Β.Ε – Τ.Α.Ε. – Τ.Σ.Α., και ασφαλίζονται σ’ 

αυτόν  επίσης το προσωπικό του Τ.Σ.Α. καθώς και οι ξενοδόχοι των οποίων η 

επιχειρηµατική δραστηριότητα αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

Ν.2676/99(δηλαδή 1-3-99), µε όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 1-13 Κεφ. Α – 

Ενοποιήσεις – Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις Ασφ/κων Οργανισµών.   

Η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. ( Τ.Ε.Β.Ε ) καλύπτει δύο  κλάδους :   

    α) Κλάδος Σύνταξης, για την παροχή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας στους 

αµέσως ασφαλισµένους και λόγω θανάτου στα µέλη οικογένειας αυτών η των 

συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας.   

    β) Ο Κλάδος Ασθενείας για παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης,  στους εν ενεργεία ασφαλισµένους και τα µέλη των οικογενειών τους. 

Στο Τ.Ε.Β.Ε. οι ασφαλισµένοι φθάνουν τους  545000 και οι συνταξιούχοι τους 

165836 

 

3.2 Υπαγωγή στην ασφάλιση 

 

  Σύµφωνα µε το www.tebe.gr, η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε ( Τ.Ε.Β.Ε )  είναι 

υποχρεωτική  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1027/80  για όλους τους 

Επαγγελµατίες και Βιοτέχνες που  έχουν συµπληρώσει το 18
ον
 έτος της ηλικίας των 

και ασκούν επάγγελµα σε πόλεις κωµοπόλεις και χωριά άνω των 2000 κατοίκων, 
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ανεξάρτητα µε τη µορφή λειτουργίας της επιχείρησης, ατοµική ή εταιρεία ( 

οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη, Α.Ε, Ε.Π.Ε.).   

Ως επαγγελµατική ή βιοτεχνική στέγη νοείται και η οικία ή οιοσδήποτε  

χώρος όπου ασκείται επάγγελµα ή βιοτεχνία.   

Στην Α.Ε. ασφαλίζονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον είναι 

µέτοχοι µε ποσοστό 5% τουλάχιστον.   

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.) υπάγονται υποχρεωτικά οι ξενοδόχοι 

των οποίων η έναρξη της επιχειρηµατικής  δραστηριότητας, αρχίζει µετά την έναρξη 

της ισχύος του Ν.2676/99.   

Προαιρετικά υπάγονται οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα έχει αρχίσει µέχρι 28-02-1999.   

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) έχουν ενταχθεί από 1/6/1994 οι 

εκτελωνιστές (ασφαλισµένοι του πρώην ΤΣΕ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2217/1994.  

  Η ασφάλιση έχει επεκταθεί σε κωµοπόλεις , χωριά, οικισµούς από 1000 

κατοίκους και άνω στους Νοµούς Αττικής, Θεσ/κης, Αχαΐας, Κορινθίας, Βοιωτίας και 

Ευβοίας.  

  Η ασφάλιση πραγµατοποιείται είτε µε την προσέλευση του ασφαλισµένου 

στις υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), είτε αυτεπάγγελτα από όργανα του Ταµείου.  

 

3.2.1 Επέκταση της  ασφάλισης του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) σε περιοχές 

κάτω των 2000 κατοίκων 

 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr, µε τις διατάξεις του αρθρ.9 του Ν.3050/02 , που 

δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 214/13.9.02 και θα ισχύσουν από 1/1/03, καθιερώνεται 

εισοδηµατικό κριτήριο για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) των επαγγελµατιών και 

βιοτεχνών που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων. 

Συγκεκριµένα : 

 

α) οι επαγγελµατοβιοτέχνες των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι παράλληλα 

ασκούν και αγροτική δραστηριότητα θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον 

ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), εφόσον ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τριών τελευταίων ετών 

από εµπορικές επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε το 50% του µέσου όρου του 
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συνολικού εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών από εµπορικές και αγροτικές 

επιχειρήσεις και ξεπερνά το 400πλάσιο του ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, 

όπως θα ισχύει κάθε φορά. 

β) οι επαγγελµατοβιοτέχνες που ασκούν µόνο επαγγελµατική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, θα υπάγονται υποχρεωτικά 

στον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), εφόσον ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τριών τελευταίων 

ετών από επαγγελµατική και βιοτεχνική δραστηριότητα υπερβαίνει το 400πλάσιο του 

ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα ισχύει κάθε φορά. 

γ) τα µέλη των εταιρειών Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, καθώς και τα µέλη ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου Α.Ε, µε ποσοστό µετοχών 5% τουλάχιστον, σε περιοχές κάτω των 2000 

κατοίκων, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), ανεξάρτητα 

εισοδήµατος. 

δ) οι ιδιοκτήτες έως και επτά ενοικιαζοµένων δωµατίων, σε περιοχές  µε 

πληθυσµό κάτω των 2000 κατοίκων, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) (εγκ. 54/02) 

ε) Με τη διάταξη της παρ.4 του αρθρ.9 του Ν.3050/02, υπάγονται στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου σε 

φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα, όπως οριοθετείται βάσει του αρθρ.51 Ν. 1892/90, σε 

επιχειρήσεις ΟΤΑ και σε Ερευνητικούς φορείς του Ν. 1514/85 που χρηµατοδοτούνται 

ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εγκ. 50/02). 

Η εγγραφή στα Μητρώα πραγµατοποιείται είτε µε την προσέλευση του 

ασφαλισµένου στις υπηρεσίες ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), είτε αυτεπάγγελτα από όργανο του 

Ταµείου. 

3.3 Εισφορές Τ.Ε.Β.Ε. που ισχύουν από 1.1.2005 για τους 

ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr: 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ(1) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ(2) 

ΣΥΝΟΛΟ(1)+(2) 

Α 42 61 103 

Β 60 61 121 

Γ 78 61 139 
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∆ 96 61 157 

Ε 127 61 188 

ΣΤ 146 61 207 

Ζ 179 61 240 

Η 220 61 281 

Θ 332 61 393 

Ι 405 61 466 

 

  Για τους ασφαλισµένους της κατηγορίας αυτής υπάρχουν δέκα (10) 

ασφαλιστικές κατηγορίες από τις οποίες  οι δύο (2) είναι προαιρετικές ( Υπουργική 

απόφαση  Φ35/346/24.4.2002 ). Ο νεοεγγραφόµενος στον Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.) 

κατατάσσεται υποχρεωτικά στην Ε ασφαλιστική κατηγορία όπου  παραµένει ένα 

έτος. 

   Από την 1
η
 όµως του επόµενου έτους,  εκείνου στο οποίο συµπλήρωσε τον 

χρόνο κατατάσσεται στη ΣΤ κατηγορία όπου µετά τη συµπλήρωση -5- ετών 

παραµονής, κατατάσσεται στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία όπου µετά τη 

συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών παραµονής κατατάσσεται στην Η  όπου παραµένει 

µέχρι την συνταξιοδότησή του, εφόσον ο ίδιος µε αίτησή του δεν ζητήσει  την 

υπαγωγή του σε  προαιρετική  κατηγορία.   

3.4 Εισφορές Τ.Ε.Β.Ε. που ισχύουν από 1.1.2005 για τους 

ασφαλισµένους από 1/1/1993 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr: 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ(1) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ(2) 

ΣΥΝΟΛΟ(1)+(2) 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

1 85,42 46,68 132,10 

2 105,05 57,40 162,45 

3 177,92 68,05 245,97 

4 205,68 78,67 284,35 

5 232,27 88,84 321,11 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
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6 252,68 96,65 349,33 

7 272,42 104,20 376,62 

8 292,17 111,75 403,92 

9 311,91 119,30 431,21 

10 331,65 126,86 458,51 

11 351,40 134,41 485,81 

12 371,14 141,96 513,10 

13 390,88 149,51 540,39 

14 410,62 157,06 567,68 
 
 

Για τους ασφαλισµένους της κατηγορίας αυτής υπάρχουν ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

(14) ασφαλιστικές κατηγορίες από τις οποίες οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι 

εννέα (9) προαιρετικές.  

Ο νεοεγγραφόµενος στον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ), που δεν έχει ασφαλισθεί πριν από 

την 1-1-1993 σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1
η
 

ασφαλιστική κατηγορία.  

Η ανακατάταξη γίνεται µετά την συµπλήρωση  παραµονής δύο ετών σε κάθε 

µία και µέχρι την πέµπτη (5),  όπου και θα παραµένει µέχρι τη συνταξιοδότησή του, 

εφόσον ο ίδιος µε αίτησή του δεν ζητήσει την υπαγωγή του σε µια από τις υπόλοιπες 

εννέα (9) προαιρετικές.   

3.5 Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος 

για ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr: 

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

35 60  

15 65  

15 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Να είναι τυφλοί 

15 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Να είναι τετραπληγικοί ή 

παραπληγικοί 

15 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Να πάσχουν από 

µεσογειακή αναιµία 
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37 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο χρόνος ασφάλισης είναι 

ο πραγµατικός χρόνος 

ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. ή 

άλλο ταµείο 

αυτοαπασχολούµενων 

11 ½  65 Ο χρόνος ασφάλισης είναι 

ο πραγµατικός χρόνος 

ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. ή 

άλλο ταµείο 

αυτοαπασχολούµενων 

25 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Να είναι µητέρες τέκνων 

µε αναπηρία 80% και άνω 

 

3.6 Προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος 

για ασφαλισµένους από 1/1/1993 

 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr: 

 

ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

15 65  

20 55 Μητέρα µε ανήλικα ή 

ανήλικα τέκνα 

20 56 Μητέρα µε 3 παιδιά 

20 53 Μητέρα µε 4 παιδιά 

20 50 Μητέρα µε 5 παιδιά και 

άνω 
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3.7 Αναγνώριση στρατού 

  

Για την αναγνώριση ενός µηνός στρατιωτικής θητείας ο ασφαλισµένος 

καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον κλάδο σύνταξης της µεγαλύτερης 

ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει ασφαλιστεί ο ασφαλισµένος µέχρι το έτος 

που υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας. Ο κάθε µήνας 

στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται προσθέτει το αντίστοιχο ποσό προσαύξησης 

στο τελικό ποσό σύνταξης. 

Το ποσό εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας 

καταβάλλεται:  

• Εφάπαξ µε έκπτωση 15%  

• Σε δόσεις ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το µισό 

του αριθµού των µηνών που αναγνωρίζονται.  

• Με παρακράτηση από την σύνταξη σε ποσό ίσο µε το 1/3 του ποσού της 

σύνταξης.  

 

3.8 Τρόπος υπολογισµού σύνταξης για ασφαλισµένους µέχρι 

31/12/1992 

 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr: 

Το ποσόν της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας ποικίλει ανάλογα µε τα έτη 

ασφάλισης και την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία υπήχθη ο ασφαλισµένος κατά 

το χρόνο της ενεργού ασφάλισής του.   

Το εν λόγω ποσό σύνταξης αποτελείται:   

 

Α) Από βασική σύνταξη, η οποία είναι ίση µε το τετραπλάσιο του ποσού της µηνιαίας 

εισφοράς της   Α΄ ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Σύνταξης.   

Β) Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται  µε βάση το ποσό της µηνιαίας εισφοράς 

του Kλάδου Σύνταξης, που ισχύει κάθε φορά, των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

κατηγοριών στις οποίες είχε καταταγεί ο ασφαλισµένος στην διάρκεια του χρόνου 

ασφάλισης του , ως εξής: 
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• Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης, προσαύξηση 15% για κάθε έτος.   

• Από το 31ο έτος ασφάλισης, µέχρι και το 35ο έτος προσαύξηση 25% για κάθε 

έτος, και   

• Από το 36ο έτος ασφάλισης και άνω, προσαύξηση 30% για κάθε έτος. 

 

Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας γίνεται µε την κατάταξη των µηνών 

αυτής στην µεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία που έχει ασφαλιστεί ο ασφαλισµένος 

µέχρι την στιγµή της αίτησης για αναγνώριση αυτού του χρόνου. 

Το κατώτατο όριο σύνταξης για το 2005 είναι 357 ευρώ. 

Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας µε τις προσαυξήσεις(15%) για το 2005 

ανάλογα  µε τους µήνες ασφάλισης, την ασφαλιστική κατηγορία για την πρώτη 

χρονική περίοδο δηλ. 0-30 έτη ασφάλισης. 

 

 

  

 

 

Αµέσως µετά παρατίθεται πίνακας µε τις προσαυξήσεις(25%) για το 2005 

ανάλογα  µε τους µήνες ασφάλισης, την ασφαλιστική κατηγορία για την δεύτερη 

χρονική περίοδο δηλ. 31-35 έτη ασφάλισης. 

 

 

 

Κλ.Συντ. Ασφ.κατ. 1 Μ 2Μ 3Μ 4Μ 5Μ 6Μ 7Μ 8Μ 9Μ 10Μ 11Μ 12Μ 

42 Α 0,53 1,05 1,58 2,10 2,63 3,15 3,68 4,20 4,73 5,25 5,78 6,30 

60 Β 0,75 1,5 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,5 8,25 9,00 

78 Γ 0,98 1,95 2,93 3,90 4,88 5,85 6,83 7,80 8,78 9,75 10,73 11,70 

96 ∆ 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40 

127 Ε 1,59 3,18 4,76 6,35 7,94 9,53 11,11 12,70 14,29 15,88 17,46 19,05 

146 ΣΤ 1,83 3,65 5,48 7,30 9,13 10,95 12,78 14,60 16,43 18,25 20,08 21,90 

179 Ζ 2,24 4,48 6,71 8,95 11,119 13,43 15,66 17,90 20,14 22,38 24,61 26,85 

220 Η 2,75 5,50 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 22,00 24,75 27,50 30,25 33,00 

332 Θ 4,15 8,30 12,45 16,60 20,75 24,90 29,05 33,20 37,35 41,50 45,65 49,80 

405 Ι 5,06 10,013 15,19 20,25 25,31 30,38 35,44 40,50 45,56 50,63 55,69 60,75 
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Κλ.Συντ. Ασφ.Κατ. 1Μ 2Μ 3Μ 4Μ 5Μ 6Μ 7Μ 8Μ 9Μ 10Μ 11Μ 12Μ 

42 Α 0,88 1,75 2,63 3,50 4,38 5,25 6,13 7,00 7,88 8,75 9,63 10,50 

60 Β 1,25 2,5 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50 13,75 15,00 

78 Γ 1,63 3,25 4,88 6,50 8,13 9,75 11,38 13,00 14,63 16,25 17,88 19,50 

96 ∆ 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 

127 Ε 2,65 5,29 7,94 10,58 13,23 15,88 18,52 21,17 23,81 26,46 29,10 31,75 

146 ΣΤ 3,04 6,08 9,13 12,17 15,21 18,25 21,29 24,33 27,38 30,42 33,46 36,50 

179 Ζ 3,73 7,46 11,19 14,92 18,65 22,38 26,10 29,83 33,56 37,29 41,02 44,75 

220 Η 4,58 9,17 13,75 18,33 22,92 27,50 32,08 36,67 41,25 45,83 50,42 55,00 

332 Θ 6,92 13,83 20,75 27,67 34,58 41,50 48,42 55,33 62,25 69,17 76,08 83,00 

405 Ι 8,44 16,88 25,31 33,75 42,19 50,63 59,06 67,50 75,94 84,38 92,81 101,25 

 

Τέλος παρατίθεται πίνακας µε τις προσαυξήσεις(30%) για το 2005 ανάλογα  

µε τους µήνες ασφάλισης, την ασφαλιστική κατηγορία για την τρίτη χρονική περίοδο 

δηλ. 36 και άνω έτη ασφάλισης. 

 

 

 

 

 

 

Κλ.Συντ. Ασφ.Κατ. 1Μ 2Μ 3Μ 4Μ 5Μ 6Μ 7Μ 8Μ 9Μ 10Μ 11Μ 12Μ 

42 Α 1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 7,35 8,40 9,45 10,50 11,55 12,60 

60 Β 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 16,50 18,00 

78 Γ 1,95 3,90 5,85 7,80 9,75 11,70 13,65 15,60 17,55 19,50 21,45 23,40 

96 ∆ 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 

127 Ε 3,18 6,35 9,53 12,70 15,88 19,05 22,23 25,40 28,58 31,75 34,93 38,10 

146 ΣΤ 3,65 7,30 10,95 14,60 18,25 21,90 25,55 29,20 32,85 36,50 40,15 43,80 

179 Ζ 4,48 8,95 13,43 17,90 22,38 26,85 31,33 35,80 40,28 44,75 49,23 53,70 

220 Η 5,50 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 38,50 44,00 49,50 55,00 60,50 66,00 

332 Θ 8,30 16,60 24,90 333,20 41,50 49,80 58,10 66,40 74,70 83,00 91,30 99,60 

405 Ι 10,13 20,25 30,38 40,50 50,63 60,75 70,88 81,00 91,13 101,25 111,38 121,50 
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3.8.1 Παράδειγµα υπολογισµού σύνταξης για ασφαλισµένο µέχρι 

31/12/92 

 

Έστω ότι ο ασφαλισµένος γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. το 

1971 και  καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στις αρχές Απριλίου του 2005. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται τα έτη ασφάλισης, οι ασφαλιστικές κλάσεις στις οποίες 

ασφαλίστηκε και οι µήνες ανά έτος που παρέµεινε σε αυτές. 

 

 

ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Έτη Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

1965        2 

στρατός 

  

1966        10 

στρατός 

  

1971  10         

1972  12         

1973  12         

1974  12         

1975  12         

1976   12        

1977   12        

1978   12        

1979   12        

1980   12        

1981   10   2     

1982      12     

1983      12     

1984      12     

1984      12     

1986      12     

1987      12     
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1988      12     

1989      12     

1990      12     

1991      1 11    

1992       12    

1993       12    

1994       12    

1995       12    

1996       12    

1997       12    

1998       12    

1999       12    

2000       12    

2001       12    

2002       12    

2003        12   

2004        12   

2005        3   
 
  

 

Τα χρόνια της στρατιωτικής θητείας(1965-1966) κατατάσσονται στην 

µεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση στην Η. 

Στην συνέχεια θα γίνει οµαδοποίηση των µηνών ασφάλισης έτσι ώστε να 

δηµιουργηθούν 2 ή 3 οµάδες: η πρώτη θα αναφέρεται την χρονική περίοδο 

ασφάλισης 0-30 έτη δηλαδή συνολικά 360 µήνες, η δεύτερη στην χρονική περίοδο 

ασφάλισης 31-35 έτη δηλαδή συνολικά 60 µήνες και η τρίτη(αν υπάρχει) στην 

χρονική περίοδο 36 έτη και άνω µε όσους µήνες υπάρχουν. 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα για την χρονική περίοδο 0-30 έτη έχουµε: 

 

58 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία Β -> 4 χρόνια και 10 µήνες -> 4*9 + 7,50 =             43,50 

70 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία Γ -> 5 χρόνια και 10 µήνες -> 5*11,70 + 9,75 =       68,25    

111 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία ΣΤ -> 9 χρόνια και 3 µήνες -> 9*21,90 + 5,48 =  202,58 
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109 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία  Ζ -> 9 χρόνια και 1 µήνα -> 9*26,85 + 2,24 =     243,89 

12 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία Η -> 1 χρόνος ->                                                       33,00 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα για την χρονική περίοδο 31-35 έτη 

έχουµε: 

 

34 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία  Ζ -> 2 χρόνια και 10 µήνες -> 2*44,75 + 37,29 = 126,79 

26 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία  Η -> 2 χρόνια και 2 µήνες -> 2*55,00 + 9,17 =     119,17 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα για την χρονική περίοδο 36 και άνω έτη έχουµε: 

 

1 µήνα στην ασφαλιστική κλάση Η -> 1 µήνας ->                                                                    5,50  

 

Η βασική σύνταξη, η οποία είναι ίση µε το τετραπλάσιο του ποσού της µηνιαίας 

εισφοράς της   Α΄ ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Σύνταξης θα είναι ίση µε 4*42=                        

168,00 

Άρα το πόσο σύνταξης που θα πάρει ο ασφαλισµένος θα είναι ίσο µε το άθροισµα 

των παραπάνω επιµέρους ποσών. Αυτό σηµαίνει ότι το τελικό ποσό σύνταξης θα είναι 

1010,68 ευρώ  

 

3.8.2 Παράδειγµα υπολογισµού σύνταξης για ασφαλισµένη µέχρι 

31/12/92 

 

Έστω ότι η ασφαλισµένη γεννήθηκε το 1943, ασφαλίστηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. το 

1971 και  καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης στις αρχές Απριλίου του 2005. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται τα έτη ασφάλισης, οι ασφαλιστικές κλάσεις στις οποίες 

ασφαλίστηκε και οι µήνες ανά έτος που παρέµεινε σε αυτές. 

 

ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Έτη Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

1965           

1966           
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1971  12         

1972  12         

1973  12         

1974  12         

1975  12         

1976   12        

1977   12        

1978   12        

1979   12        

1980   12        

1981   10   2     

1982      12     

1983      12     

1984      12     

1984      12     

1986      12     

1987      12     

1988      12     

1989      12     

1990      12     

1991      1 11    

1992       12    

1993       12    

1994       12    

1995       12    

1996       12    

1997       12    

1998       12    

1999       12    

2000       12    

2001       12    

2002       12    



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  71 

2003        12   

2004        12   

2005        3   
 
  

Στην συνέχεια θα γίνει οµαδοποίηση των µηνών ασφάλισης έτσι ώστε να 

δηµιουργηθούν 2 ή 3 οµάδες: η πρώτη θα αναφέρεται την χρονική περίοδο 

ασφάλισης 0-30 έτη δηλαδή συνολικά 360 µήνες, η δεύτερη στην χρονική περίοδο 

ασφάλισης 31-35 έτη δηλαδή συνολικά 60 µήνες και η τρίτη(αν υπάρχει) στην 

χρονική περίοδο 36 έτη και άνω µε όσους µήνες υπάρχουν. 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα για την χρονική περίοδο 0-30 έτη έχουµε: 

 

58 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία Β -> 4 χρόνια και 10 µήνες -> 4*9 + 7,50 =                 43,50 

70 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία Γ -> 5 χρόνια και 10 µήνες -> 5*11,70 + 9,75 =          68,25    

111 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία ΣΤ -> 9 χρόνια και 3 µήνες -> 9*21,90 + 5,48 =     202,58 

121 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία  Ζ -> 10 χρόνια και 1 µήνα -> 10*26,85 + 2,24 =    268,04 

 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα για την χρονική περίοδο 31-35 έτη 

έχουµε: 

 

22 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία  Ζ -> 1 χρόνια και 10 µήνες -> 1*44,75 + 37,29 =    82,04 

27 µήνες στην ασφαλιστική κατηγορία  Η -> 2 χρόνια και 3 µήνες -> 2*55,00 + 13,75 =   123,75 

  

 

Η βασική σύνταξη, η οποία είναι ίση µε το τετραπλάσιο του ποσού της µηνιαίας 

εισφοράς της   Α΄ ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Σύνταξης θα είναι ίση µε 4*42=                        

168,00 

Άρα το πόσο σύνταξης που θα πάρει η ασφαλισµένη θα είναι ίσο µε το άθροισµα των 

παραπάνω επιµέρους ποσών. Αυτό σηµαίνει ότι το τελικό ποσό σύνταξης θα είναι 956,16 

ευρώ  
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3.9 Τρόπος υπολογισµού σύνταξης για ασφαλισµένους από 

1/1/1993 

 

Σύµφωνα µε το www.tebe.gr, η µηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας 

συνίσταται σε ποσοστό 2 % επί του συντάξιµου ποσού βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών, 

για κάθε έτος συντάξιµης υπηρεσίας. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν το τελικό ποσό σύνταξης είναι µικρότερο από 

το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος, θα πάρει το κατώτατο όριο σαν σύνταξη. 
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4. ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

Ν.3232/04) 

4.1 Νοµολογία 

 

4.1.1 Πότε εφαρµόζεται ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξης από 

διαδοχική ασφάλιση 

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 66/2004 του Ι.Κ.Α., ο τρόπος υπολογισµού 

σύνταξης που περιγράφεται από την παράγραφο 1 του    άρθρου 1 του νόµου 

3232/2004 εφαρµόζεται: 

α) Για τους ασφαλισµένους που υπάχθηκαν διαδοχικά από την ασφάλιση 

φορέα που ασφαλίζει αυτοτελώς απασχολούµενους στην ασφάλιση φορέα που 

ασφαλίζει µισθωτούς και αντιστρόφως 

β) Για τους ασφαλισµένους που, για πρώτη φορά από 1/1/79 και µετά, 

ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης 

γ) Για ασφαλισµένους που ασφαλίστηκαν πριν την 1/1/79 σε φορέα 

ασφάλισης µισθωτών και υπάχθηκαν διαδοχικά, για πρώτη φορά µετά την 24/12/97 

και εφεξής, σε άλλο φορέα µισθωτών έστω και αν παρέµειναν απασχολούµενοι στον 

ίδιο εργοδότη.     

 

4.1.2 Ποιος θα είναι ο απονέµων οργανισµός σε περίπτωση 

διαδοχικής ασφάλισης  

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόµου 1902/1990, τα 

πρόσωπα,  τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν 

ασφαλιστικούς οργανισµούς, δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισµό, 

στον οποίο ήταν ασφαλισµένα κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησης 

τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οργανισµού αυτού, εφ’όσον πραγµατοποίησαν 

πέντε ολόκληρα έτη ή χίλιες πεντακόσιες ηµέρες στην ασφάλιση του, εκ των οποίων 
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όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία, πριν την 

διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης. 

Ως νοµοθεσία του οργανισµού, για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής 

καθώς και των επόµενων παραγράφων, νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον 

απαιτούµενο για την συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπηρία και τον 

θάνατο. 

Ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσµού, 

στην συµπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε το χρόνο 

διακοπής της απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λ.π, δεν λαµβάνονται υπόψη για την 

εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόµου 1902/1990, αν ο 

ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισµού τον 

αριθµό των ηµερών εργασίας ή των ετών ασφάλισης, που ορίζονται από την τις 

διατάξεις της παραπάνω παραγράφου, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει 

πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενο από την νοµοθεσία του τελευταίου οργανισµού 

χρόνο ασφάλισης για την συνταξιοδότηση του λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των 

µελών της οικογένειας του λόγω θανάτου ή δεν πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του 

τελευταίου οργανισµού τον αριθµό των ηµερών εργασίας ή ετών ασφάλισης που 

ορίζονται από τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου, δικαιούται σύνταξη αυτός ή 

τα µέλη της οικογένειας του από τον οργανισµό, στην ασφάλιση του οποίου 

πραγµατοποίησε τις περισσότερες ηµέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, στον οποίο δεν 

περιλαµβάνεται ο τελευταίος, εφ’όσον: 

α) ο ασφαλισµένος που αιτείται την συνταξιοδότηση του λόγω γήρατος ή 

αναπηρίας έχει συµπληρώσει το όριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος µε το ποσοστό 

αναπηρίας που προβλέπεται από την νοµοθεσία του τελευταίου οργανισµού και  

β) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η 

νοµοθεσία του οργανισµού µε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.           

  Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόµου 1902/1990, αν ο 

ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η 

νοµοθεσία του οργανισµού, στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίησε τις 

περισσότερες ηµέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, τότε το δικαίωµα του ασφαλισµένου 

κρίνεται από τους άλλους οργανισµούς, στους οποίους ασφαλίστηκε κατά φθίνουσα 

σειρά αριθµού εργασίας, εκτός από τον τελευταίο. 
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Αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που 

προβλέπει η νοµοθεσία όλων των οργανισµών, στους οποίους ασφαλίστηκε πριν από 

τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος οργανισµός είναι αρµόδιος για την κρίση του 

δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας, εφ’όσον ο ασφαλισµένος 

πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του 1000 ηµέρες εργασίας ή 40 µήνες ασφάλισης, εκ 

των οποίων 300 ηµέρες εργασίας ή 12 µήνες ασφάλισης αντιστοίχως την τελευταία 

πενταετία και για την κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω θανάτου, εφ’όσον ο 

ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του οποτεδήποτε 300 ηµέρες 

εργασίας. 

 

4.1.3 Πως υπολογίζεται το συνολικό ποσό σύνταξης 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόµου 3232/2004, οι 

ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης που κρίνονται απονέµοντες οργανισµοί 

σύµφωνα µε την παραπάνω ενότητα, υπολογίζουν και το τµήµα της σύνταξης που 

αναλογεί στους συµµετέχοντες. Ο υπολογισµός των τµηµατικών ποσών του 

απονέµοντα και των συµµετεχόντων γίνεται ως εξής: 

α) Ο απονέµων οργανισµός υπολογίζει µε τα αρµόδια όργανα του το ποσό της 

σύνταξης που κατά την νοµοθεσία που τον διέπει αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου 

που πραγµατοποιήθηκε διαδοχικά και προσδιορίζει το τµήµα που αναλογεί στον 

χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του. 

β) Ο ίδιος οργανισµός υπολογίζει και το ποσό της σύνταξης του συµµετέχοντα 

οργανισµού που σύµφωνα µε την νοµοθεσία του αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης 

του σε ποσοστό επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόµου 3232/2004, για κάθε έτος ασφάλισης µέχρι και 

35 έτη ασφάλισης. 

γ) Τα ποσοστά καθορίζονται σε 2% για Ι.Κ.Α., Ν.Α.Τ., Ο.Γ.Α. και 

Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Σ.Α.), σε 3% για το Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.) και σε 2,2,86% για το ∆ηµόσιο 

και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης µισθωτών και αυτοτελώς απασχολουµένων. 

δ) Τα προσδιοριζόµενα τµήµατα σύνταξης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

είναι κατώτερα του τµήµατος του κατώτατου ορίου σύνταξης που αναλογεί στο 

χρόνο ασφάλισης ή του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισµό µε βάση τον χρόνο 

και µόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση τους, εφόσον µε τον χρόνο αυτόν 
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θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια 

σύνταξης. 

ε) Το άθροισµα των τµηµάτων της σύνταξης αποτελεί το συνολικό ποσό 

σύνταξης που καταβάλλεται στον δικαιούχο από τον απονέµοντα οργανισµό και θα 

αυξάνεται µε το ίδιο ποσοστό που θα αυξάνονται οι συντάξεις του οργανισµού αυτού. 

Αν το ποσό αυτό είναι µικρότερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του απονέµοντα, 

τότε καταβάλλεται στον συνταξιούχο το κατώτατο όριο σύνταξης αυτού.      

 

4.1.4 Ποιες είναι οι συντάξιµες αποδοχές των συµµετεχόντων 

οργανισµών     

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόµου 3232/2004, όταν οι 

συνυπολογιζόµενοι χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης έχουν διανυθεί σε φορείς 

ασφάλισης µισθωτών, οι συντάξιµες αποδοχές του χρόνου διακοπής της ασφάλισης, 

οι οποίες προβλέπονται από την νοµοθεσία κάθε συµµετέχοντα οργανισµού, όπως 

ισχύουν, αναπροσαρµόζονται από τον απονέµοντα οργανισµό µε βάση το µέσο 

ετήσιο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή όλων των ετών που έχουν µεσολαβήσει από την 

διακοπή της ασφάλισης µέχρι το προηγούµενο του χρόνου υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης. 

Οι συµµετέχοντες οργανισµοί µισθωτών υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον 

απονέµοντα οργανισµό βεβαίωση για το χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση τους, 

τις συντάξιµες αποδοχές των χρονικών περιόδων που προβλέπονται από τις 

νοµοθεσίες τους, το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών, καθώς επίσης και τα 

ποσά σύνταξης που σύµφωνα µε την νοµοθεσία τους αντιστοιχούν στο αυτοτελές 

δικαίωµα και στο κατώτατο όριο όπου αυτό προβλέπεται. 

Όταν συµµετέχοντες οργανισµοί είναι οργανισµοί αυτοτελώς 

απασχολούµενων, γνωστοποιούν στον απονέµοντα οργανισµό τις κατηγορίες στις 

οποίες ασφαλίστηκε ο ασφαλισµένος και τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που 

κατέβαλε εισφορές, όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης και υπολογίζεται η µέση τιµή των εισφορών αυτών ανάλογα µε το 

χρόνο που διανύθηκε σε κάθε κατηγορία. Το ποσό αυτό µετατρέπεται σε αποδοχές 

βάσει των εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης του 

Ι.Κ.Α. που ισχύουν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης του στον φορέα αυτόν. 
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Οι τιµές συντελεστών εισφορών Ι.Κ.Α., βάσει των οποίων θα µετατρέπονται 

οι εισφορές σε αποδοχές, από 1/1/1970 έως σήµερα, όπως δίνονται από την εγκύκλιο 

66/2004 του Ι.Κ.Α. είναι: 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1/1/1970-31/3/1976   12,75% 

1/4/1976-30/9/1990   14,25% 

1/10/1990-30/6/1991 15,75%  

1/7/1991-31/12/1992 17,25% 

1/1/1993- 20% 

 

4.1.4.1 Τι γίνεται όταν συµµετέχων οργανισµός είναι το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόµου 3232/2004, όταν 

συµµετέχων οργανισµός είναι το Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.), το ποσό σύνταξης 

προσαυξάνεται και µε το τµήµα του βασικού ποσού που προβλέπεται από την 

νοµοθεσία του.   

 

4.1.5 Τι γίνεται όταν ο απονέµων οργανισµός είναι ο 

προηγούµενος του τελευταίου 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόµου 3223/2004, αν ο 

απονέµων φορέας µισθωτών είναι προηγούµενος του τελευταίου οργανισµού, ο 

υπολογισµός του ποσού της σύνταξης πραγµατοποιείται βάσει των αποδοχών του 

ασφαλισµένου που λαµβάνονται υπόψη για την απονοµή σύνταξης σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία του κάθε οργανισµού αναπροσαρµοσµένες µε το µέσο ετήσιο ∆είκτη 

Τιµών Καταναλωτή, µε εξαίρεση το ∆ηµόσιο, για το οποίο ως προς την 

αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 

9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων(Προεδρικό ∆ιάταγµα 

166/2000), κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που ο απονέµων οργανισµός αυτοτελώς απασχολούµενων 

είναι προηγούµενος του τελευταίου οργανισµού, ο υπολογισµός του ποσού της 
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σύνταξης πραγµατοποιείται όπως στην περίπτωση που είναι τελευταίος και απονέµων 

οργανισµός..      

 

4.2 Συµµετέχοντες οργανισµοί  

4.2.1 Τρόπος υπολογισµού συντάξιµων αποδοχών του Ι.Κ.Α. όταν 

συµµετέχων οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων είναι 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός 

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 66/2004 του Ι.Κ.Α., οι αποδοχές της πενταετίας ή 

των τελευταίων 1000 ηµερών εργασίας πριν από την διακοπή της ασφάλισης στο 

Ίδρυµα, θα ληφθούν αναπροσαρµοσµένες για κάθε έτος, µε το λόγο του τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου της 15
ης
 ασφαλιστικής κλάσης του ∆εκεµβρίου του έτους διακοπής της 

ασφάλισης στο Ίδρυµα προς το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ίδιας ασφαλιστικής 

κλάσης του ∆εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοσµένες 

αποδοχές. 

Αποδοχές που ανάγονται σε χρονικό διάστηµα προ του έτους 1975 θα 

αναπροσαρµόζονται κατά το λόγο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 15
ης
 

ασφαλιστικής κλάσης του ∆εκεµβρίου 1975 προς το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ίδιας 

κλάσης του έτους 1975, δεδοµένου ότι πριν το 1975 δεν υπήρχε αναπροσαρµογή των 

τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων  

Το σύνολο των αναπροσαρµοσθεισών αποδοχών θα διαιρεθεί µε το σύνολο 

των ηµερών εργασίας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος, οι οποίες δεν µπορεί να 

είναι λιγότερες από 1000 και µε το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύψει θα γίνει η 

κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, µε βάση τους πίνακες ∆εκεµβρίου που ισχύουν 

κατά την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα. 

Σε περίπτωση που όλες οι αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστηµα πριν την 

31/12/1975, θα αθροίζονται όλες µαζί, το άθροισµα τους θα διαιρείται µε το σύνολο 

των ηµερών εργασίας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος και το µέσο ηµεροµίσθιο 

που θα προκύπτει, θα κατατάσσεται σε ασφαλιστική κλάση µε βάση τον πίνακα του 

∆εκεµβρίου του 1975. 

    Το 25πλάσιο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της κλάσης στην οποία έγινε η 

κατάταξη θα αποτελεί τις συντάξιµες αποδοχές του ασφαλισµένου. 
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Οι συντάξιµες αποδοχές επικαιροποιούνται µε το λόγο του µέσου ετήσιου 

∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους του χρόνου υποβολής της 

αίτησης συνταξιοδότησης προς το µέσο ετήσιο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους 

διακοπής της ασφάλισης και στην συνέχεια αποστέλλονται στον απονέµοντα 

οργανισµό. 

Όλα τα παραπάνω εφαρµόζονται για τους ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. µέχρι 

31/12/1992 και από 1/1/1993. 

 

4.2.1.1 Παράδειγµα υπολογισµού συντάξιµων αποδοχών του Ι.Κ.Α. όταν 

συµµετέχων οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων είναι 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός 

 

Ο/Η ασφαλισµένος/η πραγµατοποίησε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. για 3695 ηµέρες 

εργασίας από το 1971 µέχρι το 1984 και κατέθεσε αίτηση συνταξιοδότησης το 2004. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πέντε το πολύ τελευταία έτη 

ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.  που µας δίνουν συνολικά 1000 ηµέρες εργασίας, οι ηµέρες 

ασφάλισης ανά έτος, οι ετήσιες αποδοχές σε ευρώ, ο λόγος µε βάση τον οποίο θα 

αναπροσαρµοστούν οι αποδοχές και οι ετήσιες αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές σε 

ευρώ. 

 

 

  

Μέσο ηµεροµίσθιο = 7682,29/1000=7,68 ευρώ 

 

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(ευρώ))(1) 

ΛΟΓΟΣ 

∆.Τ.Κ.(2) 

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(ευρώ)(1)*(2) 

1984 276 2078,33 8,77/8,77 2078,33 

1983 303 1978,11 8,77/7,37 2318,17 

1982 262 1410,48 8,77/6,15 2011,37 

1981 159 700,42 8,77/4,82 1274,42 

ΣΥΝΟΛΟ 1000   7682,29 
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Με βάση το ηµεροµίσθιο κατατάσσεται στην 13
η
 ασφαλιστική κλάση του 

∆εκεµβρίου του 1984 της οποίας το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο είναι 7,542 ευρώ. 

 

Άρα οι συντάξιµες αποδοχές είναι 25*7,542=188,55 ευρώ  

 

Οι συντάξιµες αποδοχές επικαιροποιούνται µε το λόγο του ∆.Τ.Κ. του έτους 

2003 προς το ∆.Τ.Κ. του έτους 1984, οπότε έχουµε: 

188,55*(114,108/15,992)=1346,36 ευρώ και αυτό το ποσό αποστέλλεται τελικά στον 

απονέµοντα οργανισµό. 

 

4.2.2 Τρόπος υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών του 

Τ.Ε.Β.Ε. όταν συµµετέχων οργανισµός είναι το Τ.Ε.Β.Ε. και 

απονέµων είναι οργανισµός ασφάλισης µισθωτών 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του νόµου 3232/2004,όταν 

συµµετέχοντες οργανισµοί είναι οργανισµοί αυτοτελώς απασχολούµενων, 

γνωστοποιούν στον απονέµοντα οργανισµό τις κατηγορίες στις οποίες ασφαλίστηκε ο 

ασφαλισµένος και τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που κατέβαλε εισφορές, όπως 

αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και 

υπολογίζεται η µέση τιµή των εισφορών αυτών ανάλογα µε το χρόνο που διανύθηκε 

σε κάθε κατηγορία. Το ποσό αυτό µετατρέπεται σε αποδοχές βάσει των εισφορών 

εργοδότη και ασφαλισµένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. που ισχύουν 

κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης του στον φορέα αυτόν. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1/1/1970-31/3/1976   12,75% 

1/4/1976-30/9/1990   14,25% 

1/10/1990-30/6/1991 15,75%  

1/7/1991-31/12/1992 17,25% 

1/1/1993- 20% 
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4.2.2.1 Παράδειγµα υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών του 

Τ.Ε.Β.Ε. όταν συµµετέχων οργανισµός είναι το Τ.Ε.Β.Ε. και απονέµων 

είναι οργανισµός ασφάλισης µισθωτών 

 

Ο/Η ασφαλισµένος/η ασφαλίστηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. από το 1971 έως το 1995 για 

23 χρόνια, 6 µήνες και 3 ηµέρες 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι χρονικές περίοδοι ασφάλισης 

στο Τ.Ε.Β.Ε., η ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ήταν ασφαλισµένος/η την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο, οι µήνες ασφάλισης για κάθε χρονική περίοδο, οι 

µηνιαίες εισφορές των ασφαλιστικών κατηγοριών όπως ισχύουν το 2005 και το 

συνολικό ποσό των εισφορών για κάθε χρονικό διάστηµα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΑ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΗΝΕΣ(1) ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 

2005(ευρώ)(2) 

ΠΟΣΟ(ευρώ)(1)*(2) 

01/1971-12/1973 Γ 36 78 2808 

01/1974-06/1978 ∆ 54 96 5184 

07/1978-01/1984 Ε 67 127 8509 

02/1984-02/1991 ΣΤ 85 146 12410 

03/1991-01/1995 Ζ 47 179 8413 

ΣΥΝΟΛΟ  289  37324 

  

Οι εισφορές του έτους 2005 αναφέρονται σε εισφορές των ασφαλισµένων για τον 

κλάδο σύνταξης. 

 

Η µέση εισφορά Τ.Ε.Β.Ε. είναι 37324/289=129,148 ευρώ 

 

Το ποσό των 129,148 ευρώ µετατρέπεται σε αποδοχές µε βάση τον 

συντελεστή των εισφορών του Ι.Κ.Α., οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο διακοπής της 

ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. τον 01/1995. Το ποσοστό αυτό είναι το 20%. 

Έτσι έχουµε 129,148*100/20=654,74 ευρώ. Αυτό το ποσό αποστέλλεται στον 

απονέµοντα οργανισµό.  
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4.2.3 Τρόπος κατάταξης σε ασφαλιστικές κατηγορίες όταν 

συµµετέχων οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων είναι το 

Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Το Ι.Κ.Α. αποστέλλει στο Τ.Ε.Β.Ε. την κατάσταση µε τα χρονικά διαστήµατα 

στα οποία ο ασφαλισµένος είχε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., τις ηµέρες ασφάλισης και τις 

αποδοχές. Στη συνέχεια το Τ.Ε.Β.Ε. ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα, 

πολλαπλασιάζει τις αποδοχές µε τον αντίστοιχο ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης 

Ι.Κ.Α. και το ποσό που προκύπτει το διαιρεί µε το αριθµό των µηνών του χρονικού 

διαστήµατος. Στην συνέχεια το προκύπτον ποσό το κατατάσσουµε ανάλογα µε το 

χρονικό διάστηµα και το ποσό του κλάδου σύνταξης(στο αντίστοιχο χρονικό 

διάστηµα) στην αντίστοιχη ασφαλιστική κατηγορία. Αν το ποσό που προκύπτει δεν 

ανταποκρίνεται ακριβώς σε κάποια ασφαλιστική κατηγορία τότε κατατάσσεται στην 

πιο κοντινή σε αυτό.    

Στην περίπτωση που οι ηµέρες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. για χρονικό διάστηµα 

ενός µηνός είναι λιγότερο από 12 τότε αυτό δεν λογίζεται σαν µήνας. Όταν ο 

ασφαλισµένος στο Ι.Κ.Α. δεν έχει αποδοχές τότε οι µήνες για τους οποίους αυτό 

ισχύει κατατάσσονται στην Α ασφαλιστική κατηγορία. 

 

Ο πίνακας ποσοστών εισφορών κλάδου σύνταξης Ι.Κ.Α. από 11/11/44 έως σήµερα 

είναι: 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 

11/11/44-31/12/48 4% 

1/1/49-31/7/51 5% 

1/8/51-31/7/53 6,75% 

1/8/53-30/9/60 7,5% 

1/10/60-30/9/67 8% 

1/10/67-31/12/69 9% 

1/1/70-31/3/76 12,75% 

1/4/76-30/9/90 14,25% 

1/10/90-30/6/91 15,75% 

1/7/91-31/12/92 17,25% 

1/1/93- 20% 
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4.2.3.1 Παράδειγµα κατάταξης σε ασφαλιστικές κατηγορίες όταν 

συµµετέχων οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων είναι το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Ο/Η ασφαλισµένος/η πραγµατοποίησε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. για 350 ηµέρες εργασίας 

από το 1971 µέχρι το 1976 και κατέθεσε αίτηση συνταξιοδότησης το 2005. 

 

Το Ι.Κ.Α. αποστέλλει στο Τ.Ε.Β.Ε. την παρακάτω κατάσταση 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(ευρώ) 

1/1/71-30/4/71 100 30 

1/3/72-30/4/72 50 16 

1/1/75-30/6/75 150 62 

1/3/76-31/3/76 25 11 

1/7/76-31/7/76 25 11 

 

Το Τ.Ε.Β.Ε. µε τη σειρά του κατασκευάζει τον εξής πίνακα  

 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΜΗΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(1) 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(2) ΠΟΣΟΣΤΟ(3) ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ((2)*(3))/(1) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1/1/71-30/4/71 4 30 12,75% 0,956 Γ 

1/3/72-30/4/72 2 16 12,75% 1,02 Γ 

1/1/75-30/6/75 6 62 12,75% 1,31 ∆ 

1/3/76-31/3/76 1 11 12,75% 1,40 Ε 

1/7/76-31/7/76 1 11 14,25% 1,56 Γ 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  84 

4.2.4 Τρόπος υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών του 

∆ηµοσίου όταν συµµετέχων οργανισµός είναι το ∆ηµόσιο και 

απονέµων είναι οργανισµός ασφάλισης µισθωτών 

 

Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 η βάση υπολογισµού της σύνταξης 

είναι το άθροισµα βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος του µήνα εξόδου από την 

υπηρεσία. Επειδή όµως ο βασικός µισθός και κατά συνέπεια και το χρονοεπίδοµα 

αυξάνονται κάθε χρόνο, αναλόγως θα αυξάνεται και η βάση υπολογισµού της 

σύνταξης. Η βάση υπολογισµού της σύνταξης αποτελεί ουσιαστικά τις συντάξιµες 

αποδοχές του ασφαλισµένου στο ∆ηµόσιο. 

Από αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται ότι ακόµα και αν ο εργαζόµενος 

αποχωρήσει από την ασφάλιση του ∆ηµοσίου πολλά χρόνια πριν το έτος υποβολής 

αίτησης για συνταξιοδότηση, το ποσό που αποστέλλει το ∆ηµόσιο στον απονέµοντα 

οργανισµό σαν συντάξιµες αποδοχές, ισούται µε το άθροισµα βασικού µισθού και 

χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε κάθε µήνα(ανάλογα µε το κλιµάκιο µε το οποίο 

αποχώρησε από την υπηρεσία) κατά το έτος της αίτησης συνταξιοδότησης. 

 

4.2.4.1 Παράδειγµα υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών του 

∆ηµοσίου όταν συµµετέχων οργανισµός είναι το ∆ηµόσιο και απονέµων 

είναι οργανισµός ασφάλισης µισθωτών 

 

Ο/Η ασφαλισµένος/η υπήρξε στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου στην κατηγορία 

∆Ε2 από 24/12/1988 µέχρι 30/04/1991 και αποχώρησε από την υπηρεσία µε το 15
ο
 

µισθολογικό κλιµάκιο. Κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το 2005  

Οι συντάξιµες αποδοχές θα είναι το άθροισµα βασικού µισθού και 

χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε µηνιαίως το 2005, σαν κατέχων θέση υπαλλήλου 

κατηγορίας ∆Ε2 και το 15
ο
 κλιµάκιο. 

Άρα οι συντάξιµες αποδοχές είναι ίσες µε 806 ευρώ και αυτό είναι το ποσό 

που αποστέλλεται στον απονέµοντα οργανισµό 
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4.2.5 Τρόπος υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών του 

∆ηµοσίου όταν συµµετέχων οργανισµός είναι το ∆ηµόσιο και 

απονέµων είναι το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 η βάση υπολογισµού της σύνταξης 

είναι το άθροισµα βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος του µήνα εξόδου από την 

υπηρεσία. Επειδή όµως ο βασικός µισθός και κατά συνέπεια και το χρονοεπίδοµα 

αυξάνονται κάθε χρόνο, αναλόγως θα αυξάνεται και η βάση υπολογισµού της 

σύνταξης. Η βάση υπολογισµού της σύνταξης αποτελεί ουσιαστικά τις συντάξιµες 

αποδοχές του ασφαλισµένου στο ∆ηµόσιο. 

Από αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται ότι ακόµα και αν ο εργαζόµενος 

αποχωρήσει από την ασφάλιση του ∆ηµοσίου πολλά χρόνια πριν το έτος υποβολής 

αίτησης για συνταξιοδότηση, το ποσό που αποστέλλει το ∆ηµόσιο στον απονέµοντα 

οργανισµό σαν συντάξιµες αποδοχές, ισούται µε το άθροισµα βασικού µισθού και 

χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε κάθε µήνα(ανάλογα µε το κλιµάκιο µε το οποίο 

αποχώρησε από την υπηρεσία) κατά το έτος αίτησης συνταξιοδότησης. 

 

4.2.5.1 Παράδειγµα υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών του 

∆ηµοσίου όταν συµµετέχων οργανισµός είναι το ∆ηµόσιο και απονέµων 

είναι το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Ο/Η ασφαλισµένος/η υπήρξε στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου στην κατηγορία 

∆Ε2 από 24/12/1988 µέχρι 30/04/1991 και αποχώρησε από την υπηρεσία µε το 15
ο
 

µισθολογικό κλιµάκιο. Κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το 2005  

Οι συντάξιµες αποδοχές θα είναι το άθροισµα βασικού µισθού και 

χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε µηνιαίως το 2005, σαν κατέχων θέση υπαλλήλου 

κατηγορίας ∆Ε2 και το 15
ο
 κλιµάκιο. 

Άρα οι συντάξιµες αποδοχές είναι ίσες µε 806 ευρώ και αυτό είναι το ποσό 

που αποστέλλεται στον απονέµοντα οργανισµό. 
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4.2.6 Τρόπος κατάταξης σε ασφαλιστικές κατηγορίες όταν 

συµµετέχων οργανισµός είναι το ∆ηµόσιο και απονέµων είναι το 

Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Όλα τα χρόνια που ήταν ασφαλισµένος στο ∆ηµόσιο κατατάσσονται στην Α 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. 

 

4.2.6.1 Παράδειγµα κατάταξης σε ασφαλιστικές κατηγορίες όταν 

συµµετέχων οργανισµός είναι το ∆ηµόσιο και απονέµων είναι το 

Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Ο/Η ασφαλισµένος/η υπήρξε στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου στην κατηγορία 

∆Ε2 από1/1/1988 µέχρι 31/12/1990 και αποχώρησε από την υπηρεσία µε το 15
ο
 

µισθολογικό κλιµάκιο. Κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το 2005  

 

 Το Τ.Ε.Β.Ε. θα κατασκευάσει τον εξής πίνακα     

 

  

ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1988 Α 

1989 Α 

1990 Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  87 

4.3 Απονέµοντες και τελευταίοι 

 

4.3.1 ∆ιάγραµµα υπολογισµού σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου 3232/2004 και την 

εγκύκλιο 66/2004 του Ι.Κ.Α. 

 

Ο απονέµων οργανισµός( είτε τελευταίος οργανισµός ασφάλισης είτε 

προηγούµενος του τελευταίου) κάνει τις εξής δύο ή τρεις εργασίες: 

 

A. Υπολογίζει το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του και στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του(των) 

συµµετέχοντα(συµµετεχόντων) φορέων ασφάλισης. 

 

1. Ο απονέµων οργανισµός για να προσδιορίσει το δικό του τµήµα σύνταξης 

προβαίνει στους εξής υπολογισµούς: 

 

α) Τµηµατική σύνταξη 

 

 

    Χ   

  

 

 

 

         

 

 

 

 

Το ποσό σύνταξης που αναλογεί για όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κάθε οργανισµού, υπολογίζεται όπως περιγράφεται 

στην περίπτωση που όλα τα χρόνια εργασίας του είναι ασφαλισµένος µόνο σε ένα 

Ηµέρες ασφάλισης που 

έχουν πραγµατοποιηθεί 

στην ασφάλιση του 

Ποσό που αναλογεί 

σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία του για 

όλες τις ηµέρες 

διαδοχικής ασφάλισης 

= Α 

      Συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης 
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οργανισµό ασφάλισης(εκτός από την περίπτωση που το Ι.Κ.Α. είναι απονέµων αλλά 

προηγούµενος του τελευταίου οργανισµού ασφάλισης). 

 

β) Τµήµα κατώτατου ορίου  

 

 

 

 

   Χ 

 

 

 

                                                                                                                    

   

 

 

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος                                                             

                    

Αυτό προκύπτει, έχοντας συµπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο 

ασφάλισης που προβλέπει ο οργανισµός, ώστε να του παράσχει σύνταξη για όλα τα 

χρόνια που ήταν ασφαλισµένος/η µόνο σε αυτόν. Το ποσό της σύνταξης 

προσδιορίζεται µε τον τρόπο που ισχύει όταν είναι ασφαλισµένος µόνο στον 

συγκεκριµένο φορέα. 

          

Από τα παραπάνω ποσά το µεγαλύτερο ποσό είναι το τµήµα του απονέµοντα. 

 

2. Ο απονέµων οργανισµός προσδιορίζει και το τµήµα σύνταξης του(των) 

συµµετέχοντα(συµµετεχόντων) εφόσον του έχουν γνωστοποιηθεί οι χρόνοι 

ασφάλισης, οι αποδοχές, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος. Στην πραγµατικότητα ο συµµετέχων οργανισµός αποστέλλει στον 

απονέµοντα επιπλέον και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του 

αναπροσαρµοσµένες µε ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή(η αναπροσαρµογή χρειάζεται 

µόνο στην περίπτωση που συµµετέχων οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α.) καθώς και το 

Ηµέρες ασφάλισης που 

έχουν πραγµατοποιηθεί 

στην ασφάλιση του 

Ποσό κατώτατου 

ορίου σύνταξης 

= Β 

      Συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης 

 

= Γ 
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ποσό της βασικής σύνταξης(στην περίπτωση που συµµετέχων οργανισµός είναι το 

Τ.Ε.Β.Ε.)  

 

α1) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 

  

  Χ      

 

 

 

 

Ο συντελεστής Π παριστάνει τα ποσοστά ανά οργανισµό ασφάλισης και λαµβάνει τις 

εξής τιµές: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΟΣΟΣΤΑ 

Ι.Κ.Α., Ν.Α.Τ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Σ.Α.) 2% 

Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Α.Ε.) 2,85% 

Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.) 3% 

∆ηµόσιο και λοιποί οργανισµοί 

ασφάλισης µισθωτών και αυτοτελώς 

απασχολουµένων  

2,286% 

 

α2) Αναλογία βασικής σύνταξης(µόνο στην περίπτωση που συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Τ.Ε.Β.Ε.) 

 

 

   Χ 

 

 

 

                                                                                                                    

     

   

Π% Χ συντάξιµες 

αποδοχές που είχε στην 

ασφάλιση του 

συµµετέχοντα 

Έτη ασφάλισης που 

έχουν 

πραγµατοποιηθεί 

στην ασφάλιση του 

συµµετέχοντα 

= Α1 

Ηµέρες ασφάλισης που 

έχουν πραγµατοποιηθεί 

στην ασφάλιση του 

Ποσό βασικής 

σύνταξης 

= Α2 

      Συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης 
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β) Τµήµα κατώτατου ορίου 

 

 

 

 

   Χ 

 

 

 

                                                                                                                       

   

 

 

                                                      

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος                                                                

 

Αυτό προκύπτει, έχοντας συµπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο 

ασφάλισης που προβλέπει ο οργανισµός, ώστε να του παράσχει σύνταξη για όλα τα 

χρόνια που ήταν ασφαλισµένος/η µόνο σε αυτόν. Το ποσό της σύνταξης 

προσδιορίζεται µε τον τρόπο που ισχύει όταν είναι ασφαλισµένος µόνο στον 

συγκεκριµένο φορέα. 

  

Από τα παραπάνω ποσά το µεγαλύτερο ποσό είναι το τµήµα του συµµετέχοντα. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο παραπάνω τρόπος υπολογισµού αναφέρεται στην 

περίπτωση όπου απονέµων οργανισµός είναι οργανισµός ασφάλισης µισθωτών, ενώ 

στην περίπτωση που απονέµων οργανισµός είναι το Τ.Ε.Β.Ε. οι αποδοχές του 

ασφαλισµένου σε φορείς ασφάλισης µισθωτών µετατρέπονται σε ασφαλιστικές 

κατηγορίες, σύµφωνα µε τον τρόπο που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο.  

 

Β. Αθροίζοντας τα µεγαλύτερα ποσά που προκύπτουν τόσο από την 

διαδικασία υπολογισµού του τµήµατος της σύνταξης του απονέµοντα οργανισµού, 

όσο και από την διαδικασία υπολογισµού των τµηµάτων της σύνταξης των 

συµµετεχόντων οργανισµών, γνωστοποιεί στον ασφαλισµένο το συνολικό ποσό 

Ηµέρες ασφάλισης που 

έχουν πραγµατοποιηθεί 

στην ασφάλιση του 

Ποσό κατώτατου 

ορίου σύνταξης 

= Β 

      Συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης 

= Γ 
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σύνταξης. Αν το ποσό που προκύπτει είναι µικρότερο από το κατώτερο ποσό 

σύνταξης του απονέµοντα οργανισµού τότε ο ασφαλισµένος θα πάρει το κατώτατο 

ποσό σύνταξης του απονέµοντα οργανισµού.   

 

Γ. Όταν απονέµων οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α., γίνεται επανένταξη των 

συνταξιούχων σε νέα ασφαλιστική κλάση του προηγούµενου του έτους αίτησης 

συνταξιοδότησης . Η επανένταξη γίνεται ως εξής: Με βάση το συνολικό ποσό 

σύνταξης που δικαιούται ο συνταξιούχος(άθροισµα των τµηµατικών συντάξεων των 

οργανισµών) και τις συνολικές ηµέρες ασφάλισης - αν το ποσό της είναι µικρότερο 

από το κατώτατο όριο σύνταξης, τότε θα γίνεται αναγωγή σε αυτό - αναζητείται µια 

ασφαλιστική κλάση του προηγούµενου του έτους υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης το ποσό της οποίας να µας διασφαλίζει το συνολικό ποσό σύνταξης.  

Όταν απονέµων οργανισµός είναι το ∆ηµόσιο, γίνεται επαναπροσδιορισµός 

του συνολικού ποσού της σύνταξης ως εξής: Ανάλογα µε τα χρόνια συνολικής 

ασφάλισης στους φορείς κύριας ασφάλισης και την θέση που κατείχε στο ∆ηµόσιο(τι 

εκπαίδευση έχει) ο συνταξιούχος κατατάσσεται στο αντίστοιχο µισθολογικό 

κλιµάκιο. Το αρχικό συνολικό ποσό σύνταξης(στρογγυλοποιηµένο µε 3 δεκαδικά 

ψηφία) διαιρείται µε το ποσό του προκύπτοντος  µισθολογικού κλιµακίου και το 

ποσοστό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε το ποσό του προκύπτοντος 

µισθολογικού κλιµακίου. Το τελικό ποσό που προκύπτει θα είναι το τελικό ποσό 

σύνταξης που θα πάρει ο συνταξιούχος. Αν το τελικό ποσό σύνταξης είναι µικρότερο 

από το κατώτατο όριο σύνταξης, τότε θα λαµβάνει αυτό σαν σύνταξη.           

 

4.3.2 Παραδείγµατα υπολογισµού κύριας σύνταξης σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης(παράγραφος 1 του άρθρου 

1 του νόµου 3232/2004). 

 

4.3.2.1 Απονέµων οργανισµός το ∆ηµόσιο και συµµετέχοντες Ι.Κ.Α. και 

Τ.Ε.Β.Ε.(για ασφαλισµένο) 

 

Ασφαλισµένος µε έτος γέννησης το 1938 υποβάλλει στις 5/6/2004 στο 

∆ηµόσιο αίτηση για συνταξιοδότηση(λόγω παραίτησης). Στο ∆ηµόσιο κατέχει θέση 

υπαλλήλου κατηγορίας ∆Ε2 και το 9
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο. Επίσης έχει στο 
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∆ηµόσιο 3871 ηµέρες ασφάλισης(10/07/1991-04/06/2004), 3848 ηµέρες ασφάλισης 

στο Ι.Κ.Α.(7/8/1961-9/7/1991) και 2300 ηµέρες ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε.(5/1969-

3/1979). Έχει αναγνωρίσει επίσης και 514 ηµέρες στρατιωτικής θητείας(12/10/1959-

28/06/1961). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 14 του 

νόµου 1902/1990, για να είναι το ∆ηµόσιο απονέµων σαν τελευταίος οργανισµός θα 

πρέπει: α) να έχει πέντε ολόκληρα έτη ή χίλιες πεντακόσιες ηµέρες στην ασφάλιση 

του, εκ των οποίων όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία 

πενταετία, πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης, 

προϋπόθεση που σε αυτήν την περίπτωση ισχύει και β) να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Στο ∆ηµόσιο έχει προσληφθεί στις 10/7/1991, 

έχει συνολικά 14 χρόνια, 7 µήνες και 12 ηµέρες, που ουσιαστικά το ∆ηµόσιο τα 

µετράει για 15 χρόνια(όταν έχουµε >=Χ χρόνια, 6 µήνες και 1 ηµέρα, τότε 

ουσιαστικά έχουµε Χ+1 χρόνια, αλλιώς έχουµε Χ χρόνια). Επίσης έχει συνολικά 

10533 ηµέρες ασφάλισης σε φορείς ασφάλισης(∆ηµόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε.), όποτε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για τους διορισθέντες στο ∆ηµόσιο από 1/1/1983 µέχρι και 

31/12/1992 µπορεί να βγει στην σύνταξη υποβάλλοντας την παραίτηση 

του(απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλιση συνολικά σε οργανισµούς ασφάλισης και να 

έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). 

  Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, το ∆ηµόσιο είναι ο τελευταίος και απονέµων 

οργανισµός και συµµετέχοντες οργανισµοί είναι το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Β.Ε. 

Το άθροισµα βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος µε βάση το οποίο θα 

υπολογιστεί η σύνταξη που θα αντιστοιχεί σε όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης 

είναι ίσο µε 954 ευρώ. Το κατώτατο όριο σύνταξης του ∆ηµοσίου είναι 295 ευρώ. 

Από την απασχόληση του µόνο στο ∆ηµόσιο κατοχυρώνει αυτοτελές 

δικαίωµα(απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλιση και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της 

ηλικίας του). 

Το Ι.Κ.Α. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ηµοσίου τους χρόνους 

ασφάλισης, τις αποδοχές, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του 

αναπροσαρµοσµένες µε ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή οι 

συντάξιµες αποδοχές αναπροσαρµοσµένες µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

ανέρχονται στο ποσό των 840 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 411,77 

ευρώ και ο ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 
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ασφάλισης µόνο στο Ι.Κ.Α.(απαιτούνται 4500 ηµέρες ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του) 

Το Τ.Ε.Β.Ε. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ηµοσίου τους χρόνους 

ασφάλισης, τις ασφαλιστικές κατηγορίες που ήταν ασφαλισµένος, το ποσό της 

βασικής σύνταξης, το ποσό του κατώτατου ποσού σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του. Στην 

περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 662,70 ευρώ, το 

ποσό της βασικής σύνταξης σε 156 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 343 

ευρώ και ο ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 

ασφάλισης µόνο στο Τ.Ε.Β.Ε.(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης µε τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουµε τα εξής: 

 

Α. Για το ∆ηµόσιο 

α) Τµηµατική σύνταξη απονέµοντα 

 

4385     Χ       954*(35/35)*0,8=763,2 

   

                                                                                                                      

 

10533 

      

β) Τµήµα κατώτατου ορίου απονέµοντα  

 

 

4385    Χ         295 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

10533 

 

                                                                                                                      

=317,73 ευρώ 

=122,81 ευρώ 
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γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος απονέµοντα                                            

 

954*(15/35)*0,8 

   

                                                                                                  

Β. Για το Ι.Κ.Α. 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (840,00*2%) *  (3848/300)                                                                         

 

 

 β) Τµήµα κατώτατου ορίου Ι.Κ.Α. 

 

 

3848    Χ        411,77 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

10533 

 

 

         

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Ι.Κ.Α                                                       =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

 

Γ. Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

α1) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (662,70*3%) *  (2300/300)                                                                        

=327,085 ευρώ 

=215,49 ευρώ 

=150,43 ευρώ 

=152,42 ευρώ 
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α2) Αναλογία βασικής σύνταξης   

 

 

 156 *  (2300/10533)                                                                         

 

 

 

β) Τµήµα κατώτατου ορίου Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

2300    Χ        343 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

10533 

 

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Τ.Ε.Β.Ε.                                                   =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

Άρα το συνολικό ποσό σύνταξης που θα πάρει ο ασφαλισµένος είναι 

327,085(τµήµα σύνταξης δηµοσίου)+215,49(τµήµα σύνταξης 

Ι.Κ.Α.)+(152,42+34,06)(τµήµα σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε.)=729,055 ευρώ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται αναπροσδιορισµός του 

ποσού της σύνταξης ως εξής: 

Με βάση το γεγονός ότι ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει συνολικά 35 

χρόνια, 1 µήνα και 10 ηµέρες στους φορείς ασφάλισης, κατατάσσεται στο 1
ο
 

µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας ∆Ε2 που ισούται µε βασικό µισθό και 

χρονοεπίδοµα 1188 ευρώ. Με την διαίρεση του αρχικού συνολικού ποσού σύνταξης, 

δηλαδή τα 729,055 ευρώ, µε το ποσό του 1
ου
 µισθολογικού κλιµακίου-1188 ευρώ- 

προκύπτει ένας στρογγυλοποιηµένος(µε 3 δεκαδικά ψηφία)συντελεστής ο οποίος 

πολλαπλασιάζεται µε το 1188 και το ποσό που προκύπτει είναι το τελικό ποσό 

σύνταξης που θα πάρει ο ασφαλισµένος. Άρα στην προκειµένη περίπτωση το τελικό 

ποσό σύνταξης θα είναι (729,055/1188)*1188=729,43 ευρώ 

=34,06 ευρώ 

=74,90 ευρώ 
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Σηµείωση: Το συγκεκριµένο παράδειγµα υπάρχει στο παράρτηµα όπως δόθηκε από 

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

 

 

4.3.2.2 Απονέµων οργανισµός το ∆ηµόσιο και συµµετέχοντες Ι.Κ.Α. και 

Τ.Ε.Β.Ε.(για ασφαλισµένη) 

 

Ασφαλισµένη µε έτος γέννησης το 1940 υποβάλλει στις 5/6/2005 στο 

∆ηµόσιο αίτηση για συνταξιοδότηση(λόγω παραίτησης). Στο ∆ηµόσιο κατέχει θέση 

υπαλλήλου κατηγορίας ∆Ε2 και το 9
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο. Επίσης έχει στο 

∆ηµόσιο 3871 ηµέρες ασφάλισης(10/07/1992-04/06/2005), 3848 ηµέρες ασφάλισης 

στο Ι.Κ.Α.(7/8/1961-9/7/1991) και 2300 ηµέρες ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε.(5/1969-

3/1979).  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 14 του 

νόµου 1902/1990, για να είναι το ∆ηµόσιο απονέµων σαν τελευταίος οργανισµός θα 

πρέπει: α) να έχει πέντε ολόκληρα έτη ή χίλιες πεντακόσιες ηµέρες στην ασφάλιση 

του, εκ των οποίων όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία 

πενταετία, πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης, 

προϋπόθεση που σε αυτήν την περίπτωση ισχύει και β) να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Στο ∆ηµόσιο έχει προσληφθεί στις 10/7/1992, 

έχει συνολικά 12 χρόνια, 10 µήνες και 25 ηµέρες, που ουσιαστικά το ∆ηµόσιο τα 

µετράει για 13 χρόνια(όταν έχουµε >=Χ χρόνια, 6 µήνες και 1 ηµέρα, τότε 

ουσιαστικά έχουµε Χ+1 χρόνια, αλλιώς έχουµε Χ χρόνια). Επίσης έχει συνολικά 

10019 ηµέρες ασφάλισης σε φορείς ασφάλισης(∆ηµόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε.), όποτε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για τους διορισθέντες στο ∆ηµόσιο από 1/1/1983 µέχρι και 

31/12/1992 µπορεί να βγει στην σύνταξη υποβάλλοντας την παραίτηση 

του(απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλιση συνολικά σε οργανισµούς ασφάλισης και να 

έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της). 

  Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, το ∆ηµόσιο είναι ο τελευταίος και απονέµων 

οργανισµός και συµµετέχοντες οργανισµοί είναι το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Β.Ε. 

Το άθροισµα βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος µε βάση το οποίο θα 

υπολογιστεί η σύνταξη που θα αντιστοιχεί σε όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης 

είναι ίσο µε 989 ευρώ. Το κατώτατο όριο σύνταξης του ∆ηµοσίου είναι 307,45 ευρώ. 
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Από την απασχόληση του µόνο στο ∆ηµόσιο δεν κατοχυρώνει αυτοτελές 

δικαίωµα(απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλιση και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της 

ηλικίας της). 

Το Ι.Κ.Α. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ηµοσίου τους χρόνους 

ασφάλισης, τις αποδοχές, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του 

αναπροσαρµοσµένες µε ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή οι 

συντάξιµες αποδοχές αναπροσαρµοσµένες µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

ανέρχονται στο ποσό των 840 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 428,24 

ευρώ και η ασφαλισµένη δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 

ασφάλισης µόνο στο Ι.Κ.Α.(απαιτούνται 4500 ηµέρες ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της) 

Το Τ.Ε.Β.Ε. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ηµοσίου τους χρόνους 

ασφάλισης, τις ασφαλιστικές κατηγορίες που ήταν ασφαλισµένη, το ποσό της 

βασικής σύνταξης, το ποσό του κατώτατου ποσού σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του. Στην 

περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 662,70 ευρώ, το 

ποσό της βασικής σύνταξης σε 168 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 357 

ευρώ και η ασφαλισµένη δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 

ασφάλισης µόνο στο Τ.Ε.Β.Ε.(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της). 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης µε τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουµε τα εξής: 

 

Α. Για το ∆ηµόσιο 

α) Τµηµατική σύνταξη απονέµοντα 

 

 

3871     Χ       989*(33/35)*0,8=745,99 

   

                                                                                                                      

 

10019 

=288,23 ευρώ 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  98 

 

     

β) Τµήµα κατώτατου ορίου απονέµοντα  

 

 

3871   Χ         307,45 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

10019 

 

                                                                                                                      

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος απονέµοντα                                            

 

 

   

                                                                                                  

Β. Για το Ι.Κ.Α. 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (840,00*2%) *  (3848/300)                                                                         

 

 

 β) Τµήµα κατώτατου ορίου Ι.Κ.Α. 

 

 

3848    Χ        428,24 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

10019 

 

=118,79 ευρώ 

= ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

=215,49 ευρώ 

=164,47 ευρώ 
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γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Ι.Κ.Α                                                       =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

 

Γ. Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

α1) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (662,70*3%) *  (2300/300)                                                                         

 

 

α2) Αναλογία βασικής σύνταξης   

 

 

 168 *  (2300/10019)                                                                         

 

 

 

β) Τµήµα κατώτατου ορίου Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

2300    Χ        357 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

10019 

 

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Τ.Ε.Β.Ε.                                                   =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

=152,42 ευρώ 

=38,57 ευρώ 

=81,94 ευρώ 
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Άρα το συνολικό ποσό σύνταξης που θα πάρει η ασφαλισµένη είναι 

288,23(τµήµα σύνταξης δηµοσίου)+215,49(τµήµα σύνταξης 

Ι.Κ.Α.)+(152,42+38,57)(τµήµα σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε.)=694,71 ευρώ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται αναπροσδιορισµός του 

ποσού της σύνταξης ως εξής: 

Με βάση το γεγονός ότι η ασφαλισµένη έχει συµπληρώσει συνολικά 33 

χρόνια, 3 µήνες και 29 ηµέρες στους φορείς ασφάλισης, κατατάσσεται στο 1
ο
 

µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας ∆Ε2 που ισούται µε βασικό µισθό και 

χρονοεπίδοµα 1232 ευρώ. Με την διαίρεση του αρχικού συνολικού ποσού σύνταξης, 

δηλαδή τα 649,71 ευρώ, µε το ποσό του 1
ου
 µισθολογικού κλιµακίου-1232 ευρώ- 

προκύπτει ένας στρογγυλοποιηµένος(µε 3 δεκαδικά ψηφία)συντελεστής ο οποίος 

πολλαπλασιάζεται µε το 1232 και το ποσό που προκύπτει είναι το τελικό ποσό 

σύνταξης που θα πάρει η ασφαλισµένη. Άρα στην προκειµένη περίπτωση το τελικό 

ποσό σύνταξης θα είναι (694,71/1232)*1232=694,84 ευρώ 

 

 

4.3.2.3 Απονέµων οργανισµός το Ι.Κ.Α. και συµµετέχοντες ∆ηµόσιο και 

Τ.Ε.Β.Ε.(ασφαλισµένος) 

 

Ασφαλισµένος που έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης στο Ι.Κ.Α., που είναι ο τελευταίος οργανισµός ασφάλισης του στις 

5/3/2005. Στο Ι.Κ.Α. έχει 4500 ηµέρες ασφάλισης(1/1/1990-1/1/2005), στο ∆ηµόσιο 

κατείχε θέση υπαλλήλου κατηγορίας ∆Ε2 και το 15
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο και έχει 

956 ηµέρες ασφάλισης(24/02/1986-30/04/1989) και στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 3000 ηµέρες 

ασφάλισης(1/1/1976-1/1/1986). Επίσης αναγνωρίζει 360 ηµέρες στρατιωτικής 

θητείας. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 14 του 

νόµου 1902/1990, για να είναι το Ι.Κ.Α. απονέµων σαν τελευταίος οργανισµός θα 

πρέπει: α) να έχει πέντε ολόκληρα έτη ή χίλιες πεντακόσιες ηµέρες στην ασφάλιση 

του, εκ των οποίων όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία 

πενταετία, πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης, 

προϋπόθεση που σε αυτήν την περίπτωση ισχύει και β) να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Στο Ι.Κ.Α. έχει 4500 ηµέρες ασφάλισης, όποτε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για τους ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. µέχρι και 31/12/1992 
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µπορεί να βγει στην σύνταξη (απαιτούνται 4500 ηµέρες εργασίας και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). 

Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, το Ι.Κ.Α. είναι ο τελευταίος και απονέµων 

οργανισµός και συµµετέχοντες οργανισµοί είναι το ∆ηµόσιο και το Τ.Ε.Β.Ε. 

Το ποσό της σύνταξης που δίνει το Ι.Κ.Α. για όλες τις ηµέρες διαδοχικής 

ασφάλισης προκύπτει ως εξής: 

 

H τελευταία δεκαετία ασφάλισης που προηγείται του έτους υποβολής της 

αίτησης, θα είναι η περίοδος 1995-2004. Οι αποδοχές των παραπάνω ετών(χωρίς 

δώρα εορτών και επίδοµα άδειας) θα αναπροσαρµοστούν ως εξής: 

 

 

Οι αποδοχές του έτους 1995 κατά το λόγο: 43,25/27,56 = 1,5693  

  

Οι αποδοχές του έτους 1996 κατά το λόγο: 43,25/30,17 = 1,4335  

 

Οι αποδοχές του έτους 1997 κατά το λόγο: 43,25/32,34 = 1,3373  

 

Οι αποδοχές του έτους 1998 κατά το λόγο: 43,25/33,54 = 1,2895  

 

Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 43,25/34,86 = 1,2406  

 

Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 43,25/36,27 = 1,1924  

 

Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 43,25/38,27 = 1,1301  

 

Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 43,25/39,61 = 1,0918  

 

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 43,25/41,14 = 1,0500  

 

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 43,25/43,25 = 1 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, 

οι αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 
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αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και το µέσο ηµεροµίσθιο ανά έτος, µε βάση 

το οποίο γίνεται η επιλογή της καλύτερης πενταετίας. 

 

 

Έτη Ηµέρες 

Εργασίας 

(3) 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2)=(4) 

Μέσο 

ηµεροµίσθιο 

(4)/(3) 

1995 300 5725,60 1,5693 8985,19 29,95 

1996 250 6345,63 1,4335 9096,47 36,38 

1997 260 6932,64 1,3373 9271,03 35,65 

1998 300 7277,32 1,2895 9384,12 31,28 

1999 300 7624,88 1,2406 9459,43 31,53 

2000 300 8279,82 1,1924 9872,87 32,91 

2001 300 8881,64 1,1301 10037,15 33,46 

2002 300 9346,57 1,0918 10204,58 34,01 

2003 309 9809,28 1,0500  10299,74 33,33 

2004 208 6572,28 1 6572,28 31,60 

 

 

Τα καλύτερα 5 έτη µε βάση τα οποία θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης στο 

ανωτέρω παράδειγµα είναι: 1996, 1997, 2001, 2002 και 2003.  

 

Στη συνέχεια, το σύνολο των αναπροσαρµοσθεισών συντάξιµων αποδοχών 

των επιλεγέντων 5 ετών θα διαιρεθεί µε το σύνολο των ηµερών εργασίας των 

αντίστοιχων ετών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 1000 

(250+260+300+300+309=1419>1000) . Με το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύψει 

ως πηλίκο θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση µε βάση τους πίνακες που 

ίσχυαν την περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. 

Έτσι έχουµε (9096,47+9271,03+10037,15+10204,58+10299,74) / 1419 = 

34,46 ευρώ µέσο ηµεροµίσθιο. Το µέσο αυτό ηµεροµίσθιο αναφέρεται στην 12
η
 

ασφαλιστική κλάση όπως αυτή ισχύει την χρονική περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. Με 

βάση τον συνολικό αριθµό των ηµερών εργασίας όλων των χρόνων διαδοχικής 

ασφάλισης και την παραπάνω ασφαλιστική κλάση, θα γίνει ο προσδιορισµός του 

ποσού σύνταξης. 
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Στην προκειµένη περίπτωση το ποσό σύνταξης του Ι.Κ.Α. που αναλογεί σε 

όλες ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης δηλαδή σε (8456 ηµέρες εργασίας+360 ηµέρες 

από αναγνώριση στρατού) είναι ίσο µε 470,66 ευρώ. 

Το κατώτατο όριο σύνταξης του Ι.Κ.Α. είναι 428,24 ευρώ. Από την 

απασχόληση του µόνο στο Ι.Κ.Α. κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα(απαιτούνται 

4500 ηµέρες  ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). Το 

ποσό σύνταξης του αυτοτελούς δικαιώµατος προκύπτει µε τον τρόπο που 

υπολογίσαµε το ποσό σύνταξης για όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης, απλά 

τώρα το σύνολο των ηµερών εργασίας θα είναι 4500+360(η ασφαλιστική κλάση στην 

οποία κατατάσσεται παραµένει η ίδια). Οπότε το ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος 

σύνταξης από το Ι.Κ.Α. είναι ίσο µε 308,07 ευρώ. 

Το ∆ηµόσιο αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. τον συνολικό 

χρόνο ασφάλισης σε αυτό, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του 

αυτοτελούς δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές του κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής της σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται 

στο ποσό των 806 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 307,45 ευρώ και ο 

ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο ασφάλισης 

µόνο στο ∆ηµόσιο(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 

έτος της ηλικίας του). 

Το Τ.Ε.Β.Ε. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. τους χρόνους 

ασφάλισης, τις ασφαλιστικές κατηγορίες που ήταν ασφαλισµένος, το ποσό της 

βασικής σύνταξης, το ποσό του κατώτατου ποσού σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του. Στην 

περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 670 ευρώ, το ποσό 

της βασικής σύνταξης σε 168 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 357 ευρώ 

και ο ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 

ασφάλισης µόνο στο Τ.Ε.Β.Ε.(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης µε τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουµε τα εξής: 
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Α. Για το Ι.Κ.Α. 

α) Τµηµατική σύνταξη απονέµοντα 

 

 

4860     Χ       470,66 

   

                                                                                                                      

8816 

 

       

β) Τµήµα κατώτατου ορίου απονέµοντα  

 

 

4860    Χ         428,24 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

8816 

 

                                                                                                                      

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος απονέµοντα                                                    

 

 

 

Β. Για το ∆ηµόσιο 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (806*2,286%) *  (956/300)                                                                         

 

 

 

 

=259,46 ευρώ 

=236,07 ευρώ 

=308,07 ευρώ 

=58,71 ευρώ 
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β) Τµήµα κατώτατου ορίου ∆ηµοσίου 

 

 

956    Χ        307,45 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

8816 

 

 

   

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος ∆ηµοσίου                                                =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

Γ. Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

α1) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (670*3%) *  (3000/300)                                                                         

 

 

 

α2) Αναλογία βασικής σύνταξης   

 

 

 168 *  (3000/8816)                                                                         

 

β) Τµήµα κατώτατου ορίου Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

3000    Χ        357 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

8816 

=33,34 ευρώ 

=201 ευρώ 

=57,16 ευρώ 

=121,48 ευρώ 
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γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Τ.Ε.Β.Ε.                                                   =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

Άρα το συνολικό ποσό σύνταξης που θα πάρει ο ασφαλισµένος είναι 308,07(τµήµα 

σύνταξης Ι.Κ.Α.)+58,71(τµήµα σύνταξης ∆ηµοσίου)+(201+57,16)(τµήµα σύνταξης 

Τ.Ε.Β.Ε.)=624,94 ευρώ 

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται επανένταξη του συνολικού 

ποσού της σύνταξης σε ασφαλιστική κλάση ως εξής: 

Με βάση το ποσό της συνολικής σύνταξης και τον αριθµό των ηµερών 

διαδοχικής ασφάλισης γίνεται αναζήτηση µιας ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει τον 

∆εκέµβριο του 2004, που να διασφαλίζει το ποσό της σύνταξης. Άρα στην 

προκειµένη περίπτωση η ζητούµενη ασφαλιστική κλάση είναι η 16
η
 και το τελικό 

ποσό σύνταξης θα είναι 635,25 ευρώ. 

 

4.3.2.4 Απονέµων οργανισµός το Ι.Κ.Α. και συµµετέχοντες ∆ηµόσιο και 

Τ.Ε.Β.Ε.(ασφαλισµένη) 

 

Ασφαλισµένη που έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του υποβάλλει 

αίτηση συνταξιοδότησης στο Ι.Κ.Α., που είναι ο τελευταίος οργανισµός ασφάλισης 

του στις 5/3/2005. Στο Ι.Κ.Α. έχει 4500 ηµέρες ασφάλισης(1/1/1990-1/1/2005), στο 

∆ηµόσιο κατείχε θέση υπαλλήλου κατηγορίας ∆Ε2 και το 15
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο 

και έχει 956 ηµέρες ασφάλισης(24/02/1986-30/04/1989) και στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 3000 

ηµέρες ασφάλισης(1/1/1976-1/1/1986). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 14 του 

νόµου 1902/1990, για να είναι το Ι.Κ.Α. απονέµων σαν τελευταίος οργανισµός θα 

πρέπει: α) να έχει πέντε ολόκληρα έτη ή χίλιες πεντακόσιες ηµέρες στην ασφάλιση 

του, εκ των οποίων όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία 

πενταετία, πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης, 

προϋπόθεση που σε αυτήν την περίπτωση ισχύει και β) να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Στο Ι.Κ.Α. έχει 4500 ηµέρες ασφάλισης, όποτε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για τους ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. µέχρι και 31/12/1992 

µπορεί να βγει στην σύνταξη (απαιτούνται 4500 ηµέρες εργασίας και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της). 
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Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, το Ι.Κ.Α. είναι ο τελευταίος και απονέµων 

οργανισµός και συµµετέχοντες οργανισµοί είναι το ∆ηµόσιο και το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Το ποσό της σύνταξης που δίνει το Ι.Κ.Α. για όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης 

προκύπτει ως εξής: 

 

H τελευταία δεκαετία ασφάλισης που προηγείται του έτους υποβολής της 

αίτησης, θα είναι η περίοδος 1995-2004. Οι αποδοχές των παραπάνω ετών(χωρίς 

δώρα εορτών και επίδοµα άδειας) θα αναπροσαρµοστούν ως εξής: 

 

 

Οι αποδοχές του έτους 1995 κατά το λόγο: 43,25/27,56 = 1,5693  

  

Οι αποδοχές του έτους 1996 κατά το λόγο: 43,25/30,17 = 1,4335  

 

Οι αποδοχές του έτους 1997 κατά το λόγο: 43,25/32,34 = 1,3373  

 

Οι αποδοχές του έτους 1998 κατά το λόγο: 43,25/33,54 = 1,2895  

 

Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 43,25/34,86 = 1,2406  

 

Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 43,25/36,27 = 1,1924  

 

Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 43,25/38,27 = 1,1301  

 

Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 43,25/39,61 = 1,0918  

 

Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 43,25/41,14 = 1,0500  

 

Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 43,25/43,25 = 1 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έτη, οι ηµέρες εργασίας ανά έτος, οι 

αποδοχές ανά έτος σε ευρώ, οι συντελεστές αναπροσαρµογής των αποδοχών, οι 
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αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές ανά έτος και το µέσο ηµεροµίσθιο ανά έτος, µε βάση 

το οποίο γίνεται η επιλογή της καλύτερης πενταετίας. 

 

 

Έτη Ηµέρες 

Εργασίας 

(3) 

Ετήσιες 

Αποδοχές(ευρώ)(1)  

Συντελεστές 

αναπροσαρµογής(2) 

Ετήσιες 

αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές(ευρώ)(1)*(2)=(4) 

Μέσο 

ηµεροµίσθιο 

(4)/(3) 

1995 300 5725,60 1,5693 8985,19 29,95 

1996 250 6345,63 1,4335 9096,47 36,38 

1997 260 6932,64 1,3373 9271,03 35,65 

1998 300 7277,32 1,2895 9384,12 31,28 

1999 300 7624,88 1,2406 9459,43 31,53 

2000 300 8279,82 1,1924 9872,87 32,91 

2001 300 8881,64 1,1301 10037,15 33,46 

2002 300 9346,57 1,0918 10204,58 34,01 

2003 309 9809,28 1,0500  10299,74 33,33 

2004 208 6572,28 1 6572,28 31,60 

 

 

Τα καλύτερα 5 έτη µε βάση τα οποία θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης στο 

ανωτέρω παράδειγµα είναι: 1996, 1997, 2001, 2002 και 2003.  

 

Στη συνέχεια, το σύνολο των αναπροσαρµοσθεισών συντάξιµων αποδοχών 

των επιλεγέντων 5 ετών θα διαιρεθεί µε το σύνολο των ηµερών εργασίας των 

αντίστοιχων ετών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 1000 

(250+260+300+300+309=1419>1000) . Με το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύψει 

ως πηλίκο θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση µε βάση τους πίνακες που 

ίσχυαν την περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. 

Έτσι έχουµε (9096,47+9271,03+10037,15+10204,58+10299,74) / 1419 = 

34,46 ευρώ µέσο ηµεροµίσθιο. Το µέσο αυτό ηµεροµίσθιο αναφέρεται στην 12
η
 

ασφαλιστική κλάση όπως αυτή ισχύει την χρονική περίοδο 1/1/2004-31/12/2004. Με 

βάση τον συνολικό αριθµό των ηµερών εργασίας όλων των χρόνων διαδοχικής 

ασφάλισης και την παραπάνω ασφαλιστική κλάση, θα γίνει ο προσδιορισµός του 

ποσού σύνταξης. 
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Στην προκειµένη περίπτωση το ποσό σύνταξης του Ι.Κ.Α. που αναλογεί σε 

όλες ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης δηλαδή σε 8456 ηµέρες εργασίας είναι ίσο µε 

449,27 ευρώ. 

 

Το κατώτατο όριο σύνταξης του Ι.Κ.Α. είναι 428,24 ευρώ. Από την 

απασχόληση του µόνο στο Ι.Κ.Α. κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα(απαιτούνται 

4500 ηµέρες  ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). Το 

ποσό σύνταξης του αυτοτελούς δικαιώµατος προκύπτει µε τον τρόπο που 

υπολογίσαµε το ποσό σύνταξης για όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης, απλά 

τώρα το σύνολο των ηµερών εργασίας θα είναι 4500(η ασφαλιστική κλάση στην 

οποία κατατάσσεται παραµένει η ίδια). Οπότε το ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος 

σύνταξης από το Ι.Κ.Α. είναι ίσο µε 299,51 ευρώ. 

Το ∆ηµόσιο αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. τον συνολικό 

χρόνο ασφάλισης σε αυτό, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του 

αυτοτελούς δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές του κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής της σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται 

στο ποσό των 806 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 307,45 ευρώ και η 

σφαλισµένη δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο ασφάλισης µόνο 

στο ∆ηµόσιο(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της 

ηλικίας της). 

Το Τ.Ε.Β.Ε. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. τους χρόνους 

ασφάλισης, τις ασφαλιστικές κατηγορίες που ήταν ασφαλισµένη, το ποσό της 

βασικής σύνταξης, το ποσό του κατώτατου ποσού σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του. Στην 

περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 670 ευρώ, το ποσό 

της βασικής σύνταξης σε 168 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 357 ευρώ 

και η ασφαλισµένη δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 

ασφάλισης µόνο στο Τ.Ε.Β.Ε.(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της). 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης µε τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουµε τα εξής: 
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Α. Για το Ι.Κ.Α. 

α) Τµηµατική σύνταξη απονέµοντα 

 

 

4500     Χ       449,27 

   

                                                                                                                      

8456 

 

       

β) Τµήµα κατώτατου ορίου απονέµοντα  

 

 

4500    Χ         428,24 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

8456 

 

                                                                                                                      

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος απονέµοντα                                                    

 

 

 

Β. Για το ∆ηµόσιο 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (806*2,286%) *  (956/300)                                                                         

 

 

  

 

=239 ευρώ 

=227,89 ευρώ 

=299,51 ευρώ 

=58,71 ευρώ 
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β) Τµήµα κατώτατου ορίου ∆ηµοσίου 

 

 

956    Χ        307,45 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

8456 

 

 

   

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος ∆ηµοσίου                                                =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

Γ. Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

α1) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (670*3%) *  (3000/300)                                                                         

 

 

 

α2) Αναλογία βασικής σύνταξης   

 

 

 168 *  (3000/8456)                                                                         

 

β) Τµήµα κατώτατου ορίου Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

3000    Χ        357 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

8456 

=34,75 ευρώ 

=201 ευρώ 

=59,60 ευρώ 

=126,65 ευρώ 
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γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Τ.Ε.Β.Ε.                                                   =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

Άρα το συνολικό ποσό σύνταξης που θα πάρει η ασφαλισµένη είναι 299,51(τµήµα 

σύνταξης Ι.Κ.Α.)+58,71(τµήµα σύνταξης ∆ηµοσίου)+(201+59,60)(τµήµα σύνταξης 

Τ.Ε.Β.Ε.)=618,82 ευρώ 

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται επανένταξη του συνολικού 

ποσού της σύνταξης σε ασφαλιστική κλάση ως εξής: 

Με βάση το ποσό της συνολικής σύνταξης και τον αριθµό των ηµερών 

διαδοχικής ασφάλισης γίνεται αναζήτηση µιας ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει τον 

∆εκέµβριο του 2004, που να διασφαλίζει το ποσό της σύνταξης. Άρα στην 

προκειµένη περίπτωση η ζητούµενη ασφαλιστική κλάση είναι η 17
η
 και το τελικό 

ποσό σύνταξης θα είναι 642,21 ευρώ. 

 

 

4.3.2.5 Απονέµων οργανισµός Τ.Ε.Β.Ε. και συµµετέχοντες το Ι.Κ.Α. και 

το ∆ηµόσιο(ασφαλισµένος) 

 

  

Ασφαλισµένος που έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του υποβάλλει 

αίτηση συνταξιοδότησης στο Τ.Ε.Β.Ε., που είναι ο τελευταίος οργανισµός ασφάλισης 

του στις 5/3/2005. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 4500 ηµέρες ασφάλισης(3/1/1990-3/1/2005), στο 

∆ηµόσιο κατείχε θέση υπαλλήλου κατηγορίας ∆Ε2 και το 15
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο 

και έχει 1500 ηµέρες ασφάλισης(2/1/1985-2/1/1990) και στο  Ι.Κ.Α. έχει 3000 ηµέρες 

ασφάλισης(1/1/1975-31/12/1984). Επίσης αναγνωρίζει και 1 έτος στρατιωτικής 

θητείας(300 ηµέρες) στην Η ασφαλιστική κατηγορία. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 14 του 

νόµου 1902/1990, για να είναι το Τ.Ε.Β.Ε. απονέµων σαν τελευταίος οργανισµός θα 

πρέπει: α) να έχει πέντε ολόκληρα έτη ή χίλιες πεντακόσιες ηµέρες στην ασφάλιση 

του, εκ των οποίων όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία 

πενταετία, πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης, 

προϋπόθεση που σε αυτήν την περίπτωση ισχύει και β) να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 4800 ηµέρες ασφάλισης, όποτε 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις για τους ασφαλισµένους στο Τ.Ε.Β.Ε. µέχρι και 31/12/1992 

µπορεί να βγει στην σύνταξη (απαιτούνται 4500 ηµέρες ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). 

Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, το Τ.Ε.Β.Ε. είναι ο τελευταίος και απονέµων 

οργανισµός και συµµετέχοντες οργανισµοί είναι το Ι.Κ.Α. και το ∆ηµόσιο. 

Το ποσό που θα δώσει το Τ.Ε.Β.Ε. σαν απονέµων οργανισµός για όλα τα έτη 

διαδοχικής ασφάλισης θα προκύπτει από την εξής διαδικασία: 

 

Για το Ι.Κ.Α. 

 

 

Οι αποδοχές µετατρέπονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. µε την χρήση 

του παρακάτω πίνακα 

 

ΕΤΟΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(1) 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(2) ΠΟΣΟΣΤΟ 

(3) 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ((2)*(3))/(1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1974 12 µήνες στρατό    Η 

1975 12 205,77 12,75% 2,186 Ε 

1976 12 184,08 14,75% 2,186 Ε 

1977 12 184,08 14,75% 2,186 Ε 

1978 12 185,26 14,75% 2,186 Ε 

1979 12 296,42 14,25% 3,52 Ε 

1980 12 370,52 14,25% 4,40 Ε 

1981 12 445,47 14,25% 5,29 Ε 

1982 12 1468,63 14,25% 17,44 Η 

1983 12 1746,52 14,25% 20,74 Η 

1984 12 2216,78 14,25% 26,32 Η 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

Η 33 

Ε 19,05 

Ε 19,05 

Ε 19,05 
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Ε 19,05 

Ε 19,05 

Ε 19,05 

Ε 19,05 

Η 33 

Η 33 

Η 33 

 

Για το ∆ηµόσιο 

 

ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

1985 Α 6,30 

1986 Α 6,30 

1987 Α 6,30 

1988 Α 6,30 

1989 Α 6,30 

 

 

Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

1990 Ε 19,05 

1991 ΣΤ 21,90 

1992 ΣΤ 21,90 

1993 ΣΤ 21,90 

1994 ΣΤ 21,90 

1995 ΣΤ 21,90 

1996 Ζ 26,85 

1997 Ζ 26,85 
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1998 Ζ 26,85 

1999 Ζ 26,85 

2000 Η 33 

2001 Η 33 

2002 Η 33 

2003 Η 33 

2004 Η 33 

 

     

Το ποσό σύνταξης που θα δίνει το Τ.Ε.Β.Ε. για τα 31 χρόνια διαδοχικής 

ασφάλισης θα ισούται µε το άθροισµα των ποσών προσαυξήσεων από το 1975 έως το 

2004, το ποσό προσαύξησης από την αναγνώριση στρατού και την προσθήκη του 

ποσού βασικής σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. που για το 2005 είναι 168 ευρώ. 

Έτσι το τελικό ποσό σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. για όλα τα έτη διαδοχικής 

ασφάλισης θα είναι ίσο µε 716,85+168= 884,85 ευρώ 

 

 

Το κατώτατο όριο σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. είναι 357 ευρώ. Από την ασφάλιση 

του µόνο στο Τ.Ε.Β.Ε. κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα(απαιτούνται 4500 ηµέρες  

ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του). Το ποσό σύνταξης 

του αυτοτελούς δικαιώµατος προκύπτει µε τον τρόπο που υπολογίσαµε το ποσό 

σύνταξης για όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης, απλά τώρα το σύνολο των ετών 

ασφάλισης θα είναι 16((1990-2005) + 1 χρόνος αναγνώριση στρατού) και θα 

αναφέρονται µόνο στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε.. Οπότε το ποσό αυτοτελούς 

δικαιώµατος σύνταξης από το Τ.Ε.Β.Ε. είναι ίσο µε 433,95+168=601,95 ευρώ. 

Το Ι.Κ.Α. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Β.Ε. τους χρόνους 

ασφάλισης, τις αποδοχές, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του 

αναπροσαρµοσµένες µε ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή οι 

συντάξιµες αποδοχές αναπροσαρµοσµένες µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

ανέρχονται στο ποσό των 840 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 428,24 

ευρώ και ο ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 
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ασφάλισης µόνο στο Ι.Κ.Α.(απαιτούνται 4500 ηµέρες ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας του) 

Το ∆ηµόσιο αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Β.Ε. τον συνολικό 

χρόνο ασφάλισης σε αυτό, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του 

αυτοτελούς δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές του κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής της σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται 

στο ποσό των 806 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 307,45 ευρώ και ο 

ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο ασφάλισης 

µόνο στο ∆ηµόσιο(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 

έτος της ηλικίας του). 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης µε τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουµε τα εξής: 

 

Α. Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

α) Τµηµατική σύνταξη απονέµοντα 

 

 

4800     Χ       884,85 

   

                                                                                                                      

9300 

    

β) Τµήµα κατώτατου ορίου απονέµοντα  

 

 

4800    Χ         357 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

9300 

 

                                                                                                                      

=456,70 ευρώ 

=184,26 ευρώ 
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γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος απονέµοντα                                             = 601,95 ευρώ 

 

 

 

Β. Για το ∆ηµόσιο 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (806*2,286%) *  (1500/300)                                                                         

 

 

  

 

 

β) Τµήµα κατώτατου ορίου ∆ηµοσίου 

 

 

1500   Χ        307,45 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

9300 

 

 

   

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος ∆ηµοσίου                                                =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

Γ. Για το Ι.Κ.Α 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (840*2%) *  (3000/300)                                                                         

=92,12 ευρώ 

=49,59 ευρώ 

=168 ευρώ 
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β) Τµήµα κατώτατου ορίου Ι.Κ.Α. 

 

 

3000    Χ        428,24 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

9300 

 

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Ι.Κ.Α.                                                  =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

Άρα το συνολικό ποσό σύνταξης που θα πάρει ο ασφαλισµένος είναι 601,95(τµήµα 

σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε.)+92,12(τµήµα σύνταξης ∆ηµοσίου)+168(τµήµα σύνταξης 

Ι.Κ.Α.)=862,07 ευρώ 

 

4.3.2.6 Απονέµων οργανισµός Τ.Ε.Β.Ε. και συµµετέχοντες το Ι.Κ.Α. και 

το ∆ηµόσιο(ασφαλισµένη) 

 

Ασφαλισµένη που έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της υποβάλλει 

αίτηση συνταξιοδότησης στο Τ.Ε.Β.Ε., που είναι ο τελευταίος οργανισµός ασφάλισης 

της στις 5/3/2005. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 4500 ηµέρες ασφάλισης(3/1/1990-3/1/2005), στο 

∆ηµόσιο κατείχε θέση υπαλλήλου κατηγορίας ∆Ε2 και το 15
ο
 µισθολογικό κλιµάκιο 

και έχει 1500 ηµέρες ασφάλισης(2/1/1985-2/1/1990) και στο  Ι.Κ.Α. έχει 3000 ηµέρες 

ασφάλισης(1/1/1975-31/12/1984). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 14 του 

νόµου 1902/1990, για να είναι το Τ.Ε.Β.Ε. απονέµων σαν τελευταίος οργανισµός θα 

πρέπει: α) να έχει πέντε ολόκληρα έτη ή χίλιες πεντακόσιες ηµέρες στην ασφάλιση 

του, εκ των οποίων όµως 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία 

πενταετία, πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης, 

προϋπόθεση που σε αυτήν την περίπτωση ισχύει και β) να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 4500 ηµέρες ασφάλισης, όποτε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για τους ασφαλισµένους στο Τ.Ε.Β.Ε. µέχρι και 31/12/1992 

=138,14 ευρώ 
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µπορεί να βγει στην σύνταξη (απαιτούνται 4500 ηµέρες ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της). 

Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, το Τ.Ε.Β.Ε. είναι ο τελευταίος και απονέµων 

οργανισµός και συµµετέχοντες οργανισµοί είναι το Ι.Κ.Α. και το ∆ηµόσιο. 

Το ποσό που θα δώσει το Τ.Ε.Β.Ε. σαν απονέµων οργανισµός για όλα τα έτη 

διαδοχικής ασφάλισης θα προκύπτει από την εξής διαδικασία: 

 

Για το Ι.Κ.Α. 

 

 

Οι αποδοχές µετατρέπονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. µε την χρήση 

του παρακάτω πίνακα 

 

ΕΤΟΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(1) 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(2) ΠΟΣΟΣΤΟ 

(3) 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ((2)*(3))/(1) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1975 12 205,77 12,75% 2,186 Ε 

1976 12 184,08 14,75% 2,186 Ε 

1977 12 184,08 14,75% 2,186 Ε 

1978 12 185,26 14,75% 2,186 Ε 

1979 12 296,42 14,25% 3,52 Ε 

1980 12 370,52 14,25% 4,40 Ε 

1981 12 445,47 14,25% 5,29 Ε 

1982 12 1468,63 14,25% 17,44 Η 

1983 12 1746,52 14,25% 20,74 Η 

1984 12 2216,78 14,25% 26,32 Η 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

Ε 19,05 

Ε 19,05 

Ε 19,05 

Ε 19,05 

Ε 19,05 
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Ε 19,05 

Ε 19,05 

Η 33 

Η 33 

Η 33 

 

Για το ∆ηµόσιο 

 

ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

1985 Α 6,30 

1986 Α 6,30 

1987 Α 6,30 

1988 Α 6,30 

1989 Α 6,30 

 

 

 

 

Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

1990 Ε 19,05 

1991 ΣΤ 21,90 

1992 ΣΤ 21,90 

1993 ΣΤ 21,90 

1994 ΣΤ 21,90 

1995 ΣΤ 21,90 

1996 Ζ 26,85 

1997 Ζ 26,85 

1998 Ζ 26,85 
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1999 Ζ 26,85 

2000 Η 33 

2001 Η 33 

2002 Η 33 

2003 Η 33 

2004 Η 33 

 

    

Το ποσό σύνταξης που θα δίνει το Τ.Ε.Β.Ε. για τα 30 χρόνια διαδοχικής 

ασφάλισης θα ισούται µε το άθροισµα των ποσών προσαυξήσεων από το 1975 έως το 

2004 και την προσθήκη του ποσού βασικής σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. που για το 2005 

είναι 168 ευρώ. 

Έτσι το τελικό ποσό σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. για όλα τα έτη διαδοχικής 

ασφάλισης θα είναι ίσο µε 683,85+168= 851,85 ευρώ 

 

Το κατώτατο όριο σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. είναι 357 ευρώ. Από την ασφάλιση 

του µόνο στο Τ.Ε.Β.Ε. κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα(απαιτούνται 4500 ηµέρες  

ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της). Το ποσό σύνταξης 

του αυτοτελούς δικαιώµατος προκύπτει µε τον τρόπο που υπολογίσαµε το ποσό 

σύνταξης για όλες τις ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης, απλά τώρα το σύνολο των ετών 

ασφάλισης θα είναι 15 και θα αναφέρονται µόνο στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε.. Οπότε 

το ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος σύνταξης από το Τ.Ε.Β.Ε. είναι ίσο µε 

400,95+168=568,95 ευρώ. 

Το Ι.Κ.Α. αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Β.Ε. τους χρόνους 

ασφάλισης, τις αποδοχές, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του αυτοτελούς 

δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές που είχε στην ασφάλιση του 

αναπροσαρµοσµένες µε ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή οι 

συντάξιµες αποδοχές αναπροσαρµοσµένες µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

ανέρχονται στο ποσό των 840 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 428,24 

ευρώ και ο ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο 

ασφάλισης µόνο στο Ι.Κ.Α.(απαιτούνται 4500 ηµέρες ασφάλισης και να έχει 

συµπληρώσει το 65
ο
 έτος της ηλικίας της) 
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Το ∆ηµόσιο αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Β.Ε. τον συνολικό 

χρόνο ασφάλισης σε αυτό, το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης και του 

αυτοτελούς δικαιώµατος και τις συντάξιµες αποδοχές του κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής της σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή οι συντάξιµες αποδοχές ανέρχονται 

στο ποσό των 806 ευρώ, το κατώτατο όριο σύνταξης ισούται µε 307,45 ευρώ και ο 

ασφαλισµένος δεν κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωµα µε βάση το χρόνο ασφάλισης 

µόνο στο ∆ηµόσιο(απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης και να έχει συµπληρώσει το 65
ο
 

έτος της ηλικίας του). 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης µε τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουµε τα εξής: 

 

Α. Για το Τ.Ε.Β.Ε. 

α) Τµηµατική σύνταξη απονέµοντα 

 

 

4500     Χ       851,85 

   

                                                                                                                      

9000 

 

       

β) Τµήµα κατώτατου ορίου απονέµοντα  

 

 

4500    Χ         357 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

9000 

 

                                                                                                                      

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος απονέµοντα                                             = 568,95 ευρώ 

=425,925 ευρώ 

=178,5 ευρώ 
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Β. Για το ∆ηµόσιο 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (806*2,286%) *  (1500/300)                                                                         

 

 

β) Τµήµα κατώτατου ορίου ∆ηµοσίου 

 

 

1500   Χ        307,45 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

9000 

 

   

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος ∆ηµοσίου                                                =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

 

Γ. Για το Ι.Κ.Α 

 

α) Αναλογούν ποσό σύνταξης συµµετέχοντα 

 

 (840*2%) *  (3000/300)                                                                         

 

 

 

 

 

=92,12 ευρώ 

=51,24 ευρώ 

=168 ευρώ 
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β) Τµήµα κατώτατου ορίου Ι.Κ.Α. 

 

 

3000    Χ        428,24 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

9000 

 

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος Ι.Κ.Α.                                                  =  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

 

 

Άρα το συνολικό ποσό σύνταξης που θα πάρει η ασφαλισµένη είναι 568,95(τµήµα 

σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε.)+92,12(τµήµα σύνταξης ∆ηµοσίου)+168(τµήµα σύνταξης 

Ι.Κ.Α.)=829,07 ευρώ 

 

 

 
 

4.4 Τρόπος υπολογισµού ποσού σύνταξης όταν απονέµων  
αλλά όχι τελευταίος οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α. 

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 66/2004 του Ι.Κ.Α., ο υπολογισµός του ποσού 

σύνταξης γίνεται µε βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία θα κατατάσσεται ο 

ασφαλισµένος. Για τον προσδιορισµό της ασφαλιστικής κλάσης, οι αποδοχές της 

τελευταίας πενταετίας ή των τελευταίων 1000 ηµερών εργασίας πριν την διακοπή της 

ασφάλισης στο Ίδρυµα, θα ληφθούν αναπροσαρµοσµένες για κάθε έτος, µε το λόγο 

του µέσου ετήσιου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του τελευταίου έτους 

πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης προς τον µέσο ετήσιο ∆είκτη 

Τιµών Καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι 

αναπροσαρµοζόµενες αποδοχές. 

Το σύνολο των αναπροσαρµοσµένων αποδοχών θα διαιρεθεί µε το σύνολο 

των ηµερών εργασίας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος την τελευταία πενταετία, 

οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 1000 και µε το µέσο ηµεροµίσθιο που θα 

=142,74 ευρώ 
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προκύψει, θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, µε βάση τους πίνακες 

∆εκεµβρίου που ισχύουν κατά το έτος πριν εκείνο της υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την εκάστοτε 

ανώτατη ασφαλιστική κλάση του έτους διακοπής της ασφάλισης στο Ίδρυµα. 

Για τον προσδιορισµό των συνολικών αποδοχών των ασφαλισµένων που 

υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για πρώτη φορά µετά την 1/1/1993, θα 

λαµβάνονται οι αποδοχές αυξηµένες για κάθε έτος πλην των αποδοχών του 

τελευταίου πριν εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, µε τον λόγο του 

µέσου ετήσιου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του έτους πριν εκείνου 

της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προς το µέσο ετήσιο ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοσµένες 

αποδοχές. 

 

4.4.1 Παράδειγµα υπολογισµού ποσού σύνταξης όταν απονέµων  
αλλά όχι τελευταίος οργανισµός είναι το Ι.Κ.Α. 

Ασφαλισµένη πραγµατοποίησε: α) στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 4500 ηµέρες 

ασφάλισης από 1/1/65 µέχρι 31/1/83 και β) στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. 3300 ηµέρες 

ασφάλισης από 1/85 µέχρι και 12/95. 

Στις 25/2/2005 που συµπληρώνει το 60
ο
 έτος της ηλικίας της υποβάλλει στο 

Τ.Ε.Β.Ε. αίτηση για σύνταξη γήρατος µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και 

συνυπολογισµό του χρόνου ασφάλισης της στο Ι.Κ.Α. Το Τ.Ε.Β.Ε. απορρίπτει το 

αίτηµα της γιατί αν και έχει πέντε ολόκληρα έτη ή 1500 ηµέρες εργασίας στην 

ασφάλιση του εκ των οποίων 20 µήνες ή 500 ηµέρες ασφάλισης κατά την τελευταία 

πενταετία πριν την διακοπή της απασχόλησης(12/95), εντούτοις δεν µπορεί να πάρει 

σύνταξη γήρατος µε 11 χρόνια ασφάλισης και έχοντας συµπληρώσει το 60
ο
 έτος της 

ηλικίας της. 

Το Ι.Κ.Α. από την δική του πλευρά, έχοντας 4500 ηµέρες εργασίας και 

έχοντας συµπληρώσει το 60
ο
 έτος της ηλικίας της, κάνει δεκτό το αίτηµα της για 

σύνταξη γήρατος. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πέντε τελευταία έτη ασφάλισης 

στο Ι.Κ.Α.  που µας δίνουν συνολικά 1000 ηµέρες εργασίας, οι ηµέρες ασφάλισης 

ανά έτος, οι ετήσιες αποδοχές σε ευρώ, ο λόγος µε βάση τον οποίο θα 
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αναπροσαρµοστούν οι αποδοχές και οι ετήσιες αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές σε 

ευρώ. 

 
ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(ευρώ)(1) 

ΛΟΓΟΣ 

∆.Τ.Κ.(2) 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(ευρώ)(1)*(2) 

1983 25 90,83 117,4/13,5 789,88 

1982 300 933,24 117,4/11,233 9753,61 

1981 297 572 117,4/9,274 7240,97 

1980 300 497,43 117,4/7,452 7836,59 

1979 78 112,72 117,4/5,967 2217,75 

ΣΥΝΟΛΟ 1000   27838,8 

 

Το σύνολο των αναπροσαρµοσθεισών αποδοχών θα διαιρεθεί µε τις 1000 

ηµέρες εργασίας και µε το µέσο ηµεροµίσθιο που προκύπτει θα γίνει η κατάταξη σε 

ασφαλιστική κλάση µε βάση τους πίνακες που ισχύουν τον ∆εκέµβριο του 2004. 

Το µέσο ηµεροµίσθιο είναι 27838,8/1000=27,83 ευρώ, οπότε κατατάσσεται 

στην 9
η
 ασφαλιστική κλάση. 

Άρα για το Ι.Κ.Α. για τις συνολικά 7800 ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης θα 

αντιστοιχεί σύνταξη ίση µε 362,04 ευρώ και η τµηµατική σύνταξη που θα δίνει το 

Ι.Κ.Α. στην συνταξιούχο θα είναι 362,04*(4500/7800)=208,86 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  127 

5. Επικουρική Ι.Κ.Α. 
 

5.1 Επικουρική σύνταξη  Ι.Κ.Α. 

Η υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση από το ταµείο επικουρικής 

ασφάλισης του ΙΚΑ, γίνεται µέσα σε περίοδο 3 µηνών από την κρίση της αίτησης για 

την χορήγηση της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ. Το αποτέλεσµα της κρίσης για την 

χορήγηση επικουρικής σύνταξης είναι το ίδιο µε το αποτέλεσµα της κρίσης για την 

χορήγηση κύριας σύνταξης.     

Το ποσό της επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ υπολογίζεται αθροίζοντας τα 3 ή 4 

επιµέρους ποσά : 

 

Α)9% x 25 x H.A.E= ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ(1) 

όπου Η.Α.Ε είναι το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κατά την χρονική 

περίοδο που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης από το επικουρικό ταµείο 

ασφάλισης του ΙΚΑ. Το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη(Η.Α.Ε.) για το 2005 είναι 

για την περίοδο 1/1-31/8/05 ίσο µε 25,56 ευρώ και για την περίοδο 1/9/05-31/12/05 

ίσο µε 26,41 ευρώ.  

 

Β)ΑΣΦ. ΚΛΑΣΗ – 1=Α, Α x 12% =(Β x 100)%, Bx ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΛΑΣΗΣ(2) 

όπου η ΑΣΦ.ΚΛΑΣΗ είναι αυτή η οποία προσδιορίζεται κατά την διάρκεια του 

υπολογισµού της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και παίζει σηµαντικό ρόλο στο ποσό 

της κύριας σύνταξης     

 

Γ)ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 1500= Γ, Γ:300=∆(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

∆ x 4% x ((1)+(2)) = ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(3) 

όπου οι ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ αντιστοιχούν στον αριθµό των ηµερών που   

κάποιο άτοµο είναι ασφαλισµένο στο επικουρικό ταµείο ασφάλισης του ΙΚΑ και 

είναι λιγότερες ή ίσες µε 7500 

 

Ή  

Γ1)7500 – 1500= Γ1, Γ1:300=∆1(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

∆1 x 4% x ((1)+(2)) = ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(3) 
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Γ2)ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 7500= Γ2, Γ2:300=∆2(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

∆2 x 3% x ((1)+(2)) = ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(4) 

όπου οι ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ αντιστοιχούν στον αριθµό των ηµερών που 

κάποιο άτοµο είναι ασφαλισµένο στο επικουρικό ταµείο ασφάλισης του ΙΚΑ και 

είναι περισσότερες από 7500. 

 

Το τελικό ποσό της επικουρικής σύνταξης ισούται µε το άθροισµα των τριών ή 

τεσσάρων επιµέρους ποσών δηλ. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ= (1)+(2)+(3) Ή ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ=(1)+(2)+(3)+(4) 

 

Αν το τελικό ποσό είναι µικρότερο από 106,97 ευρώ που είναι το κατώτατο 

ποσό επικουρικής σύνταξης, τότε λαµβάνει αυτό σαν επικουρική σύνταξη.   

Ο ασφαλισµένος δικαιούται πλήρη επικουρική σύνταξη µε την συµπλήρωση 

4500 ηµερών ασφάλισης στο ταµείο επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ.  

Το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ ονοµάζεται ΕΤΕΑΜ(Ενιαίο Ταµείο 

Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών). 

  Η επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ είναι υποχρεωτική για όλους τους 

ασφαλισµένους του από 1/1/83 και µετά 

 

5.1.1 Παράδειγµα υπολογισµού επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α. 

Ο ασφαλισµένος γεννήθηκε το 1940, ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ από το 1970 µέχρι 

και το 2004 και  υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης για την κύρια σύνταξη τον 

Ιανουάριο του 2005. Ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει 65 έτη ζωής κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Παράλληλα έχει 6600 ηµέρες ασφάλισης στο 

επικουρικό ταµείο ασφάλισης του ΙΚΑ και έχει αναγνωρίσει και 1 έτος στρατιωτικής 

θητείας(τόσο για τον κλάδο κύριας όσο και για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης). 

Όπως είναι φυσιολογικό από τα δεδοµένα(ηλικία και χρόνος ασφάλισης), η 

κρίση για την χορήγηση κύριας σύνταξης είναι θετική. Ας θεωρήσουµε ότι η 

ασφαλιστική κλάση στην οποία κατατάσσεται κατά την διάρκεια υπολογισµού του 

ποσού της κύριας σύνταξης είναι η 19
η
 κλάση του 2004. Μέσα σε 3 µήνες, υποβάλλει 

αίτηση για επικουρική σύνταξη. Επειδή η κρίση για την κύρια σύνταξη ήταν θετική, το 

ίδιο θα ισχύει και για την κρίση για την επικουρική σύνταξη. Οπότε προχωράµε στον 

υπολογισµό του ποσού της επικουρικής σύνταξης ως εξής: 
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 9% x 25 x H.A.E =9% x 25x 25,56=57,51 ευρώ= ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ(1) 

 

ΑΣΦ. ΚΛΑΣΗ – 1=19-1=18,  

18 x 12% =(2,16 x 100)%=216%, 

 2,16 x ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ= 2,16 x 57,51=124,222 ευρώ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΛΑΣΗΣ(2) 

 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 1500=(6600+360)-1500=5460,  

5460:300=18(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

18 x 4% x (57,51+124,222) =130,847 ευρώ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(3) 

 

 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ=(1)+(2)+(3)=57,51+124,222+130,847=312,579 ευρώ 

 

 5.2 ∆ιαδοχική ασφάλιση σε φορείς επικουρικής ασφάλισης 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 66/2004 του ΙΚΑ και του νόµου 3232/2004, για τους 

οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 11 του νόµου 1405/1983. Σύµφωνα µε αυτό το άρθρο: 

Καθένας από τους οργανισµούς ασφάλισης, µεταξύ  των  οποίων  και αυτός  

που απονέµει τη σύνταξη, υπολογίζει µε τα αρµόδια όργανά του το ποσό της σύνταξης 

που κατά τη νοµοθεσία που τον διέπει αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου που 

πραγµατοποιήθηκε διαδοχικά και  προσδιορίζει  το τµήµα που αναλογεί στο χρόνο που 

διανύθηκε στην ασφάλισή του. 

Το  τµήµα  της  σύνταξης που προσδιορίζεται µε τον παραπάνω τρόπο σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο από  το  τµήµα  κατώτατου ορίου σύνταξης 

του οργανισµού αυτού. 

Το  τµήµα  αυτό  του  κατώτατου  ορίου  σύνταξης είναι το πηλίκο της 

διαίρεσης του γινοµένου του αριθµού των  µερών  που  πραγµατοποιήθηκαν στην  

ασφάλιση  του  κάθε  οργανισµού  επί το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης που 

χορηγεί στους συνταξιούχους του δια του συνολικού αριθµού των ηµερών που 

πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικά σε όλους τους οργανισµούς. 

Επίσης το τµήµα της σύνταξης  που  προσδιορίζεται  µε  τον  παραπάνω τρόπο, 

σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό της σύνταξης  που  
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προκύπτει  από  τον υπολογισµό µε βάση µόνο το χρόνο, ο οποίος διανύθηκε στην 

ασφάλιση κάθε οργανισµού, εφ' όσον µε τον  χρόνο αυτόν  θεµελιώνεται  αυτοτελές  

συνταξιοδοτικό δικαίωµα σύµφωνα µε τις διατάξεις που τον διέπουν, χωρίς αναγωγή 

στα κατώτατα όρια σύνταξης. 

Αν ο απονέµων οργανισµός είναι προηγούµενος του τελευταίου, ο 

υπολογισµός  του ποσού της σύνταξης πραγµατοποιείται βάσει των αποδοχών του 

ασφαλισµένου  που λαµβάνονται υπόψη για την απονοµή της σύνταξης, σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία  του, αναπροσαρµοσµένες µε το µέσο ετήσιο ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή, µε εξαίρεση  το ∆ηµόσιο για το οποίο, ως προς την αναπροσαρµογή 

των συντάξιµων αποδοχών, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του 

Κώδικα Πολιτικών και  Στρατιωτικών Συντάξεων, κατά περίπτωση. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης σε 

οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης, το σύνολο του χρόνου που πραγµατοποιήθηκε 

διαδοχικά αντιστοιχεί στον συνολικό χρόνο που διανύθηκε µόνο σε φορείς επικουρικής 

ασφάλισης. 

Στην συνέχεια παρατίθεται το διάγραµµα υπολογισµού του τµήµατος 

σύνταξης για κάθε οργανισµό επικουρικής ασφάλισης. 

  

α) Τµηµατική σύνταξη 

 

 

    Χ   

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ηµέρες ασφάλισης που 

έχουν πραγµατοποιηθεί 

στην ασφάλιση του 

Ποσό που αναλογεί 

σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία του για 

όλες τις ηµέρες 

διαδοχικής ασφάλισης 

= Α 

      Συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης 
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β) Τµήµα κατώτατου ορίου  

 

 

 

 

   Χ 

 

 

 

                                                                                                                    

   

 

 

 

γ) Ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος                                                             

 

Από τα παραπάνω ποσά το µεγαλύτερο ποσό είναι το τµήµα του κάθε φορέα 

επικουρικής ασφάλισης. 

 Τα επιµέρους αυτά ποσά προστίθενται στο τέλος και το άθροισµα είναι αυτό 

που χορηγεί ο απονέµων στον συνταξιούχο. 

 

5.2.1 ∆ιαδοχική ασφάλιση και επικουρική σύνταξη του Ι.Κ.Α. 

 

Όταν το  ταµείο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ είναι συµµετέχων οργανισµός, τότε 

αντιστοίχως και το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ θα είναι συµµετέχων 

οργανισµός. Αυτό ισχύει εφόσον υπάρχει  ένας ακόµη τουλάχιστον οργανισµός 

επικουρικής ασφάλισης ο οποίος θα είναι ο απονέµων. Αν το ταµείο επικουρικής 

ασφάλισης του ΙΚΑ είναι το µόνο επικουρικό ταµείο τότε δεν υπάρχει περίπτωση 

διαδοχικής ασφάλισης αλλά απλής(µόνο σε ένα ταµείο). Πάντως και στις δυο 

περιπτώσεις, η ασφαλιστική κλάση που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του 

ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ είναι ίδια µε αυτή που χρησιµοποιείται για 

τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών του ΙΚΑ(σαν συµµετέχοντα οργανισµό 

κύριας ασφάλισης). 

Ηµέρες ασφάλισης που 

έχουν πραγµατοποιηθεί 

στην ασφάλιση του 

Ποσό κατώτατου 

ορίου σύνταξης 

= Β 

      Συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης 

 

= Γ 
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Στην περίπτωση που το ταµείο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ είναι ο τελευταίος 

και απονέµων οργανισµός, τότε αντιστοίχως και το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του 

ΙΚΑ θα είναι ο τελευταίος και απονέµων οργανισµός. Αυτό ισχύει εφόσον υπάρχει  

ένας ακόµη τουλάχιστον οργανισµός επικουρικής ασφάλισης ο οποίος θα είναι 

συµµετέχων. Αν το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ είναι το µόνο επικουρικό 

ταµείο τότε δεν υπάρχει περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης αλλά απλής(µόνο σε ένα 

ταµείο). Πάντως και στις δυο περιπτώσεις, η ασφαλιστική κλάση που χρησιµοποιείται 

για τον προσδιορισµό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ είναι ίδια µε αυτή 

που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του ποσού της κύριας σύνταξης του 

ΙΚΑ(σαν απονέµοντα οργανισµό κύριας ασφάλισης). 

Στην περίπτωση που το ταµείο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ δεν είναι ο 

τελευταίος αλλά είναι ο απονέµων οργανισµός, τότε αντιστοίχως και το ταµείο 

επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ δεν θα είναι ο τελευταίος αλλά θα είναι ο απονέµων 

οργανισµός. Αυτό ισχύει εφόσον υπάρχει  ένας ακόµη τουλάχιστον οργανισµός 

επικουρικής ασφάλισης ο οποίος θα είναι συµµετέχων. Αν το ταµείο επικουρικής 

ασφάλισης του ΙΚΑ είναι το µόνο επικουρικό ταµείο τότε δεν υπάρχει περίπτωση 

διαδοχικής ασφάλισης αλλά απλής(µόνο σε ένα ταµείο). Πάντως και στις δυο 

περιπτώσεις, η ασφαλιστική κλάση που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του 

ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ είναι ίδια µε αυτή που χρησιµοποιείται για 

τον προσδιορισµό του ποσού της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ(σαν απονέµοντα αλλά όχι 

τελευταίο οργανισµό κύριας ασφάλισης). 

Όταν απονέµων οργανισµός είναι το ΕΤΕΑΜ., γίνεται επανένταξη των 

συνταξιούχων σε νέα ασφαλιστική κλάση του προηγούµενου του έτους αίτησης 

συνταξιοδότησης. Αν το συνολικό ποσό είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο 

σύνταξης, τότε θα γίνεται αναγωγή σε αυτό. 

 Η επανένταξη γίνεται ως εξής: Με βάση το συνολικό ποσό σύνταξης που 

δικαιούται ο συνταξιούχος(άθροισµα των τµηµατικών συντάξεων των οργανισµών 

επικουρικής ασφάλισης) και τις συνολικές ηµέρες ασφάλισης, αναζητείται µια 

ασφαλιστική κλάση του προηγούµενου του έτους υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης το ποσό της οποίας να µας διασφαλίζει το συνολικό ποσό σύνταξης.  
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5.2.1.1 Παράδειγµα διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς επικουρικής 
ασφάλισης µε συµµετέχοντα το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α 
 

Η ασφαλισµένη έχει ασφαλιστεί από το 1983 µέχρι και το 1989 στο ταµείο 

επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ και από 1990 µέχρι και το 2004 στα επικουρικά 

ταµεία του ∆ηµοσίου(ΤΕΑ∆Υ ΚΑΙ ΜΤΠΥ). Καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης τον 

Απρίλιο του  2005. Επίσης το κύριο ταµείο ασφάλισης του ΙΚΑ προσδιόρισε τις 

συντάξιµες αποδοχές του, χρησιµοποιώντας την 16
η
 ασφαλιστική κλάση του 

∆εκεµβρίου του 1989. 

Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης είναι: 

7*300(ΕΤΕΑΜ)+15*300(ΤΕΑ∆Υ)+15*300(ΜΤΠΥ)= 11100 ηµέρες. 

Το ποσό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΜ που αντιστοιχεί σε όλο το 

χρόνο διαδοχικής ασφάλισης προσδιορίζεται ως εξής: 

 

  9% x 25 x H.A.E =9% x 25x 25,56=57,51 ευρώ= ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ(1) 

 

ΑΣΦ. ΚΛΑΣΗ – 1=16-1=15,  

15 x 12% =(1,8 x 100)%=180%, 

 1,8 x ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ= 1,8 x 57,51=103,518 ευρώ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΛΑΣΗΣ(2) 

 

 

7500 – 1500=6000,  

6000:300=20(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

20 x 4% x (57,51+103,518) =128,823ευρώ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(3) 

 

11100-7500, 

3600:300=12(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

12x3%x(57,51+130,518)=67,96ευρώ=ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(4) 

 

 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ=(1)+(2)+(3+(4))=57,51+103,518+128,823+67,96=357,811 ευρώ 

 

 

Στη συνέχεια υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ: 
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2100 

                x   357,811 = 67,69 ευρώ 

11100 

 

 

Μετά υπολογίζουµε το τµήµα κατώτατης σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ: 

 

2100 

                x   106,97 = 20,325 ευρώ 

11100 

 

 

Στην προκειµένη περίπτωση δεν έχει αυτοτελές δικαίωµα, αφού δεν έχει 

συµπληρωµένες 4500 ηµέρες ασφάλισης.  

 

 Άρα το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ θα είναι ίσο µε 67,69 ευρώ.     

 
 

 

 

 

5.2.1.2 Παράδειγµα διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς επικουρικής 
ασφάλισης µε απονέµοντα και τελευταίο το ταµείο επικουρικής 
ασφάλισης του Ι.Κ.Α. 
  

Ο ασφαλισµένος έχει ασφαλιστεί από το 1980 µέχρι και το 1989 στα 

επικουρικά ταµεία του ∆ηµοσίου(ΤΕΑ∆Υ ΚΑΙ ΜΤΠΥ) και από 1990 µέχρι και το 

2004 στο ταµείο επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ. Καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης 

τον Απρίλιο του  2005, αναγνωρίζοντας παράλληλα 1 έτος στρατιωτικής θητείας στο 

ΕΤΕΑΜ. Επίσης το κύριο ταµείο ασφάλισης του ΙΚΑ προσδιόρισε το ποσό κύριας 

σύνταξης , χρησιµοποιώντας την 22
η
 ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης είναι: 

10*300(ΜΤΠΥ)+10*300(ΤΕΑ∆Υ)+15*300(ΕΤΕΑΜ)+360(ΑΝ.ΣΤΡΑΤΟΥ) = 10860 

ηµέρες. 
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Το ποσό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΜ που αντιστοιχεί σε όλο το 

χρόνο διαδοχικής ασφάλισης προσδιορίζεται ως εξής: 

 

  9% x 25 x H.A.E =9% x 25x 25,56=57,51 ευρώ= ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ(1) 

 

ΑΣΦ. ΚΛΑΣΗ – 1=22-1=21,  

21 x 12% =(2,52 x 100)%=252%, 

 2,52 x ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ= 2,52 x 57,51=144,926 ευρώ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΛΑΣΗΣ(2) 

 

 

7500 – 1500=6000,  

6000:300=20(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

20 x 4% x (57,51+144,926) =161,948= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(3) 

 

10860 – 7500=3360,  

3360:300=11(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

11 x 3% x (57,51+144,926) =66,80= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(4) 

 

 

 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ=(1)+(2)+(3)+(4)=57,51+144,926+161,948+66,80=431,184 ευρώ 

 

 

Στη συνέχεια υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ: 

 

4860 

                x   431,184 = 192,96 ευρώ 

10860 

Μετά υπολογίζουµε το τµήµα κατώτατης σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ: 

 

4860 

                x   106,97 = 47,923 ευρώ 

10860 
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Στην προκειµένη περίπτωση έχει αυτοτελές δικαίωµα, αφού έχει συµπληρωµένες 4500 

ηµέρες ασφάλισης. Οπότε υπολογίζουµε το αυτοτελές δικαίωµα: 

 

 9% x 25 x H.A.E =9% x 25x 25,56=57,51 ευρώ= ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ(1) 

 

ΑΣΦ. ΚΛΑΣΗ – 1=22-1=21,  

21 x 12% =(2,52 x 100)%=252%, 

 2,52 x ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ= 2,52 x 57,51=144,926 ευρώ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΛΑΣΗΣ(2) 

 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 1500=4860-1500=3360,  

3360:300=11(µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου) , 

11 x 4% x (57,51+144,926) =89,072= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(3) 

 

 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ=(1)+(2)+(3)=57,51+144,926+89,072=291,508 ευρώ 

 

 

 Άρα το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ θα είναι ίσο µε 291,508 ευρώ.    
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6. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

6.1 Πως γίνεται η αναλογιστική µελέτη 

Για να γίνει η αναλογιστική µελέτη λαµβάνεται υπόψιν το ποσό που πληρώνει 

ο ασφαλισµένος στον κλάδο σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. κάθε µήνα για το αντίστοιχο 

έτος. Με βάση αυτό το ποσό προκύπτουν τόσο οι συντάξιµες αποδοχές για το 

∆ΗΜΟΣΙΟ όσο και για το Ι.Κ.Α., ως εξής: 

 

Α) Για το ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

Ο ασφαλισµένος από τα 100 ευρώ, που αποτελεί το βασικό του µισθό µαζί µε το 

χρονοεπίδοµα, δίνει τα 6,67 για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Αν ο ασφαλισµένος στο 

Τ.Ε.Β.Ε. δίνει στον κλάδο σύνταξης του 204 ευρώ το µήνα, τότε οι αναλογιστικά 

προσδιοριζόµενες συντάξιµες αποδοχές(βασικός µισθός και χρονοεπίδοµα) θα είναι 

ίσες µε: 

 

100                  6,67 

     ;= 3058,47            204   

 

Το παραπάνω προσδιοριζόµενο ποσό, το διαιρούµε µε 2, γιατί ένα περίπου 

ίδιο ποσοστό αντιστοιχεί στα επικουρικά ταµεία του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΕΑ∆Υ ΚΑΙ 

ΜΤΠΥ. 

Οπότε το τελικό αναλογιστικά προσδιοριζόµενο ποσό συντάξιµων αποδοχών 

του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ είναι 1529,23 ευρώ. 

 

 

Β) Για το Ι.Κ.Α. 

 

Ο ασφαλισµένος από τα 100 ευρώ, ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές χωρίς τα δώρα 

εορτών και το επίδοµα αδείας, δίνει τα 6,67 για τον κλάδο κύριας σύνταξης-µέχρι και 

το 1982- και τα 9,67 για τον κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης-από το 1983 και 

µετά. Αν ο ασφαλισµένος στο Τ.Ε.Β.Ε. δίνει στον κλάδο σύνταξης του 13,20 ευρώ το 

µήνα για το 1981, τότε οι αναλογιστικά προσδιοριζόµενες συντάξιµες 
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αποδοχές(ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές χωρίς τα δώρα εορτών και το επίδοµα 

αδείας) θα είναι ίσες µε: 

 

100                        6,67 

     ;=2374,81              13,20 *12  

 

Επειδή, όµως οι συντάξιµες αποδοχές πρέπει να είναι το πολύ ίσο µε το 

ανώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για το αντίστοιχο έτος, δηλαδή για το 1981, 

το τελικό αναλογιστικά προσδιοριζόµενο ποσό συντάξιµων αποδοχών του Ι.Κ.Α. 

είναι 2219,4 ευρώ. 

 Αν ο ασφαλισµένος στο Τ.Ε.Β.Ε. δίνει στον κλάδο σύνταξης του 204 ευρώ το 

µήνα για το 2004, τότε οι αναλογιστικά προσδιοριζόµενες συντάξιµες 

αποδοχές(ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές χωρίς τα δώρα εορτών και το επίδοµα 

αδείας) θα είναι ίσες µε: 

 

100                         9,67 

     ;=25315,40              204 *12  

 

Επειδή, όµως οι συντάξιµες αποδοχές πρέπει να είναι το πολύ ίσο µε το 

ανώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για το αντίστοιχο έτος, δηλαδή για το 2004, 

το τελικό αναλογιστικά προσδιοριζόµενο ποσό συντάξιµων αποδοχών του Ι.Κ.Α. 

είναι 24699 ευρώ. 

Στην περίπτωση του Ι.Κ.Α., το ποσοστό για την επικουρική σύνταξη που 

πληρώνει ο εργαζόµενος είναι ενσωµατωµένο, γιατί η σύνταξη από το Ι.Κ.Α 

πληρώνεται ενιαία(κύρια και επικουρική), ενώ στο ∆ΗΜΟΣΙΟ καταβάλλεται 

ξεχωριστά από τα τρία ταµεία(∆ΗΜΟΣΙΟ,ΤΕΑ∆Υ ΚΑΙ ΜΤΠΥ).  

 

6.2 Πως εφαρµόζεται η αναλογιστική µελέτη στην περίπτωση 
περίπτωση της ασφάλισης σε 1 µόνο ταµείο 

 

Στην αρχή, συµπληρώνουµε τα πεδία της φόρµας που αφορά το Τ.Ε.Β.Ε., µε 

τις ασφαλιστικές κατηγορίες που ασφαλίζεται ο ασφαλισµένος σε αυτό για κάθε έτος. 

Στην συνέχεια, πηγαίνουµε στην φόρµα του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, όπου έχουν ήδη 
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µεταφερθεί τα στοιχεία του ασφαλισµένου, καθώς και οι µηνιαίες συντάξιµες 

αποδοχές ανά έτος. Οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές, προκύπτουν αυτοµάτως και 

σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, αντιστοιχώντας την ασφαλιστική κατηγορία 

του Τ.Ε.Β.Ε. του κάθε έτους, σε κάθε έτος του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ.  

Για παράδειγµα η Η ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. για το 1995 

αντιστοιχεί σε µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές 829,38 ευρώ για το ∆ΗΜΟΣΙΟ για το 

ίδιο έτος. 

 Στην συνέχεια, πηγαίνουµε στην φόρµα του Ι.Κ.Α., όπου έχουν ήδη 

µεταφερθεί τα στοιχεία του ασφαλισµένου, καθώς και οι ετήσιες συντάξιµες 

αποδοχές που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες ετήσιες ασφαλιστέες 

αποδοχές. Οι ετήσιες συντάξιµες αποδοχές, προκύπτουν αυτοµάτως και σύµφωνα µε 

την παραπάνω διαδικασία, αντιστοιχώντας την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. 

του κάθε έτους, σε κάθε έτος του Ι.Κ.Α..  

Για παράδειγµα η Η ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. για το 1995 

αντιστοιχεί σε ετήσιες συντάξιµες αποδοχές 13729,8 ευρώ για το Ι.Κ.Α. για το ίδιο 

έτος. 

 Με βάση τις παραπάνω συντάξιµες αποδοχές, υπολογίζεται το ποσό κύριας 

σύνταξης για το ∆ΗΜΟΣΙΟ και κύριας και επικουρικής σύνταξης για το Ι.Κ.Α. 

 

6.3 Πώς εφαρµόζεται η αναλογιστική µελέτη στην περίπτωση 
της διαδοχικής ασφάλισης σε 3 ταµεία. 

 

Στην αρχή, συµπληρώνουµε τις ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. της 

φόρµας που αφορά το σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ. Οι συντάξιµες 

αποδοχές Ι.Κ.Α. και ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, υπολογίζονται µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε., σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Αφού 

υπολογίσουµε το ποσό σύνταξης από τους φορείς κύριας ασφάλισης και το τµήµα 

σύνταξης του επικουρικού ταµείου του Ι.Κ.Α., προχωράµε στα επόµενα 3 σενάρια. Σε 

αυτά τα σενάρια, µεταφέρονται από την καρτέλα του πρώτου σεναρίου στην 

αντίστοιχη καρτέλα του κάθε ένα από τα υπόλοιπα 3 σενάρια, οι ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. για κάθε έτος και προκύπτουν οι αντίστοιχες συντάξιµες 

αποδοχές για κάθε ταµείο. 
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Έτσι οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΤΕΒΕ1» του πρώτου 

σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» του δευτέρου σεναρίου, οι 

ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου σεναρίου µεταφέρονται 

στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του δευτέρου σεναρίου και οι ασφαλιστικές κατηγορίες 

της καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του πρώτου σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα 

«ΙΚΑ1» του δευτέρου σεναρίου.  

Αντιστοίχως οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΤΕΒΕ1» του πρώτου 

σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του τρίτου σεναρίου, οι 

ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου σεναρίου µεταφέρονται 

στην καρτέλα «ΙΚΑ1» του τρίτου σεναρίου και οι ασφαλιστικές κατηγορίες της 

καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του πρώτου σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα 

«ΤΕΒΕ1» του τρίτου σεναρίου.  

Αντιστοίχως οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΤΕΒΕ1» του πρώτου 

σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του τετάρτου σεναρίου, οι 

ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου σεναρίου µεταφέρονται 

στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» του τετάρτου σεναρίου και οι ασφαλιστικές κατηγορίες της 

καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του πρώτου σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «ΙΚΑ1» 

του τετάρτου σεναρίου. 

Για κάθε σενάριο, υπολογίζουµε το ποσό σύνταξης από τους φορείς κύριας 

ασφάλισης και το τµήµα της επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α.  

Όταν απονέµων είναι το Ι.Κ.Α., δεν γίνεται επανένταξη των συνταξιούχων σε 

νέα ασφαλιστική κλάση και όταν είναι απονέµων το ∆ΗΜΟΣΙΟ δεν γίνεται 

επαναπροσδιορισµός του ποσού σύνταξης. 

 

6.4 Πώς εφαρµόζεται η αναλογιστική µελέτη στην περίπτωση 
της διαδοχικής ασφάλισης σε 2 ταµεία 

 

Στην αρχή, συµπληρώνουµε τις ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. της 

φόρµας που αφορά το σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α.. Οι συντάξιµες αποδοχές 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ και Ι.Κ.Α., υπολογίζονται µε βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες του 

Τ.Ε.Β.Ε., σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Αφού υπολογίσουµε το ποσό 

σύνταξης από τους φορείς κύριας ασφάλισης και το τµήµα σύνταξης του επικουρικού 

ταµείου του Ι.Κ.Α., προχωράµε στα επόµενα 5 σενάρια. Σε αυτά τα σενάρια, 
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µεταφέρονται από την καρτέλα του πρώτου σεναρίου στην αντίστοιχη καρτέλα του 

κάθε ένα από τα υπόλοιπα 5 σενάρια, οι ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. για 

κάθε έτος και προκύπτουν οι αντίστοιχες συντάξιµες αποδοχές για κάθε ταµείο. 

Έτσι οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του πρώτου 

σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» και «ΤΕΒΕ2» του δευτέρου 

σεναρίου, οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου σεναρίου 

µεταφέρονται στην καρτέλα «ΙΚΑ1» του δευτέρου σεναρίου. 

Αντιστοίχως οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του 

πρώτου σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «ΙΚΑ1» και «ΙΚΑ2» του τρίτου 

σεναρίου, οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου σεναρίου 

µεταφέρονται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του τρίτου σεναρίου.  

Αντιστοίχως οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του 

πρώτου σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» και «ΤΕΒΕ2» του τετάρτου 

σεναρίου, οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου σεναρίου 

µεταφέρονται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του τετάρτου σεναρίου. 

Αντιστοίχως οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του 

πρώτου σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» και «∆ΗΜΟΣΙΟ2» του 

πέµπτου σεναρίου, οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου 

σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» του πέµπτου σεναρίου. 

Αντιστοίχως οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «∆ΗΜΟΣΙΟ1» του 

πρώτου σεναρίου µεταφέρονται στην καρτέλα «ΙΚΑ1» και «ΙΚΑ2» του έκτου 

σεναρίου, οι ασφαλιστικές κατηγορίες της καρτέλας «ΙΚΑ1» του πρώτου σεναρίου 

µεταφέρονται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» του έκτου σεναρίου. 

Για κάθε σενάριο, υπολογίζουµε το ποσό σύνταξης από τους φορείς κύριας 

ασφάλισης και το τµήµα της επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α.(εφόσον υπάρχει 

συµµετοχή του Ι.Κ.Α.) 

Όταν απονέµων είναι το Ι.Κ.Α., δεν γίνεται επανένταξη των συνταξιούχων σε 

νέα ασφαλιστική κλάση και όταν είναι απονέµων το ∆ΗΜΟΣΙΟ δεν γίνεται 

επαναπροσδιορισµός του ποσού σύνταξης. 
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7. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ 

7.1 Πώς προκύπτουν τα ποσά συντάξεων µε βάση τις 
εισφορές για σύνταξη του εργαζόµενου για σύνταξη και το 
προσδόκιµο ζωής.  

 

Για κάθε ένα ταµείο υπολογίζουµε τις εισφορές για τον κλάδο κύριας 

σύνταξης του εργαζοµένου - για το Ι.Κ.Α. από το 1983 και µετά προστίθεται και το 

ποσοστό επικουρικής σύνταξης - για κάθε έτος ασφάλισης, τις οποίες 

αναπροσαρµόζουµε σε τιµές 2004 µε την χρήση του ∆ΤΚ(µε έτος βάσης το 2004). 

Στην συνέχεια προσθέτουµε τα ποσά και βγάζουµε το άθροισµα.  

Για τον προσδιορισµό του µηνιαίου ποσού σύνταξης, διαιρούµε το συνολικό 

ποσό των εισφορών µε τον αριθµό των µηνών του διαστήµατος από την ηλικία 

συνταξιοδότησης µέχρι την ηλικία που έχουµε θέσει σαν προσδόκιµο ζωής.  

Το προσδόκιµο ζωής για τον άνδρα είναι 80 έτη και για την γυναίκα 84 έτη.  

 

7.2 Πώς προκύπτουν τα ποσά συντάξεων µε βάση τις 
εισφορές για σύνταξη του εργαζόµενου και του εργοδότη και 
το προσδόκιµο ζωής 

 

Για κάθε ένα ταµείο υπολογίζουµε τις εισφορές για τον κλάδο κύριας 

σύνταξης του εργαζοµένου και του εργοδότη - για το Ι.Κ.Α. από το 1983 και µετά 

προστίθεται και το ποσοστό επικουρικής σύνταξης - για κάθε έτος ασφάλισης, τις 

οποίες αναπροσαρµόζουµε σε τιµές 2004 µε την χρήση του ∆ΤΚ(µε έτος βάσης το 

2004). Στην συνέχεια προσθέτουµε τα ποσά και βγάζουµε το άθροισµα.  

Για τον προσδιορισµό του µηνιαίου ποσού σύνταξης, διαιρούµε το συνολικό 

ποσό των εισφορών µε τον αριθµό των µηνών του διαστήµατος από την ηλικία 

συνταξιοδότησης µέχρι την ηλικία που έχουµε θέσει σαν προσδόκιµο ζωής.   

Το προσδόκιµο ζωής για τον άνδρα είναι 80 έτη και για την γυναίκα 84 έτη.  
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8. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

8.1 Παραδοχές προγράµµατος 

Σε κάθε σενάριο συνταξιοδότησης θεωρούµε ότι το ασφαλισµένο άτοµο έχει 

γεννηθεί στις 1/1/1940 και έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση στις 3/1/2005. 

Θεωρούµε ότι το ασφαλισµένο άτοµο παραµένει στην ίδια ασφαλιστική 

κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. για όλη την διάρκεια του έτους(ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε.), ότι 

λαµβάνει τον ίδιο βασικό µισθό και χρονοεπίδοµα(ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ) και ότι 

λαµβάνει το ίδιο ποσό ακαθαρίστων µηνιαίων αποδοχών(ασφάλιση στο ΙΚΑ).  

 Ο άνδρας ασφαλισµένος αναγνωρίζει ένα έτος στρατιωτικής θητείας στην 

διάρκεια του 2004.  

Όταν ο άνδρας  είναι ασφαλισµένος για όλα τα χρόνια στο Τ.Ε.Β.Ε. ή έχει σαν 

απονέµοντα οργανισµό το Τ.Ε.Β.Ε., αναγνωρίζει την στρατιωτική του θητεία στην Η 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε., κάτι που σηµαίνει ότι κατά την διάρκεια της 

ασφάλισης του στο Τ.Ε.Β.Ε. η ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχει 

ασφαλιστεί θα είναι η Η και ότι θα έχει ασφαλιστεί σε αυτή τουλάχιστον για ένα 

χρόνο. 

Το ποσό σύνταξης για το ∆ΗΜΟΣΙΟ στην περίπτωση που είναι όλα τα χρόνια 

ασφαλισµένος σε αυτό, έχει µια αύξηση της τάξης του 4% λόγω της αντίστοιχης 

αύξησης που είχε το 2005 ο βασικός µισθός και το χρονοεπίδοµα.  

Για το ποσό του κλάδου σύνταξης των ασφαλιστικών κατηγοριών του 

Τ.Ε.Β.Ε. που χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα, θεωρούµε ότι ισούται µε το ποσό που 

ισχύει κατά τον ∆εκέµβριο του κάθε έτους από το 1965 µέχρι το 2004.    

Οι τιµές των συντελεστών βάσει των οποίων θα µετατρέπονται οι εισφορές 

του Τ.Ε.Β.Ε. σε συντάξιµες αποδοχές Τ.Ε.Β.Ε. θα είναι στο πρόγραµµα οι εξής: 

1/1/1970-31/12/1975: 12,75% 

1/1/1976-31/12/1989: 14,25% 

1/1/1990-31/12/1990: 15,75% 

1/1/1991-31/12/1992: 17,25% 

1/1/1993-σήµερα      :  20%  

Οι τιµές των συντελεστών βάσει των οποίων µετατρέπονται οι αποδοχές του 

Ι.Κ.Α. σε ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. θα είναι στο πρόγραµµα οι εξής: 

11/11/1944-31/12/1948: 4% 

1/1/1949-31/12/1950: 5% 
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1/1/1951-31/12/1952: 6,75% 

1/1/1953-31/12/1959: 7,5% 

1/1/1960-31/12/1966: 8% 

1/1/1967-31/12/1969: 9% 

1/1/1970-31/12/1975: 12,75% 

1/1/1976-31/12/1989: 14,25% 

1/1/1990-31/12/1990: 15,75% 

1/1/1991-31/12/1992: 17,25% 

1/1/1993-σήµερα: 20% 

Για τον προσδιορισµό του ποσού σύνταξης µε βάση τις εισφορές για σύνταξη 

και το προσδόκιµο ζωής, θεωρούµε ότι για το ∆ΗΜΟΣΙΟ και το Ι.Κ.Α. ο 

εργαζόµενος και ο εργοδότης πληρώνουν εισφορές για σύνταξη για 14 µήνες δηλαδή 

για 11 µήνες εργασίας, 1 µήνα άδεια, 1και ½ µήνα για δώρα εορτών και ½ µήνα για 

το επίδοµα άδειας. 

 

8.2 Οι βάσεις δεδοµένων του προγράµµατος 

Οι βάσεις που χρησιµοποιεί το σύστηµα είναι οι εξής: 

dtk1.mdb : Η βάση µε τον ∆.Τ.Κ. για όλα τα έτη από το 1965 µέχρι το 2004 µε έτος 

βάσης το 2004 

eisforestebe1.mdb : Η βάση µε το ποσό του κλάδου σύνταξης για κάθε ασφαλιστική 

κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. για κάθε έτος από το 1965 µέχρι το 2004. 

eisfores2005(1).mdb : Η βάση µε το ποσό του κλάδου σύνταξης για κάθε 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. για το έτος 2005. 

ika1989(1).mdb : Η βάση µε τα όρια µισθών καθώς και το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο για 

κάθε ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α. για το 1989. 

ikahmeromisthia1.mdb : Η βάση µε τα όρια µισθών για κάθε ασφαλιστική κλάση 

του Ι.Κ.Α. για το 2004. 

syntaksiika1.mdb : Η βάση µε το βασικό ποσό σύνταξης για κάθε ασφαλιστική 

κλάση του Ι.Κ.Α. για το 2004, για 4500, 4800, 5700, 6000, 10500, 10800, 12000, 

12300 ηµέρες ασφάλισης. 

syntelesteseisforonika1.mdb : Η βάση µε τις τιµές των συντελεστών βάσει των 

οποίων θα µετατρέπονται οι εισφορές του Τ.Ε.Β.Ε. σε συντάξιµες αποδοχές Τ.Ε.Β.Ε. 

θα είναι στο πρόγραµµα οι εξής 
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tebe1.mdb : Η βάση µε το ποσό προσαύξησης για κάθε έτος ασφάλισης σε κάθε 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε., όπως ισχύει για το 2005. Χωρίζεται σε τρία 

τµήµατα: 1) για τα έτη ασφάλισης από 0 έως 30 2) για τα έτη ασφάλισης από 31 έως 

35 και 3) για τα έτη ασφάλισης από 36 και πάνω. 

ΤΕΚΗΜ(1).mdb : Η βάση µε το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της 15
ης
 ασφαλιστικής 

κλάσης για όλα τα έτη από το 1980 µέχρι το 1989(όπως ισχύει τον ∆εκέµβριο του 

κάθε έτους) 

THESIYPALLHLOU(4).mdb : Η βάση µε το βασικό µισθό και το χρονοεπίδοµα 

για υπαλλήλους ΥΕ, ∆Ε2, ∆Ε3, ΤΕ0, ΠΕ0, ΤΕ4, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6 και µέλη ∆.Ε.Π. 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όπως ισχύει για 9, 10, 19, 20 και 35 έτη ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

για το 2005.  

 

8.3 Οδηγίες για την αναλογιστική µελέτη 

 

8.3.1 Γυναίκα µε 1 ταµείο ασφάλισης 
 

Το πρόγραµµα θα εκτελέσει αναλογιστική µελέτη. Αυτό συµβαίνει όταν είτε 

ανοίγουµε για πρώτη φορά το πρόγραµµα(είναι προκαθορισµένη επιλογή) είτε όταν 

µετά από την αρχικοποίηση των επιλογών επιλέξουµε τα αναλογιστικά στοιχεία. 

 

Στην συνέχεια, πηγαίνουµε στην καρτέλα «Απλή ασφάλιση» στην επιλογή Τ.Ε.Β.Ε. 
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Η αναλογιστική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, θα αρχίσει από το Τ.Ε.Β.Ε. και 

θα συνεχιστεί στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και στο Ι.Κ.Α. Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα 

έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1990, έχει σταµατήσει να 

εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005. 

 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία που 

έχουµε εισάγει σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας, καθώς και τα παράθυρα 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ και Ι.Κ.Α. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στο tab 1-15 θα επιλέξουµε την ασφαλιστική 

κατηγορία στην οποία ασφαλίζεται στην διάρκεια κάθε έτους και θα προκύψει 

αυτόµατα το ποσό προσαύξησης που αντιστοιχεί σε αυτήν. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» και αφού 

προηγουµένως έχουµε συµπληρώσει τις ασφαλιστικές κατηγορίες για όλα τα έτη 

ασφάλισης, µας δίνει το νοµοθετηµένο ποσό για την συγκεκριµένη περίπτωση 
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Στη συνέχεια, από το µενού «Απλή ασφάλιση» θα επιλέξουµε την επιλογή 

∆ΗΜΟΣΙΟ και θα γίνει αυτόµατη µεταφορά στοιχείων από το Τ.Ε.Β.Ε. στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Μεταφέρονται αυτόµατα τα στοιχεία της γυναίκας από το Τ.Ε.Β.Ε. στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

Οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές(Β.Μ.+Χ.Ε.) για κάθε έτος συµπληρώνονται 

αυτόµατα και προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου 

σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας Τ.Ε.Β.Ε. για το αντίστοιχο έτος µε το 0,0667 

που είναι το ποσοστό που δίνει η εργαζόµενη από το  µηνιαίο Β.Μ.+Χ.Ε. για τον 

κλάδο κύριας σύνταξης. Λαµβάνουµε υπόψη το µισό µηνιαίου ποσού του κλάδου 

σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας Τ.Ε.Β.Ε. γιατί ένα ίδιο ποσοστό πάει για τα 

επικουρικά ταµεία του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ.  
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Πατώντας το κουµπί «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» προκύπτει το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης   

 

  Τέλος από το µενού «Απλή ασφάλιση» επιλέγουµε την επιλογή Ι.Κ.Α. και θα 

γίνει αυτόµατη µεταφορά στοιχείων από το Τ.Ε.Β.Ε. στο Ι.Κ.Α. 
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Μεταφέρονται αυτόµατα τα στοιχεία της γυναίκας από το Τ.Ε.Β.Ε. στο Ι.Κ.Α. 

 

Στην καρτέλα «1-15», οι ετήσιες συντάξιµες αποδοχές(ετήσιες µικτές 

αποδοχές χωρίς τα δώρα εορτών και το επίδοµα άδειας) και µέχρι το ανώτατο ποσό 

ασφαλιστέων ετήσιων αποδοχών για κάθε έτος συµπληρώνονται αυτόµατα και 

προκύπτουν διαιρώντας το ετήσιο  ποσό του κλάδου σύνταξης της ασφαλιστικής 

κατηγορίας Τ.Ε.Β.Ε. για το αντίστοιχο έτος µε το 0,0667(αν είναι µέχρι και το 1982) 

ή µε το 0,0967(αν είναι από το 1983 και µετά) που είναι το ποσοστό που δίνει η 

εργαζόµενη από το  µηνιαίο ακαθάριστο µισθό του για τον κλάδο κύριας σύνταξης ή 

για τον κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης αντίστοιχα. 
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και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» 

πηγαίνουµε στις καρτέλες «Υπολογισµός 1» και «Υπολογισµός 2», όπου οι 

ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των 10 τελευταίων ετών πολλαπλασιάζονται µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές και το αναπροσαρµοσθέν ποσό που προκύπτει διαιρείται 

µε τις ηµέρες ασφάλισης του κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο του 

κάθε έτους.  

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  152 

 

Στην καρτέλα «Καλύτερη 5ετία», γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το 

µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και 

στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα 

text boxes. Γίνεται άθροιση των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 

καλύτερων ετών και άθροιση των ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

 

Στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ», από την διαίρεση του συνόλου των 

αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το 

µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του 

∆εκεµβρίου του 2004. 

. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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  Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» προκύπτει το νοµοθετηµένο 

ποσό σύνταξης 

 

 Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ» υπολογίζονται το βασικό ποσό, η 

προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  154 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το 

άθροισµα των 3 επιµέρους ποσών που αποτελεί και το ποσό της επικουρικής 

σύνταξης του Ι.Κ.Α. 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης που δίνει το Ι.Κ.Α. προκύπτει προσθέτοντας το ποσό 

κύριας και το ποσό επικουρικής σύνταξης    



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Τελικά πηγαίνοντας στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγοντας την επιλογή Απλή 

ασφάλιση έχουµε τα εξής στοιχεία:   

 

Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία της γυναίκας µαζί µε το προσδόκιµο ζωής, 

το νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, τις  εισφορές της εργαζοµένης για όλα τα χρόνια 

ασφάλισης, το ποσό σύνταξης που δικαιούται µε βάση τις εισφορές της και το 

προσδόκιµο ζωής, τις  συνολικές εισφορές σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης και το 

ποσό σύνταξης βάσει των συνολικών εισφορών και του προσδόκιµου ζωής. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση σε  αρχείο» γίνεται το εξής: 

 

Κάνει αποθήκευση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην φόρµα σε ένα αρχείο word 

ή txt. 

Αντιστοίχως προκύπτουν τα αναλογιστικά προσδιοριζόµενα ποσά σύνταξης 

για Τ.Ε.Β.Ε., Ι.Κ.Α. και ∆ΗΜΟΣΙΟ, χρησιµοποιώντας τα ανάλογα tabs, για 35 και 

για 40 έτη ασφάλισης. 

 
8.3.2 Άνδρας µε 1 ταµείο ασφάλισης 
 

Το πρόγραµµα θα εκτελέσει αναλογιστική µελέτη. Αυτό συµβαίνει όταν είτε 

ανοίγουµε για πρώτη φορά το πρόγραµµα(είναι προκαθορισµένη επιλογή) είτε όταν 

µετά από αρχικοποίηση των επιλογών επιλέγουµε τα αναλογιστικά στοιχεία. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια, πηγαίνουµε στην καρτέλα «Απλή ασφάλιση» στην επιλογή Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Η αναλογιστική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, θα αρχίσει από το Τ.Ε.Β.Ε. και 

θα συνεχιστεί στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και στο Ι.Κ.Α. Στην προκειµένη περίπτωση ο άνδρας 

έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1990, έχει σταµατήσει να 

εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005. Έχει αναγνωρίσει 

1 χρόνο στρατό. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας  

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία που 

έχουµε εισάγει σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας, καθώς και τα παράθυρα 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ και Ι.Κ.Α. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στα tabs µε όνοµα 1-15 και 16-30 θα επιλέξουµε 

την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ασφαλίζεται στην διάρκεια κάθε έτους και θα 

προκύψει αυτόµατα το ποσό προσαύξησης που αντιστοιχεί σε αυτήν. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» και αφού 

προηγουµένως έχουµε συµπληρώσει τις ασφαλιστικές κατηγορίες για όλα τα έτη 

ασφάλισης, µας δίνει το νοµοθετηµένο ποσό για την συγκεκριµένη περίπτωση 

 

Στη συνέχεια, από το µενού «Απλή ασφάλιση» θα επιλέξουµε την επιλογή 

∆ΗΜΟΣΙΟ και θα γίνει αυτόµατη µεταφορά στοιχείων από το Τ.Ε.Β.Ε. στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Μεταφέρονται αυτόµατα τα στοιχεία του άνδρα από το Τ.Ε.Β.Ε. στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές(Β.Μ.+Χ.Ε.) για κάθε έτος συµπληρώνονται 

αυτόµατα και προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου 

σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας Τ.Ε.Β.Ε. για το αντίστοιχο έτος µε το 0,0667 

που είναι το ποσοστό που δίνει ο εργαζόµενος από το  µηνιαίο Β.Μ.+Χ.Ε. για τον 

κλάδο κύριας σύνταξης. Λαµβάνουµε υπόψη το µισό γιατί ένα ίδιο ποσοστό πάει για 

τα επικουρικά ταµεία του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» προκύπτει το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης   

 

Τέλος από το µενού «Απλή ασφάλιση» επιλέγουµε την επιλογή Ι.Κ.Α. και θα 

γίνει αυτόµατη µεταφορά στοιχείων από το Τ.Ε.Β.Ε. στο Ι.Κ.Α. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφέρονται αυτόµατα τα στοιχεία του άνδρα από το Τ.Ε.Β.Ε. στο Ι.Κ.Α. 

 

Οι ετήσιες συντάξιµες αποδοχές(ετήσιες µικτές αποδοχές χωρίς τα δώρα 

εορτών και το επίδοµα άδειας) και µέχρι το ανώτατο ποσό ασφαλιστέων ετήσιων 

αποδοχών για κάθε έτος συµπληρώνονται αυτόµατα και προκύπτουν διαιρώντας το 

ετήσιο  ποσό του κλάδου σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας Τ.Ε.Β.Ε. για το 

αντίστοιχο έτος µε το 0,0667(αν είναι µέχρι και το 1982) ή µε το 0,0967(αν είναι από 

το 1983 και µετά) που είναι το ποσοστό που δίνει ο εργαζόµενος από το  µηνιαίο 

ακαθάριστο µισθό του για τον κλάδο κύριας σύνταξης ή για τον κλάδο κύριας και 

επικουρικής σύνταξης. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» 

πηγαίνουµε στις καρτέλες «Υπολογισµός 1» και «Υπολογισµός 2», όπου οι 

ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των 10 τελευταίων ετών πολλαπλασιάζονται µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές και το αναπροσαρµοσθέν ποσό που προκύπτει διαιρείται 

µε τις ηµέρες ασφάλισης του κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο του 

κάθε έτους. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην καρτέλα «Καλύτερη 5ετία», γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το 

µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και 

στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα 

text boxes. Γίνεται άθροιση των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 

καλύτερων ετών και άθροιση των ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

 

Στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ», από την διαίρεση του συνόλου των 

αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το 

µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του 

∆εκεµβρίου του 2004. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» προκύπτει το νοµοθετηµένο 

ποσό σύνταξης. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ» υπολογίζονται το βασικό ποσό, η 

προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το 

άθροισµα των 3 επιµέρους ποσών που αποτελεί και το ποσό της επικουρικής 

σύνταξης του Ι.Κ.Α. 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης που δίνει το Ι.Κ.Α. προκύπτει προσθέτοντας το ποσό 

κύριας και το ποσό επικουρικής σύνταξης    



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  168 

 

Τελικά πηγαίνοντας στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγοντας την επιλογή Απλή 

ασφάλιση έχουµε τα εξής στοιχεία:  

 

Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία του άνδρα µαζί µε το προσδόκιµο ζωής, το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, τις  εισφορές της εργαζοµένου για όλα τα χρόνια 

ασφάλισης, το ποσό σύνταξης που δικαιούται µε βάση τις εισφορές του και το 

προσδόκιµο ζωής, τις  συνολικές εισφορές σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης και το 

ποσό σύνταξης βάσει των συνολικών εισφορών και του προσδόκιµου ζωής. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση σε  αρχείο» γίνεται το εξής: 

 

Κάνει αποθήκευση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην φόρµα σε ένα αρχείο word 

ή txt 

Αντιστοίχως προκύπτουν τα αναλογιστικά προσδιοριζόµενα ποσά σύνταξης για 

Τ.Ε.Β.Ε., Ι.Κ.Α. και ∆ΗΜΟΣΙΟ, χρησιµοποιώντας τα ανάλογα tabs, για 35 +1 και για 

40+1 έτη ασφάλισης. 
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8.3.3 Γυναίκα µε διαδοχική ασφάλιση σε 3 ταµεία 
 
Πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία» στην επιλογή  

Τ.Ε.Β.Ε + Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

Η αναλογιστική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει ασφάλιση σε τρεις 

διαφορετικούς  ασφαλιστικούς  φορείς για  τα χρόνια που εργάζεται, θα αρχίσει από 

το 1
ο
 σενάριο το οποίο περιλαµβάνει σαν συµµετέχοντες οργανισµούς το Τ.Ε.Β.Ε. 

και το Ι.Κ.Α.(10 και 10 χρόνια ασφάλισης αντίστοιχα) και σαν απονέµων το 

∆ΗΜΟΣΙΟ(15 χρόνια ασφάλισης) και θα συνεχιστεί στα υπόλοιπα 3 σενάρια. Στην 

προκειµένη περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1970, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005. 

 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία που 

έχουµε εισάγει σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας, καθώς και τα παράθυρα των 

υπολοίπων 3 σεναρίων. 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Επιλέγουµε την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία είχε ασφαλιστεί η 

γυναίκα κατά έτος, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το πεδίο «Εισφορές έτους 2005»-

παίρνει την τιµή του ποσού του κλάδου σύνταξης της συγκεκριµένης κατηγορίας 

όπως αυτή έχει διαµορφωθεί για το 2005- και το πεδίο «Ποσό» – είναι το αποτέλεσµα 

του πολλαπλασιασµού των µηνών ασφάλισης κατά έτος µε το ποσό του κλάδου 

σύνταξης της αντίστοιχης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως αυτό έχει διαµορφωθεί για 

το 2005. 

Επίσης κατά την διάρκεια της επιλογής των κατηγοριών ενηµερώνεται 

αυτόµατα και διαρκώς µεταβάλλεται, µέχρι να πάρει τιµή και η κατηγορία του 

τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε., το ποσό της «Μέσης εισφοράς Τ.Ε.Β.Ε.» 

και οι «Συντάξιµες αποδοχές του Τ.Ε.Β.Ε.» 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  172 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 
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Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Ι.Κ.Α. 

Επιλέγουµε για κάθε έτος την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και  µε 

βάση το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης υπολογίζονται αυτόµατα οι αναλογιστικές 

ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο «Ετήσιες αποδοχές») του Ι.Κ.Α.(δεν 

περιλαµβάνουν δώρα εορτών και επίδοµα άδειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 

ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές που ισχύουν για κάθε έτος), διαιρώντας το ετήσιο 

ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(1980-1982) ή µε 0,0967(1983-1989), και οι 

αναπροσαρµοσθείσες αναλογιστικές ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο 

«Αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές»). Επίσης κατά την διάρκεια της επιλογής 

της ασφαλιστικής κατηγορίας του Τ.Ε.Β.Ε. κατά την τελευταία πενταετία(1985-1989) 

µεταβάλλεται συνεχώς µέχρι να πάρει την τελική του τιµή(όταν πάρει τιµή και η 

κατηγορία του έτους 1989) το πεδίο του µέσου ηµεροµίσθιου, το πεδίο της 

ασφαλιστικής κλάσης του 1989 στην οποία κατατάσσεται το µέσο ηµεροµίσθιο και 

το πεδίο των συντάξιµων αποδοχών του Ι.Κ.Α. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 

 

 Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 
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Επιλέγουµε για κάθε έτος την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και  µε 

βάση το µηνιαίο ποσό του κλάδου σύνταξης υπολογίζονται αυτόµατα οι 

αναλογιστικές µηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο «Μηνιαίες 

αποδοχές(Β.Μ.+Χ.Ε.) ») του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού 

του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ που θα 

ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης για τα 35 χρόνια ασφάλισης και 

για το αυτοτελές δικαίωµα ισούνται µε το µηνιαίο Β.Μ.+Χ.Ε. που αντιστοιχεί στο 

τελευταίο έτος ασφάλισης δηλαδή στο 2004. 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των οποίων 

αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε τµηµατική 

σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) και το 

πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την περίπτωση 

είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε τα 3 επιµέρους ποσά. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης 

λαµβάνονται υπόψιν όλα τα χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης 

δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ(83-89), 15 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ και 15 χρόνια στο 

ΜΤΠΥ. Το άθροισµα τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 

15+15+7 χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Το ΕΤΕΑΜ θα µας δώσει ένα τµήµα του ποσού σύνταξης που αντιστοιχεί σε 

37 χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης, το οποίο θα είναι ανάλογο 

των ηµερών ασφάλισης σε αυτό. 

 

Προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο από τα 

ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι αυτό που 

θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το ΕΤΕΑΜ. 

 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 2
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχοντες 

οργανισµοί είναι το Τ.Ε.Β.Ε και το ∆ΗΜΟΣΙΟ και απονέµων το Ι.Κ.Α.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Τα στοιχεία της γυναίκας µεταφέρονται ως έχουν από το 1
ο
 στο 2

ο
 σενάριο. 

 

Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας  στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(ΤΕΒΕ1). 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του 

κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου 

έτους ασφάλισης(1989) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 

1989(µε έτος βάσης 2004). 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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  Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας  στο Ι.Κ.Α. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1). Οι ετήσιες αποδοχές που δεν περιλαµβάνουν δώρα εορτών και 

επίδοµα άδειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές 

που ισχύουν για κάθε έτος, προκύπτουν  διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου 

σύνταξης µε  το 0,0967 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 15 έτη ασφάλισης. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το I.KA. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, υπολογίζουµε το βασικό ποσό, την προσαύξηση 

κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική κλάση του 2004 µε βάση την οποία 

υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και την προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης είναι ίσος µε τον 

χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 

4500(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς 

επικουρικής ασφάλισης.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα 

«ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της επικουρικής 

σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. και 

το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  187 

 

Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 3
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχοντες 

οργανισµοί είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ και το Ι.Κ.Α. και απονέµων το Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Τα στοιχεία της γυναίκας  µεταφέρονται ως έχουν από το 1
ο
 στο 3

ο
 σενάριο. 

 

Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(ΤΕΒΕ1). Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου 

ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου 

έτους ασφάλισης(1979) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 

1979(µε έτος βάσης 2004). Όλα τα χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατατάσσονται 

στην Α ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. και το ποσό προσαύξησης που 

προσφέρουν είναι 6,3 ευρώ(το καθένα).   



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ» 

έχουµε: 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας  στο Ι.Κ.Α.  

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Οι ετήσιες αποδοχές που δεν περιλαµβάνουν δώρα εορτών και επίδοµα άδειας και δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές που ισχύουν για κάθε 

έτος, προκύπτουν διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης είτε µε το 

0,0667(1980-1982) είτε µε  το 0,0967(1983-1989). Ανάλογα µε τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε στις οποίες εντάσσονται οι αποδοχές του Ι.Κ.Α., 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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συνεισφέρουν και το ανάλογο ποσό προσαύξησης. ∆ιαιρώντας το άθροισµα των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 τελευταίων ετών µε το σύνολο των 

ηµερών ασφάλισης αυτών των ετών παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο. 

 

Με βάση το µέσο ηµεροµίσθιο θα γίνει κατάταξη στην ασφαλιστική κλάση του 

∆εκεµβρίου του 1989 και θα υπολογιστούν οι συντάξιµες αποδοχές του Ι.Κ.Α.. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1). Τα ποσά προσαύξησης(21-35) προστίθενται στο ποσό που έχει ήδη 

συγκεντρωθεί από την ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και στο Ι.Κ.Α. και στο ποσό 

βασικής σύνταξης(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. για 35 χρόνια). Τα ποσά προσαύξησης(0-

15) όταν αθροιστούν µαζί το ποσό της βασικής σύνταξης µας δίνουν το αυτοτελές 

δικαίωµα(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. για 15 χρόνια ασφάλισης) 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές του Ι.ΚΑ.- 

και την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 2100(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 4
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχοντες 

οργανισµοί είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ και το Τ.Ε.Β.Ε. και απονέµων το Ι.Κ.Α.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Τα στοιχεία της γυναίκας  µεταφέρονται ως έχουν από το 1
ο
 στο 4

ο
 σενάριο. 

 

Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(ΤΕΒΕ1). Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου 

ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου 

έτους ασφάλισης(1989) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 

1979(µε έτος βάσης 2004). 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε.. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1) 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 

 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας  στο Ι.Κ.Α. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1). Οι ετήσιες αποδοχές που δεν περιλαµβάνουν δώρα εορτών και 

επίδοµα άδειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές 

που ισχύουν για κάθε έτος, προκύπτουν  διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου 

σύνταξης µε  το 0,0967 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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 Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 15 έτη ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το I.KA.. 
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Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές του Ι.ΚΑ.- 

και την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

 

Τέλος πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε στην επιλογή «Καρτέλα 

διαδοχικής ασφάλισης µε 3 ταµεία» 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία της γυναίκας µαζί µε το προσδόκιµο ζωής, 

το νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, τις  εισφορές της εργαζοµένης για όλα τα χρόνια 

ασφάλισης, το ποσό σύνταξης που δικαιούται µε βάση τις εισφορές της και το 

προσδόκιµο ζωής, τις  συνολικές εισφορές σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης και το 

ποσό σύνταξης βάσει των συνολικών εισφορών και του προσδόκιµου ζωής. 

 

Κάνει αποθήκευση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην φόρµα σε ένα αρχείο word 

ή txt 
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8.3.4 Άνδρας µε διαδοχική ασφάλιση σε 3 ταµεία 
 
Πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία» στην επιλογή  

Τ.Ε.Β.Ε + Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

Η αναλογιστική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει ασφάλιση σε τρεις 

διαφορετικούς  ασφαλιστικούς  φορείς για  τα χρόνια που εργάζεται, θα αρχίσει από 

το 1
ο
 σενάριο το οποίο περιλαµβάνει σαν συµµετέχοντες οργανισµούς το Τ.Ε.Β.Ε. 

και το Ι.Κ.Α.(9 και 10 χρόνια ασφάλισης αντίστοιχα) και σαν απονέµων το 

∆ΗΜΟΣΙΟ(15 χρόνια ασφάλισης) και θα συνεχιστεί στα υπόλοιπα 3 σενάρια. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005. Έχει αναγνωρίσει 1 χρόνο στρατό στον τελευταίο φορέα 

ασφάλισης. 

 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία που 

έχουµε εισάγει σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας, καθώς και τα παράθυρα των 

υπολοίπων 3 σεναρίων. 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Επιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία είχε ασφαλιστεί ο άνδρας 

κατά έτος, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το πεδίο «Εισφορές έτους 2005»-παίρνει 

την τιµή του ποσού του κλάδου σύνταξης της συγκεκριµένης κατηγορίας όπως αυτή 

έχει διαµορφωθεί για το 2005- και το πεδίο «Ποσό» – είναι το αποτέλεσµα του 

πολλαπλασιασµού των µηνών ασφάλισης κατά έτος µε το ποσό του κλάδου σύνταξης 

της αντίστοιχης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως αυτό έχει διαµορφωθεί για το 2005. 

Επίσης κατά την διάρκεια της επιλογής των κατηγοριών ενηµερώνεται 

αυτόµατα και διαρκώς µεταβάλλεται, µέχρι να πάρει τιµή και η κατηγορία του 

τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε., το ποσό της «Μέσης εισφοράς Τ.Ε.Β.Ε.» 

και οι «Συντάξιµες αποδοχές του Τ.Ε.Β.Ε.». 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 

 

Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α. 

Επιλέγουµε για κάθε έτος την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και  µε 

βάση το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης υπολογίζονται αυτόµατα οι αναλογιστικές 

ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο «Ετήσιες αποδοχές») του Ι.Κ.Α.(δεν 

περιλαµβάνουν δώρα εορτών και επίδοµα άδειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 

ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές που ισχύουν για κάθε έτος), διαιρώντας το ετήσιο 

ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(1980-1982) ή µε 0,0967(1983-1989), και οι 

αναπροσαρµοσθείσες αναλογιστικές ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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«Αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές»). Επίσης κατά την διάρκεια της επιλογής 

της ασφαλιστικής κατηγορίας του Τ.Ε.Β.Ε. κατά την τελευταία πενταετία(1985-1989) 

µεταβάλλεται συνεχώς µέχρι να πάρει την τελική του τιµή(όταν πάρει τιµή και η 

κατηγορία του έτους 1989) το πεδίο του µέσου ηµεροµίσθιου, το πεδίο της 

ασφαλιστικής κλάσης του 1989 στην οποία κατατάσσεται το µέσο ηµεροµίσθιο και 

το πεδίο των συντάξιµων αποδοχών του Ι.Κ.Α.. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 

 

 Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Επιλέγουµε για κάθε έτος την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και  µε 

βάση το µηνιαίο ποσό του κλάδου σύνταξης υπολογίζονται αυτόµατα οι 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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αναλογιστικές µηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο «Μηνιαίες 

αποδοχές(Β.Μ.+Χ.Ε.) ») του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού 

του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ που θα 

ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης για τα 35 χρόνια ασφάλισης και 

για το αυτοτελές δικαίωµα ισούνται µε το µηνιαίο Β.Μ.+Χ.Ε. που αντιστοιχεί στο 

τελευταίο έτος ασφάλισης δηλαδή στο 2004. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 

 

Τα συνολικά έτη ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ είναι τα πραγµατικά χρόνια εργασίας 

και ο 1 χρόνος από την αναγνώριση στρατού 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των οποίων 

αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε τµηµατική 

σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) και το 

πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την περίπτωση 

είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε τα 3 επιµέρους ποσά. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης 

λαµβάνονται υπόψιν όλα τα χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης 

δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ(83-89), 15 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ και 15 χρόνια στο 

ΜΤΠΥ. Το άθροισµα τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 

15+15+7 χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Το ΕΤΕΑΜ θα µας δώσει ένα τµήµα του ποσού σύνταξης που αντιστοιχεί σε 

37 χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης, το οποίο θα είναι ανάλογο 

των ηµερών ασφάλισης σε αυτό. 

 

Προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο από τα 

ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι αυτό που 

θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το ΕΤΕΑΜ. 
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και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 2
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχοντες 

οργανισµοί είναι το Τ.Ε.Β.Ε και το ∆ΗΜΟΣΙΟ και απονέµων το Ι.Κ.Α.. 

 

Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται ως έχουν από το 1
ο
 στο 2

ο
 σενάριο. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(ΤΕΒΕ1). 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε. 

έχουµε: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του 

κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου 

έτους ασφάλισης(1989) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 

1989(µε έτος βάσης 2004). 

  Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab. Οι 

ετήσιες αποδοχές που δεν περιλαµβάνουν δώρα εορτών και επίδοµα άδειας και δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές που ισχύουν για κάθε 

έτος, προκύπτουν  διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης µε  το 0,0967.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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 Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 16 έτη ασφάλισης. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το I.KA.. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, υπολογίζουµε το βασικό ποσό, την προσαύξηση 

κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική κλάση του 2004 µε βάση την οποία 

υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και την προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης είναι ίσος µε τον 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 

4500(ΕΤΕΑΜ) + 360(αναγνώριση στρατού), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 3
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχοντες 

οργανισµοί είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ και το Ι.Κ.Α. και απονέµων το Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

 

Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται ως έχουν από το 1
ο
 στο 3

ο
 σενάριο. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(ΤΕΒΕ1). Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου 

ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου 

έτους ασφάλισης(1979) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 

1979(µε έτος βάσης 2004). Η αναγνώριση 1 έτους στρατού αντιστοιχεί στην Η 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. και το ποσό προσαύξησης που προσφέρει είναι 

33 ευρώ. Όλα τα χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατατάσσονται στην Α 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. και το ποσό προσαύξησης που προσφέρουν 

είναι 6,3 ευρώ(το καθένα).   



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ» 

έχουµε: 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α.  

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Οι ετήσιες αποδοχές που δεν περιλαµβάνουν δώρα εορτών και επίδοµα άδειας και δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές που ισχύουν για κάθε 

έτος, προκύπτουν διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης είτε µε το 

0,0667(1980-1982) είτε µε  το 0,0967(1983-1989). Ανάλογα µε τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε στις οποίες εντάσσονται οι αποδοχές του Ι.Κ.Α., 

συνεισφέρουν και το ανάλογο ποσό προσαύξησης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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∆ιαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 

τελευταίων ετών µε το σύνολο των ηµερών ασφάλισης αυτών των ετών παίρνουµε το 

µέσο ηµεροµίσθιο. Με βάση το µέσο ηµεροµίσθιο θα γίνει κατάταξη στην 

ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 1989 και θα υπολογιστούν οι συντάξιµες 

αποδοχές του Ι.Κ.Α.. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Τ.Ε.Β.Ε 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1). Τα ποσά προσαύξησης(21-35) προστίθενται στο ποσό που έχει ήδη 

συγκεντρωθεί από την ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και στο Ι.Κ.Α., την αναγνώριση 

στρατού και το ποσό βασικής σύνταξης(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. για 35 χρόνια). Τα 

ποσά προσαύξησης(0-15) όταν αθροιστούν µαζί µε το ποσό από την αναγνώριση 

στρατού και  το ποσό της βασικής σύνταξης µας δίνουν το αυτοτελές δικαίωµα(Ποσό 

σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. για 16 χρόνια) . Πατώντας το πλήκτρο «Υπολογισµός τµηµατικής 

σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε.» 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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 Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές του Ι.ΚΑ.- 

και την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

2700(ΤΕΑ∆Υ) + 2700(ΜΤΠΥ) + 2100(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 4
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχοντες 

οργανισµοί είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ και το Τ.Ε.Β.Ε. και απονέµων το Ι.Κ.Α.. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται ως έχουν από το 1
ο
 στο 4

ο
 σενάριο. 

 

Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(ΤΕΒΕ1). Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου 

ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου 

έτους ασφάλισης(1989) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 

1979(µε έτος βάσης 2004). 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Τ.Ε.Β.Ε.. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε. 

έχουµε: 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο 

tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1). Οι ετήσιες αποδοχές που δεν περιλαµβάνουν δώρα εορτών και 

επίδοµα άδειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές 

που ισχύουν για κάθε έτος, προκύπτουν  διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου 

σύνταξης µε  το 0,0967. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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  Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

  Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 16 έτη ασφάλισης. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

έχουµε: 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα τριών αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το I.KA.. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές του Ι.ΚΑ.- 

και την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

2700(ΤΕΑ∆Υ) + 2700(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ) + 360(αναγνώριση στρατού), διότι 

έχουµε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Τέλος πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε στην επιλογή «Καρτέλα 

διαδοχικής ασφάλισης µε 3 ταµεία» 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία του άνδρα µαζί µε το προσδόκιµο ζωής, το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, τις  εισφορές του εργαζοµένου για όλα τα χρόνια 

ασφάλισης, το ποσό σύνταξης που δικαιούται µε βάση τις εισφορές του και το 

προσδόκιµο ζωής, τις  συνολικές εισφορές σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης και το 

ποσό σύνταξης βάσει των συνολικών εισφορών και του προσδόκιµου ζωής. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση σε  αρχείο» γίνεται το εξής: 

Κάνει αποθήκευση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην φόρµα σε ένα αρχείο word 

ή txt 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.3.5 Γυναίκα µε διαδοχική ασφάλιση σε 2 ταµεία 
 
Γυναίκα µε διαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία 

 

Πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία» στην επιλογή  

∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α.   

 

Η αναλογιστική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει ασφάλιση σε δύο 

διαφορετικούς  ασφαλιστικούς  φορείς για  τα χρόνια που εργάζεται, θα αρχίσει από 

το 1
ο
 σενάριο το οποίο περιλαµβάνει σαν συµµετέχων οργανισµό το ∆ΗΜΟΣΙΟ(20 

χρόνια ασφάλισης) και σαν απονέµων το Ι.Κ.Α.(15 χρόνια ασφάλισης) και θα 

συνεχιστεί στα υπόλοιπα 5 σενάρια. Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα έχει 

γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει σταµατήσει να 

εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.Κ.Α.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία που 

έχουµε εισάγει σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας, καθώς και τα παράθυρα των 

υπολοίπων 5 σεναρίων. 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Επιλέγουµε την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. για κάθε έτος. Οι 

µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου 

σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ προκύπτουν 

πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου έτους 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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ασφάλισης(1989) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 1989(µε 

έτος βάσης 2004). 

 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην προκειµένη περίπτωση εκτός από το τµήµα σύνταξης δηµοσίου και το 

τµήµα κατώτατου ορίου, έχουµε και το αυτοτελές δικαίωµα που κατοχυρώνεται µε τα 

20 χρόνια ασφάλισης και την συµπλήρωση του 65
ου
 έτους της ηλικίας της. 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Ι.Κ.Α. 

Επιλέγουµε για κάθε έτος την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και  µε 

βάση το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης υπολογίζονται αυτόµατα οι αναλογιστικές 

ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο «Ετήσιες αποδοχές») του Ι.Κ.Α.(δεν 

περιλαµβάνουν δώρα εορτών και επίδοµα άδειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 

ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές που ισχύουν για κάθε έτος), διαιρώντας το ετήσιο 

ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(1980-1982) ή µε 0,0967(1983-2004). 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 15 έτη ασφάλισης. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

προκύπτει: 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης που δικαιούται η ασφαλισµένη είναι το άθροισµα 

των µεγαλυτέρων ποσών(είτε τµήµα σύνταξης ταµείου είτε τµήµα κατώτατου ορίου 

σύνταξης είτε αυτοτελές δικαίωµα) που δίνουν τα 2 ταµεία στα οποία έχει 

ασφαλιστεί. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 20 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ, 

20 χρόνια στο ΜΤΠΥ και 15 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ.  

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα τους 

µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 20+20+15 χρόνια ασφάλισης 

σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 

 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 2
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Τ.Ε.Β.Ε. και απονέµων το Ι.Κ.Α.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  249 

 

Τα στοιχεία της γυναίκας µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 2

ο
 σενάριο. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο, από 

τα αντίστοιχα tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1 και ∆ΗΜΟΣΙΟ2), οπότε προκύπτουν αυτόµατα οι 

εισφορές του 2005, το ποσό των εισφορών(ποσό εισφορών 2005 επί τον αριθµό των 

µηνών ασφάλισης ανά  έτος) και το ποσό προσαύξησης. Επίσης προκύπτουν 

αυτόµατα, η µέση εισφορά Τ.Ε.Β.Ε., οι συντάξιµες αποδοχές Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Ι.Κ.Α. 

Τα ποσά των ετήσιων αποδοχών του Ι.Κ.Α. προκύπτουν αυτόµατα µε βάση τις 

ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. για κάθε έτος, όπως ισχύουν στο 1
ο
 σενάριο, 

στα αντίστοιχα tab(ΙΚΑ1). Τα ποσά αυτά είναι όλες οι αποδοχές χωρίς τα δώρα 

εορτών και το επίδοµα άδειας και µπορεί να φθάνουν µέχρι το ποσό των ανώτατων 

ασφαλιστέων ετήσιων αποδοχών όπως αυτό έχει καθοριστεί για κάθε έτος. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

 

 

 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 15 έτη ασφάλισης. 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

προκύπτει: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το I.KA. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 15 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 15 χρόνια ασφάλισης σε 

φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 3
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Τα στοιχεία της γυναίκας µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 3

ο
 σενάριο. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Ι.Κ.Α. 

Οι ετήσιες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(∆ΗΜΟΣΙΟ 1 και 

∆ΗΜΟΣΙΟ 2), διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(µέχρι 

και το 1982) ή µε το 0,0967(από το 1983 και µετά). Το ποσό που προκύπτει πρέπει να 

είναι το πολύ ίσο µε το ποσό των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών για 

κάθε έτος. Η αναπροσαρµογή γίνεται µε την διαίρεση του Τ.Η. της 15
ης
 κλάσης του 

1989 µε το Τ.Η της 15
ης
 κλάσης του έτους που µας ενδιαφέρει και ο συντελεστής που 

προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε το ποσό των ετήσιων αποδοχών. Από αυτήν 

προκύπτουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(1989).  

Επίσης για να προκύψουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004), 

πολλαπλασιάζουµε το ποσό των ετήσιων αποδοχών µε τον συντελεστή που προκύπτει 

από την διαίρεση του Τ.Η. 15
ης
 κλάσης του 2004 µε το Τ.Η. 15

ης
 κλάσης του έτους 

που µας ενδιαφέρει.  

Αθροίζουµε τα ποσά των ετήσιων αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών(1989) των 

5 τελευταίων ετών και τις ηµέρες εργασίας αυτών. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών(1989) µε το σύνολο των ηµερών εργασίας προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο, 

η ασφαλιστική κλάση του 1989 στην οποία κατατάσσεται το µέσο ηµεροµίσθιο και οι 

συντάξιµες αποδοχές του Ι.Κ.Α.. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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  Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 

τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  

 
Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 20 έτη ασφάλισης  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(ΙΚΑ1) διαιρώντας το 

µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ, 

15 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ και 15 χρόνια στο ΜΤΠΥ.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7+15+15 χρόνια 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 4
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Τ.Ε.Β.Ε. και απονέµων το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Τα στοιχεία της γυναίκας µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 4

ο
 σενάριο. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  267 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο, από 

τα αντίστοιχα tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1 και ∆ΗΜΟΣΙΟ2), οπότε προκύπτουν αυτόµατα οι 

εισφορές του 2005, το ποσό των εισφορών(ποσό εισφορών 2005 επί τον αριθµό των 

µηνών ασφάλισης ανά  έτος) και το ποσό προσαύξησης. Επίσης προκύπτουν 

αυτόµατα, η µέση εισφορά Τ.Ε.Β.Ε., οι συντάξιµες αποδοχές Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

 

     



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζουµε 

το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα κατώτατου ορίου του Τ.Ε.Β.Ε και το 

αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(ΙΚΑ1) διαιρώντας το 

µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  269 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  270 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 5
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ και απονέµων το Τ.Ε.Β.Ε. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  271 

 

Τα στοιχεία της γυναίκας µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 5

ο
 σενάριο. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(∆ΗΜΟΣΙΟ1 και 

∆ΗΜΟΣΙΟ2) διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 

0,0667. Όλα τα χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατατάσσονται στην Α 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και δίνουν προσαύξηση 6,3 ευρώ. 

Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας 

τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου έτους ασφάλισης(1989) µε τον 

δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 1989(µε έτος βάσης 2004). 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε.. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Τα ποσά προσαύξησης(21-35) προστίθενται στο ποσό που έχει ήδη συγκεντρωθεί 

από την ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και στο ποσό βασικής σύνταξης(Ποσό σύνταξης 

Τ.Ε.Β.Ε. για 35 χρόνια). Τα ποσά προσαύξησης(0-15) όταν αθροιστούν µαζί το ποσό 

της βασικής σύνταξης µας δίνουν το αυτοτελές δικαίωµα(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. 

για 15 χρόνια ασφάλισης) 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 6
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων το Τ.Ε.Β.Ε.. 
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Τα στοιχεία της γυναίκας µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 6

ο
 σενάριο. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Ι.Κ.Α. 

Οι ετήσιες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(∆ΗΜΟΣΙΟ 1 και 

∆ΗΜΟΣΙΟ 2), διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(µέχρι 

και το 1982) ή µε το 0,0967(από το 1983 και µετά). Το ποσό που προκύπτει πρέπει να 

είναι το πολύ ίσο µε το ποσό των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών για 

κάθε έτος. Η αναπροσαρµογή γίνεται µε την διαίρεση του Τ.Η. της 15
ης
 κλάσης του 

1989 µε το Τ.Η της 15
ης
 κλάσης του έτους που µας ενδιαφέρει και ο συντελεστής που 

προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε το ποσό των ετήσιων αποδοχών. Από αυτήν 

προκύπτουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(1989).  
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Επίσης για να προκύψουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004), 

πολλαπλασιάζουµε το ποσό των ετήσιων αποδοχών µε τον συντελεστή που προκύπτει 

από την διαίρεση του Τ.Η. 15
ης
 κλάσης του 2004 µε το Τ.Η. 15

ης
 κλάσης του έτους 

που µας ενδιαφέρει.  

Αθροίζουµε τα ποσά των ετήσιων αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών(1989) των 

5 τελευταίων ετών και τις ηµέρες εργασίας αυτών. 

Ανάλογα µε τις ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε στις οποίες 

εντάσσονται οι αποδοχές του Ι.Κ.Α., συνεισφέρουν και το ανάλογο ποσό 

προσαύξησης.  
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών(1989) µε το σύνολο των ηµερών εργασίας προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο, 

η ασφαλιστική κλάση του 1989 στην οποία κατατάσσεται το µέσο ηµεροµίσθιο και οι 

συντάξιµες αποδοχές του Ι.Κ.Α.. 

 

 

  Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 

τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  
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Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

 

 
Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 20 έτη ασφάλισης  
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 
Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε.. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Τα ποσά προσαύξησης(21-35) προστίθενται στο ποσό που έχει ήδη συγκεντρωθεί 

από την ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και στο ποσό βασικής σύνταξης(Ποσό σύνταξης 

Τ.Ε.Β.Ε. για 35 χρόνια). Τα ποσά προσαύξησης(0-15) όταν αθροιστούν µαζί το ποσό 

της βασικής σύνταξης µας δίνουν το αυτοτελές δικαίωµα(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. 

για 15 χρόνια ασφάλισης) 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7 χρόνια ασφάλισης σε 

φορείς επικουρικής ασφάλισης. 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 
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Τέλος πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε στην επιλογή «Καρτέλα 

διαδοχικής ασφάλισης µε 2 ταµεία» 

 

 

Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία της γυναίκας µαζί µε το προσδόκιµο ζωής, 

το νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, τις  εισφορές της εργαζόµενης για όλα τα χρόνια 

ασφάλισης, το ποσό σύνταξης που δικαιούται µε βάση τις εισφορές της και το 
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προσδόκιµο ζωής, τις  συνολικές εισφορές σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης και το 

ποσό σύνταξης βάσει των συνολικών εισφορών και του προσδόκιµου ζωής. 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση σε  αρχείο» γίνεται το εξής: 

 

 

Κάνει αποθήκευση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην φόρµα σε ένα αρχείο word 

ή txt 
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8.3.6 Άνδρας µε διαδοχική ασφάλιση σε 2 ταµεία 
 
Πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία» στην επιλογή  

∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α.   

 

Η αναλογιστική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει ασφάλιση σε δύο 

διαφορετικούς  ασφαλιστικούς  φορείς για  τα χρόνια που εργάζεται, θα αρχίσει από 

το 1
ο
 σενάριο το οποίο περιλαµβάνει σαν συµµετέχων οργανισµό το ∆ΗΜΟΣΙΟ(19 

χρόνια ασφάλισης) και σαν απονέµων το Ι.Κ.Α.(15 χρόνια ασφάλισης) και θα 

συνεχιστεί στα υπόλοιπα 5 σενάρια. Στην προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει 

γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1971, έχει σταµατήσει να 

εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005. Επίσης έχει 

αναγνωρίσει και 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας κατά τον τελευταίο χρόνο ασφάλισης 

του στον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. 
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Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός  πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.Κ.Α.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία που 

έχουµε εισάγει σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας, καθώς και τα παράθυρα των 

υπολοίπων 5 σεναρίων. 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Επιλέγουµε την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. για κάθε έτος. Οι 

µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου 

σύνταξης µε το 0,0667. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ προκύπτουν 
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πολλαπλασιάζοντας τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου έτους 

ασφάλισης(1989) µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 1989(µε 

έτος βάσης 2004). 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ» έχουµε: 
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Στην προκειµένη περίπτωση εκτός από το τµήµα σύνταξης ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και 

το τµήµα κατώτατου ορίου, έχουµε και το αυτοτελές δικαίωµα που κατοχυρώνεται µε 

τα 19 χρόνια ασφάλισης και την συµπλήρωση του 65
ου
 έτους της ηλικίας του. 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α. 

Επιλέγουµε για κάθε έτος την ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και  µε 

βάση το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης υπολογίζονται αυτόµατα οι αναλογιστικές 

ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές(πεδίο «Ετήσιες αποδοχές») του Ι.Κ.Α.(δεν 

περιλαµβάνουν δώρα εορτών και επίδοµα άδειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 

ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές που ισχύουν για κάθε έτος), διαιρώντας το ετήσιο 

ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(1980-1982) ή µε 0,0967(1983-2004). 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 16 έτη ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

προκύπτει: 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης που δικαιούται ο ασφαλισµένος είναι το άθροισµα 

των µεγαλυτέρων ποσών(είτε τµήµα σύνταξης ταµείου είτε τµήµα κατώτατου ορίου 

σύνταξης είτε αυτοτελές δικαίωµα) που δίνουν τα 2 ταµεία στα οποία έχει 

ασφαλιστεί. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 20 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ, 

20 χρόνια στο ΜΤΠΥ και 15 χρόνια + 360 ηµέρες(Αναγνώριση στρατού) στο 

ΕΤΕΑΜ.  

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα τους 

µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 19+19+15 χρόνια και 360 

ηµέρες ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει ο ασφαλισµένoς από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 

 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 2
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Τ.Ε.Β.Ε. και απονέµων το Ι.Κ.Α.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 2

ο
 σενάριο. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο, από 

τα αντίστοιχα tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1 και ∆ΗΜΟΣΙΟ2), οπότε προκύπτουν αυτόµατα οι 

εισφορές του 2005, το ποσό των εισφορών(ποσό εισφορών 2005 επί τον αριθµό των 

µηνών ασφάλισης ανά  έτος) και το ποσό προσαύξησης. Επίσης προκύπτουν 

αυτόµατα, η µέση εισφορά Τ.Ε.Β.Ε., οι συντάξιµες αποδοχές Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  296 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.» 

έχουµε: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α. 

Τα ποσά των ετήσιων αποδοχών του Ι.Κ.Α. προκύπτουν αυτόµατα µε βάση τις 

ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. για κάθε έτος, όπως ισχύουν στο 1
ο
 σενάριο, 

στα αντίστοιχα tab(ΙΚΑ1). Τα ποσά αυτά είναι όλες οι αποδοχές χωρίς τα δώρα 

εορτών και το επίδοµα άδειας και µπορεί να φθάνουν µέχρι το ποσό των ανώτατων 

ασφαλιστέων ετήσιων αποδοχών όπως αυτό έχει καθοριστεί για κάθε έτος. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» έχουµε: 

Για κάθε έτος της τελευταίας δεκαετίας αναπροσαρµόζονται αυτόµατα οι 

ετήσιες αποδοχές, µε τον πολλαπλασιασµό των ετήσιων αποδοχών µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο διαιρώντας τις 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος. 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και στην συνέχεια το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 

16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ανάλογα µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 

35 έτη ασφάλισης καθώς και το ποσό σύνταξης για τα 16 έτη ασφάλισης. 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α.» 

προκύπτει: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το I.KA. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 15 χρόνια + 360 

ηµέρες(από αναγνώριση στρατιωτικής θητείας) στο ΕΤΕΑΜ.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 15 χρόνια + 360 ηµέρες 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει ο ασφαλισµένος από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 3
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 3

ο
 σενάριο. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α. 

Οι ετήσιες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(∆ΗΜΟΣΙΟ 1 και 

∆ΗΜΟΣΙΟ 2), διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(µέχρι 

και το 1982) ή µε το 0,0967(από το 1983 και µετά). Το ποσό που προκύπτει πρέπει να 

είναι το πολύ ίσο µε το ποσό των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών για 

κάθε έτος. Η αναπροσαρµογή γίνεται µε την διαίρεση του Τ.Η. της 15
ης
 κλάσης του 

1989 µε το Τ.Η της 15
ης
 κλάσης του έτους που µας ενδιαφέρει και ο συντελεστής που 

προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε το ποσό των ετήσιων αποδοχών. Από αυτήν 

προκύπτουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(1989).  

Επίσης για να προκύψουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004), 

πολλαπλασιάζουµε το ποσό των ετήσιων αποδοχών µε τον συντελεστή που προκύπτει 

από την διαίρεση του Τ.Η. 15
ης
 κλάσης του 2004 µε το Τ.Η. 15

ης
 κλάσης του έτους 

που µας ενδιαφέρει.  

Αθροίζουµε τα ποσά των ετήσιων αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών(1989) των 

5 τελευταίων ετών και τις ηµέρες εργασίας αυτών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών(1989) µε το σύνολο των ηµερών εργασίας προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο, 

η ασφαλιστική κλάση του 1989 στην οποία κατατάσσεται το µέσο ηµεροµίσθιο και οι 

συντάξιµες αποδοχές του Ι.Κ.Α.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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  Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 

τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  

 
Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 
Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 19 έτη ασφάλισης  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(ΙΚΑ1) διαιρώντας το 

µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ, 

15 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ και 15 χρόνια στο ΜΤΠΥ.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7+15+15 χρόνια 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει ο ασφαλισµένος από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 4
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Τ.Ε.Β.Ε. και απονέµων το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 4

ο
 σενάριο. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Τ.Ε.Β.Ε. 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο, από 

τα αντίστοιχα tab(∆ΗΜΟΣΙΟ1 και ∆ΗΜΟΣΙΟ2), οπότε προκύπτουν αυτόµατα οι 

εισφορές του 2005, το ποσό των εισφορών(ποσό εισφορών 2005 επί τον αριθµό των 

µηνών ασφάλισης ανά  έτος) και το ποσό προσαύξησης. Επίσης προκύπτουν 

αυτόµατα, η µέση εισφορά Τ.Ε.Β.Ε., οι συντάξιµες αποδοχές Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

     



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζουµε 

το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα κατώτατου ορίου του Τ.Ε.Β.Ε και το 

αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(ΙΚΑ1) διαιρώντας το 

µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 5
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ και απονέµων το Τ.Ε.Β.Ε. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 5

ο
 σενάριο. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(∆ΗΜΟΣΙΟ1 και 

∆ΗΜΟΣΙΟ2) διαιρώντας το µισό του µηνιαίου ποσού του κλάδου σύνταξης µε το 

0,0667. Όλα τα χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατατάσσονται στην Α 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε και δίνουν προσαύξηση 6,3 ευρώ. Ο 1 χρόνος 

αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας κατατάσσεται στην Η ασφαλιστική κατηγορία, 

οπότε µας δίνει ποσό προσαύξησης ίσο µε 33 ευρώ.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας 

τις µηνιαίες αποδοχές(Β.Μ. + Χ.Ε.) του τελευταίου έτους ασφάλισης(1989) µε τον 

δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός ισχύει για το 1989(µε έτος βάσης 2004). 

 

    

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Τ.Ε.Β.Ε.. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Τα ποσά προσαύξησης(21-35) προστίθενται στο ποσό που έχει ήδη συγκεντρωθεί 

από την ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, την αναγνώριση στρατού και στο ποσό βασικής 

σύνταξης(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. για 35 χρόνια). Τα ποσά προσαύξησης(0-15) όταν 

αθροιστούν µαζί το ποσό της βασικής σύνταξης και την αναγνώριση στρατού µας 

δίνουν το αυτοτελές δικαίωµα(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. για 16 χρόνια ασφάλισης) 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το 6
ο
 σενάριο στο οποίο συµµετέχων οργανισµός 

είναι το Ι.Κ.Α. και απονέµων το Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Τα στοιχεία του άνδρα µεταφέρονται αυτόµατα από το 1
ο
 σενάριο στο 6

ο
 σενάριο. 

 

Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση του άνδρα στο Ι.Κ.Α. 

Οι ετήσιες αποδοχές προκύπτουν αυτόµατα από τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

όπως αυτές εµφανίζονται στα αντίστοιχα tabs του 1
ου
 σεναρίου(∆ΗΜΟΣΙΟ 1 και 

∆ΗΜΟΣΙΟ 2), διαιρώντας το ετήσιο ποσό του κλάδου σύνταξης µε το 0,0667(µέχρι 

και το 1982) ή µε το 0,0967(από το 1983 και µετά). Το ποσό που προκύπτει πρέπει να 

είναι το πολύ ίσο µε το ποσό των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών για 

κάθε έτος. Η αναπροσαρµογή γίνεται µε την διαίρεση του Τ.Η. της 15
ης
 κλάσης του 

1989 µε το Τ.Η της 15
ης
 κλάσης του έτους που µας ενδιαφέρει και ο συντελεστής που 

προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε το ποσό των ετήσιων αποδοχών. Από αυτήν 

προκύπτουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(1989).  
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Επίσης για να προκύψουν οι αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004), 

πολλαπλασιάζουµε το ποσό των ετήσιων αποδοχών µε τον συντελεστή που προκύπτει 

από την διαίρεση του Τ.Η. 15
ης
 κλάσης του 2004 µε το Τ.Η. 15

ης
 κλάσης του έτους 

που µας ενδιαφέρει.  

Αθροίζουµε τα ποσά των ετήσιων αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών(1989) των 

5 τελευταίων ετών και τις ηµέρες εργασίας αυτών. 

Ανάλογα µε τις ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε στις οποίες 

εντάσσονται οι αποδοχές του Ι.Κ.Α., συνεισφέρουν και το ανάλογο ποσό 

προσαύξησης. Ο 1 χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας κατατάσσεται στην Η 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. και το ποσό προσαύξησης είναι 33 ευρώ. 
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Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών(1989) µε το σύνολο των ηµερών εργασίας προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο, 

η ασφαλιστική κλάση του 1989 στην οποία κατατάσσεται το µέσο ηµεροµίσθιο και οι 

συντάξιµες αποδοχές του Ι.Κ.Α.. 

 

  Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 

τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  
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Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 
Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 19 έτη ασφάλισης  
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 
Μεταφερόµαστε στην ασφάλιση της γυναίκας στο Τ.Ε.Β.Ε.. 

Όλα τα πεδία έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα µε βάση τις ασφαλιστικές 

κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. που είχαµε βάλει στο 1
ο
 σενάριο, στο αντίστοιχο tab(ΙΚΑ1). 

Τα ποσά προσαύξησης(21-35) προστίθενται στο ποσό που έχει ήδη συγκεντρωθεί 

από την ασφάλιση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, την αναγνώριση στρατιωτικής θητείας και στο 

ποσό βασικής σύνταξης(Ποσό σύνταξης Τ.Ε.Β.Ε. για 35 χρόνια). Τα ποσά 

προσαύξησης(0-15) όταν αθροιστούν µαζί η αναγνώριση στρατιωτικής θητείας και το 
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ποσό της βασικής σύνταξης µας δίνουν το αυτοτελές δικαίωµα(Ποσό σύνταξης 

Τ.Ε.Β.Ε. για 16 χρόνια ασφάλισης) 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7 χρόνια ασφάλισης σε 

φορείς επικουρικής ασφάλισης. 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει ο ασφαλισµένος από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 
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Τέλος πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε στην επιλογή «Καρτέλα 

διαδοχικής ασφάλισης µε 2 ταµεία» 

 

 

Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία του άνδρα µαζί µε το προσδόκιµο ζωής, το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, τις  εισφορές του εργαζόµενου για όλα τα χρόνια 

ασφάλισης, το ποσό σύνταξης που δικαιούται µε βάση τις εισφορές του και το 
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προσδόκιµο ζωής, τις  συνολικές εισφορές σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης και το 

ποσό σύνταξης βάσει των συνολικών εισφορών και του προσδόκιµου ζωής. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση σε  αρχείο» γίνεται το εξής: 

 

Κάνει αποθήκευση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην φόρµα σε ένα αρχείο word 

ή txt 
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8.4 Οδηγίες για πραγµατική µελέτη 

 

 
 

 
 

 
 

Από το µενού «Αρχείο» επιλέγουµε την Αρχικοποίηση επιλογών για να κλείσουν όλα 

τα επιµέρους ανοικτά παράθυρα . Στην συνέχεια από τις ΕΠΙΛΟΓΕΣ επιλέγουµε τα 

Πραγµατικά στοιχεία.   
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8.4.1. Γυναίκα µε 1 ταµείο ασφάλισης  

 
8.4.1.1 Τ.Ε.Β.Ε. 
 
 

 
 

 
Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, στο Τ.Ε.Β.Ε. Στην προκειµένη 

περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 

1990, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης 

το 2005. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «1-15» θα επιλέξουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ασφαλίζεται στην διάρκεια κάθε έτους και θα 

προκύψει αυτόµατα το ποσό προσαύξησης που αντιστοιχεί σε αυτήν. 
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Πατώντας το πλήκτρο «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» και αφού 

προηγουµένως έχουµε συµπληρώσει τις ασφαλιστικές κατηγορίες για όλα τα έτη 

ασφάλισης, µας δίνει το νοµοθετηµένο ποσό για την συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε Απλή Ασφάλιση.  
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(στην προκειµένη περίπτωση είναι ίσες µε τις 

εισφορές της εργαζοµένης αφού δεν υπάρχει εργοδότης) και το ποσό σύνταξης ανά 

µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ» εµφανίζεται οθόνη 

µέσω της οποίας µπορούν να αποθηκευθούν όλα τα στοιχεία της καρτέλας σε αρχείο 

word  ή σε αρχείο τύπου txt. 

 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τις περιπτώσεις των 35 και 40 ετών 

ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 

8.4.1.2 ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  337 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. Στην 

προκειµένη περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1990, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  338 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στο καρτέλα «1-15» θα γράψουµε το ποσό του 

βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα του κάθε 

έτους ασφάλισης . 

 

Πατώντας το πλήκτρο «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» και αφού 

προηγουµένως έχουµε γράψει όλα τα ποσά (βασικός µισθός και χρονοεπίδοµα) για 

όλα τα έτη ασφάλισης, µας δίνει το νοµοθετηµένο ποσό για την συγκεκριµένη 

περίπτωση. Στην προκειµένη περίπτωση επειδή το ποσό που προκύπτει είναι 

µικρότερο από το κατώτατο ποσό σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ για το 2005 ( είναι 

295,95 ευρώ που είναι µικρότερο από το 307,45 ευρώ), το σύστηµα βγάζει το 

αντίστοιχο µήνυµα και  η ασφαλισµένη θα λάβει ποσό σύνταξης ίσο µε 307,45 ευρώ. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  339 

 

Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε Απλή Ασφάλιση.  

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  340 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ» εµφανίζεται οθόνη 

µέσω της οποίας µπορούν να αποθηκευθούν όλα τα στοιχεία της καρτέλας σε αρχείο 

word  ή σε αρχείο τύπου txt. 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τις περιπτώσεις των 35  και 40 ετών 

ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 
8.4.1.3 Ι.Κ.Α. 
 
 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  341 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, στο Ι.Κ.Α. Στην προκειµένη 

περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 

1990, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης 

το 2005. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.Κ.Α. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  342 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «1-15» θα γράψουµε το ποσό των 

ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών (µέχρι του ποσού των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών, χωρίς τα δώρα εορτών και επίδοµα αδείας) του κάθε έτους ασφάλισης . 

 

Πατώντας το κουµπί «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», γίνεται έλεγχος 

αν τα ποσά των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών (χωρίς δώρα εορτών και επίδοµα 

αδείας) είναι µικρότερα ή το πολύ ίσα µε τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές του 

αντίστοιχου έτους. 

Αν κάποιο ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές 

τότε το σύστηµα βγάζει το αντίστοιχο µήνυµα και το ποσό του αντίστοιχου έτους 

γίνεται ίσο µε τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  343 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

πηγαίνουµε στις καρτέλες «Υπολογισµός 1» και «Υπολογισµός 2», όπου 

λαµβάνοντας υπόψιν την τελευταία δεκαετία ασφάλισης, υπολογίζουµε τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές και το µέσο ηµεροµίσθιο για 

κάθε έτος αυτής.   

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  344 

 

Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «Καλύτερη 5ετία» όπου σε ένα 

list box είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και 

ακριβώς δίπλα γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε 

τις ηµέρες εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων 

ετών. 

 

∆ιαιρούµε το σύνολο των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας και το πηλίκο που προκύπτει το κατατάσσουµε σε µία 

από τις κλάσεις του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  345 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί, µε βάση όλες τις ηµέρες ασφάλισης της εργαζόµενης και 

την ασφαλιστική κλάση στην οποία έχει καταταγεί.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», όπου έχουν υπολογιστεί το 

βασικό ποσό, η προσαύξησης κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  346 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», παίρνουµε το τελικό 

ποσό επικουρικής σύνταξης. 

 

Στην συνέχεια πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

όπου φαίνεται το τελικό ποσό σύνταξης που προκύπτει από το άθροισµα κύριας και 

επικουρικής σύνταξης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  347 

 Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε Απλή Ασφάλιση.  

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  348 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ» εµφανίζεται οθόνη 

µέσω της οποίας µπορούν να αποθηκευθούν όλα τα στοιχεία της καρτέλας σε αρχείο 

word  ή σε αρχείο τύπου txt. 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τις περιπτώσεις των 35 και 40 ετών 

ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 

 

8.4.2 Άνδρας µε 1 ταµείο ασφάλισης 

 
8.4.2.1 Τ.Ε.Β.Ε. 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  349 

 

 
Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, στο Τ.Ε.Β.Ε. Στην προκειµένη 

περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1990, 

έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 

2005. Επίσης έχει αναγνωρίσει 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας (όταν ήταν 

ασφαλισµένος στην Η ασφαλιστική κατηγορία). 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 
Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας  

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  350 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «1-15» και «16-30» θα επιλέξουµε 

την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ασφαλίζεται στην διάρκεια κάθε έτους και θα 

προκύψει αυτόµατα το ποσό προσαύξησης που αντιστοιχεί σε αυτήν. 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  351 

 
Πατώντας το πλήκτρο «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» και αφού 

προηγουµένως έχουµε συµπληρώσει τις ασφαλιστικές κατηγορίες για όλα τα έτη 

ασφάλισης, µας δίνει το νοµοθετηµένο ποσό για την συγκεκριµένη 

περίπτωση(λαµβάνοντας υπόψιν και το 1 χρόνο από την αναγνώριση της 

στρατιωτικής θητείας). 

 

Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε Απλή Ασφάλιση.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  352 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(στην προκειµένη περίπτωση είναι ίσες µε τις 

εισφορές του εργαζοµένου αφού δεν υπάρχει εργοδότης) και το ποσό σύνταξης ανά 

µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ» εµφανίζεται οθόνη 

µέσω της οποίας µπορούν να αποθηκευθούν όλα τα στοιχεία της καρτέλας σε αρχείο 

word  ή σε αρχείο τύπου txt. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  353 

 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τις περιπτώσεις των 35+1 και 40+1 ετών 

ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 

8.4.2.2 ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  354 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1990, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005. Επίσης έχει αναγνωρίσει έναν χρόνο στρατιωτικής θητείας 

κατά την διάρκεια του 2004. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας  

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  355 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «1-15» και «16-30» θα γράψουµε το 

ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα του 

κάθε έτους ασφάλισης . 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  356 

 

Πατώντας το πλήκτρο «Υπολογισµός ποσού σύνταξης» και αφού 

προηγουµένως έχουµε γράψει όλα τα ποσά (βασικός µισθός και χρονοεπίδοµα) για 

όλα τα έτη ασφάλισης, µας δίνει το νοµοθετηµένο ποσό για την συγκεκριµένη 

περίπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση τα έτη συνολικής ασφάλισης θα είναι όσα τα 

χρόνια πραγµατικής ασφάλισης συν τον 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας. 

 

Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε Απλή Ασφάλιση.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  357 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές τoυ 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  358 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ» εµφανίζεται οθόνη 

µέσω της οποίας µπορούν να αποθηκευθούν όλα τα στοιχεία της καρτέλας σε αρχείο 

word  ή σε αρχείο τύπου txt. 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τις περιπτώσεις των 35+1  και 40+1 ετών 

ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 
8.4.2.3 Ι.Κ.Α. 
 
 

 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει ασφάλιση στο ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα για όλα τα χρόνια που εργάζεται, στο Ι.Κ.Α. Στην προκειµένη 

περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1990, 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  359 

έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 

2005. Επίσης έχει αναγνωρίσει ένα χρόνο στρατιωτικής θητείας κατά την διάρκεια 

του 2004. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας  

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.Κ.Α. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «1-15» θα γράψουµε το ποσό των 

ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών (µέχρι του ποσού των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών, χωρίς τα δώρα εορτών και επίδοµα αδείας) του κάθε έτους ασφάλισης . 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  360 

 

Πατώντας το κουµπί «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», γίνεται έλεγχος 

αν τα ποσά των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών (χωρίς δώρα εορτών και επίδοµα 

αδείας) είναι µικρότερα ή το πολύ ίσα µε τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές του 

αντίστοιχου έτους. 

Αν κάποιο ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές 

τότε το σύστηµα βγάζει το αντίστοιχο µήνυµα και το ποσό του αντίστοιχου έτους 

γίνεται ίσο µε τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  361 

 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «16-30» θα κάνουµε ακριβώς την ίδια 

διαδικασία όπως στην προηγούµενη καρτέλα 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

πηγαίνουµε στις καρτέλες «Υπολογισµός 1» και «Υπολογισµός 2», όπου 

λαµβάνοντας υπόψιν την τελευταία δεκαετία ασφάλισης, υπολογίζουµε τις 

αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές και το µέσο ηµεροµίσθιο για 

κάθε έτος αυτής.   



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  362 

 

 

 

Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «Καλύτερη 5ετία» όπου σε ένα 

list box είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και 

ακριβώς δίπλα γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε 

τις ηµέρες εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων 

ετών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  363 

 

∆ιαιρούµε το σύνολο των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας και το πηλίκο που προκύπτει το κατατάσσουµε σε µία 

από τις κλάσεις του 2004. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί, µε βάση όλες τις ηµέρες ασφάλισης του 

εργαζόµενου(πραγµατικές ηµέρες εργασίας και 360 ηµέρες από την αναγνώριση 

στρατιωτικής θητείας) και την ασφαλιστική κλάση στην οποία έχει καταταγεί.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  364 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», όπου έχουν υπολογιστεί το 

βασικό ποσό, η προσαύξησης κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», παίρνουµε το τελικό 

ποσό επικουρικής σύνταξης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  365 

 

Στην συνέχεια πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

όπου φαίνεται το τελικό ποσό σύνταξης που προκύπτει από το άθροισµα κύριας και 

επικουρικής σύνταξης. 

 

Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε Απλή Ασφάλιση.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  366 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ» εµφανίζεται οθόνη 

µέσω της οποίας µπορούν να αποθηκευθούν όλα τα στοιχεία της καρτέλας σε αρχείο 

word  ή σε αρχείο τύπου txt 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  367 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τις περιπτώσεις των 35+1 και 40+1 ετών 

ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 

 
 

8.4.3 Γυναίκα µε διαδοχική ασφάλιση σε 3 ταµεία 

 

8.4.3.1 Τ.Ε.Β.Ε + Ι.Κ.Α. +∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε, Ι.Κ.Α, και ∆ΗΜΟΣΙΟ, συνολικά 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  368 

για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε έχει 10 έτη ασφάλισης(1970-1979), στο Ι.Κ.Α. 

10 έτη(1980-1989) και στο ∆ΗΜΟΣΙΟ-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  

Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για 

πρώτη φορά το 1970, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» θα επιλέξουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία για κάθε έτος ασφάλισης, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005» και το αντίστοιχο text box «ΠΟΣΟ». 

Επίσης θα µεταβάλλεται το text box «ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΒΕ» και το text box 

«ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Τ.Ε.Β.Ε.» µέχρι να πάρει τιµή η ασφαλιστική 

κατηγορία του τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  369 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα – που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι 

µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό 

µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών του αντίστοιχου έτους. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  373 

 

 

 

Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους στο 1989, αθροίζει τις 

αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές των 5 τελευταίων ετών ασφάλισης και τις ηµέρες 

εργασίας των αντίστοιχων ετών. ∆ιαιρώντας το σύνολο των αναπροσαρµοσθείσων 

αποδοχών µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο το κατατάσσουµε σε µια ασφαλιστική κλάση του 1989. Με την χρήση του 

τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας ασφαλιστικής κλάσης του 1989 και του 

κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 2004 / ∆.Τ.Κ. 1989), προκύπτουν οι 

συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ι.Κ.Α.» και πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΙΚΑ2», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη 

του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές 

δικαίωµα(στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει) 

 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε 

έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα 

αυτού. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη 

του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ3». 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 
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Στην συνέχεια πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», όπου βλέπουµε το ποσό κύριας σύνταξης που προκύπτει αθροίζοντας 

τα µεγαλύτερα ποσά σύνταξης από το κάθε ταµείο. Μετά επιλέγουµε την κατηγορία 

της θέσης υπαλλήλου που κατείχε η ασφαλισµένη όταν εργαζόταν στο ∆ηµόσιο και 

αυτόµατα ενηµερώνεται το αντίστοιχο text box µε το ποσό του βασικού µισθού και 

του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν δούλευε για 35 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ.   

 

Στην συνέχεια πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές- και την 

προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

4500(ΤΕΑ∆Υ) + 4500(ΜΤΠΥ) + 2100(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. Αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά 

παίρνουµε το ποσό της επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α. για όλα τα χρόνια διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

  Στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ2», υπολογίζουµε το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ» µας δίνεται το άθροισµα της 

κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου ποσού της επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε «∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 

ταµεία». 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 
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8.4.3.2 Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ +Ι.Κ.Α. 
 
 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε, ∆ΗΜΟΣΙΟ, και Ι.ΚΑ., συνολικά 

για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε έχει 10 έτη ασφάλισης(1970-1979), στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ 10 έτη(1980-1989) και στο Ι.Κ.Α.-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-

2004).  Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί 

για πρώτη φορά το 1970, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» θα επιλέξουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία για κάθε έτος ασφάλισης, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005» και το αντίστοιχο text box «ΠΟΣΟ». 

Επίσης θα µεταβάλλεται το text box «ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΒΕ» και το text box 

«ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Τ.Ε.Β.Ε.» µέχρι να πάρει τιµή η ασφαλιστική 

κατηγορία του τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα – που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε 

έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα 

αυτού. Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε η 

ασφαλισµένη κατά την εργασία της στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες 

αποδοχές το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν 

δούλευε το 2005 στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 10 έτη υπηρεσίας  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε 

έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες 

ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο 

αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου 

έτους. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 

 

Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κατηγορία 28η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική 

κατηγορία 28η του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 
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Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζεται το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των 

τριών µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα τρία ταµεία.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 

σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 
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Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία. 
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 
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8.4.3.3 ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε. 
 
 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ, Ι.Κ.Α., και Τ.Ε.Β.Ε., 

συνολικά για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 10 έτη ασφάλισης(1970-

1979), στο Ι.Κ.Α. 10 έτη(1980-1989) και στο Τ.Ε.Β.Ε.-απονέµοντα οργανισµό- 15 

έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει 

ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και 

καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για 

κάθε έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε 

µήνα αυτού.. Επίσης όλα τα χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατατάσσονται στην 

Α ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε., έχοντας την ανάλογη προσαύξηση στο ποσό 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε.  

 

Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε η ασφαλισµένη 

κατά την εργασία της στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες αποδοχές το ποσό 

του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν δούλευε το 2005 

στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 10 έτη υπηρεσίας  
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  396 

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι 

µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό 

µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών του αντίστοιχου έτους. 
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Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους σε τιµές του 1989, 

αθροίζει τις αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές των 5 τελευταίων ετών ασφάλισης και τις 

ηµέρες εργασίας των αντίστοιχων ετών. Επίσης πατώντας το κουµπί «ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ Ι.Κ.Α. ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.Β.Ε.», 

πολλαπλασιάζονται οι ετήσιες αποδοχές µε τον ανάλογο συντελεστή και διαιρώντας 

τον προκύπτον αριθµό µε το 12, προκύπτει ένα ποσό το οποίο κατατάσσουµε σε 

κάποια ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε., όπως αυτές ισχύουν για κάθε έτος 

ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. Ανάλογα µε την ασφαλιστική κατηγορία, προκύπτει και το 

ανάλογο ποσό προσαύξησης της σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Στην καρτέλα «ΙΚΑ2», διαιρώντας το σύνολο των αναπροσαρµοσθείσων 

αποδοχών µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο το κατατάσσουµε σε µια ασφαλιστική κλάση του 1989. Με την χρήση του 
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τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας ασφαλιστικής κλάσης του 1989 και του 

κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 2004 / ∆.Τ.Κ. 1989), προκύπτουν οι 

συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ι.Κ.Α.», στην καρτέλα «ΙΚΑ3», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του Ι.Κ.Α., το 

τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1», επιλέγουµε την ασφαλιστική 

κατηγορία στην οποία είχε ασφαλιστεί η γυναίκα κατά την διάρκεια κάθε έτους. 

Αυτόµατα προκύπτει τόσο το ποσό προσαύξησης για τα έτη 21-35 της συνολικής 

διαδοχικής ασφάλισης(είχαµε 10 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και 10 χρόνια στο ΙΚΑ), όσο 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  401 

και το ποσό προσαύξησης για τα έτη 0-15 που ανήκουν µόνο στην ασφάλιση του 

Τ.Ε.Β.Ε(1990-2004). 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας για όλα τα έτη, 

προκύπτει αυτόµατα το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. 

για όλα τα χρόνια διαδοχικής ασφάλισης, καθώς και το ποσό σύνταξης που 

αντιστοιχεί µόνο στα χρόνια ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Ε.Β.Ε.», 

στην καρτέλα «Τ.Ε.Β.Ε.2», υπολογίζονται το ποσό της τµηµατικής σύνταξης του 

Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές 

δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζεται το άθροισµα των τριών 

µεγαλυτέρων ποσών που δίνει καθένα από τα τρία ταµεία. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές του Ι.ΚΑ.- 

και την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 2100(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 

 

 

 
 
 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.3.4 ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε + Ι.Κ.Α. 
 
 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ, Τ.Ε.Β.Ε., και Ι.ΚΑ., 

συνολικά για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 10 έτη ασφάλισης(1970-

1979), στο Τ.Ε.Β.Ε. 10 έτη(1980-1989) και στο Ι.Κ.Α.-απονέµοντα οργανισµό- 15 

έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει 

ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και 

καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε 

έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα 

αυτού. Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε η 

ασφαλισµένη κατά την εργασία της στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες 

αποδοχές το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν 

δούλευε το 2005 στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 10 έτη υπηρεσίας  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» θα επιλέξουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία για κάθε έτος ασφάλισης, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005» και το αντίστοιχο text box «ΠΟΣΟ». 

Επίσης θα µεταβάλλεται το text box «ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΒΕ» και το text box 

«ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Τ.Ε.Β.Ε.» µέχρι να πάρει τιµή η ασφαλιστική 

κατηγορία του τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα – που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

 

 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε 

έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες 

ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο 

αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου 

έτους. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», όπου γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 

 

Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων 

ετήσιων αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο 

ηµεροµίσθιο το οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κατηγορία 28η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική 

κατηγορία 28η του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 

 

Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζεται το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των 

τριών µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα τρία ταµεία.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 

σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε 

την επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  416 

 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία. 

 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.4 Άνδρας µε διαδοχική ασφάλιση σε 3 ταµεία 

 

8.4.4.1 Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 
 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  419 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε, Ι.Κ.Α, και ∆ΗΜΟΣΙΟ, συνολικά 

για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε έχει 9 έτη ασφάλισης(1971-1979), στο Ι.Κ.Α. 

10 έτη(1980-1989) και στο ∆ΗΜΟΣΙΟ-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  

Στην προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για 

πρώτη φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005. Επιπλέον αναγνωρίζει 1 έτος στρατιωτικής θητείας κατά 

την διάρκεια του 2004 στο ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  420 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» θα επιλέξουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία για κάθε έτος ασφάλισης, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005» και το αντίστοιχο text box «ΠΟΣΟ». 

Επίσης θα µεταβάλλεται το text box «ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΒΕ» και το text box 

«ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Τ.Ε.Β.Ε.» µέχρι να πάρει τιµή η ασφαλιστική 

κατηγορία του τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  421 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα – που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι 

µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό 

µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών του αντίστοιχου έτους. Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε 

έτους σε τιµές του 1989, αθροίζει τις αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές των 5 

τελευταίων ετών ασφάλισης και τις ηµέρες εργασίας των αντίστοιχων ετών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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∆ιαιρώντας το σύνολο των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το σύνολο των 

ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο το κατατάσσουµε σε µια 

ασφαλιστική κλάση του 1989. Με την χρήση του τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας 

ασφαλιστικής κλάσης του 1989 και του κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 

2004 / ∆.Τ.Κ. 1989), προκύπτουν οι συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ι.Κ.Α.» και πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΙΚΑ2», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη 

του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές 

δικαίωµα(στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει) 

 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε έτος, το 

ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα αυτού. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  423 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη 

του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ3». 

 

Τα χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ είναι 15 χρόνια πραγµατικής ασφάλισης και 1 

χρόνος από αναγνώριση στρατιωτικής θητείας. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  424 

 

Στην συνέχεια πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», όπου βλέπουµε το ποσό κύριας σύνταξης που προκύπτει αθροίζοντας 

τα µεγαλύτερα ποσά σύνταξης από το κάθε ταµείο. Μετά επιλέγουµε την κατηγορία 

της θέσης υπαλλήλου που κατείχε ο ασφαλισµένος όταν εργαζόταν στο ∆ηµόσιο και 

αυτόµατα ενηµερώνεται το αντίστοιχο text box µε το ποσό του βασικού µισθού και 

του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν δούλευε για 35 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ.   

 

Στην συνέχεια πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  425 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές- και την 

προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

4500(ΤΕΑ∆Υ) + 4500(ΜΤΠΥ) + 2100(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. Αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά 

παίρνουµε το ποσό της επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α. για όλα τα χρόνια διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

  Στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ2», υπολογίζουµε το τµήµα της 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει.  

 

Στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ» µας δίνεται το άθροισµα της 

κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου ποσού της επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε «∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 

ταµεία». 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  427 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.4.2 Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α. 
 
 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε, ∆ΗΜΟΣΙΟ, και Ι.ΚΑ., συνολικά 

για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε έχει 9 έτη ασφάλισης(1971-1979), στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ 10 έτη(1980-1989) και στο Ι.Κ.Α.-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-

2004).  Στην προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί 

για πρώτη φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005. Επίσης έχει αναγνωρίσει 1 έτος στρατιωτικής θητείας 

στην διάρκεια του 2004 στο Ι.Κ.Α.. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» θα επιλέξουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία για κάθε έτος ασφάλισης, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005» και το αντίστοιχο text box «ΠΟΣΟ». 

Επίσης θα µεταβάλλεται το text box «ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΒΕ» και το text box 

«ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Τ.Ε.Β.Ε.» µέχρι να πάρει τιµή η ασφαλιστική 

κατηγορία του τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα – που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε 

έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα 

αυτού. Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε ο 

ασφαλισµένος κατά την εργασία του στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες 

αποδοχές το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν 

δούλευε το 2005 στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 10 έτη υπηρεσίας  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε 

έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες 

ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο 

αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου 

έτους. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», όπου γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 

 

Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κατηγορία 28η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 16(15 ασφάλιση + 1 χρόνος στρατό) έτη ασφάλισης στο 

ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κατηγορία 28η του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 

 

Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζεται 

το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των τριών 

µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα τρία ταµεία.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 

σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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3000(ΤΕΑ∆Υ) + 3000(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ) + 360(αναγνώριση στρατού), διότι 

έχουµε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του  

ασφαλισµένου, ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται 

κατά σειρά το νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για 

σύνταξη για όλα τα χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις 

εισφορές του εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές 

εισφορές σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.4.3 ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε. 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ, Ι.Κ.Α., και Τ.Ε.Β.Ε., 

συνολικά για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 9 έτη ασφάλισης(1971-

1979), στο Ι.Κ.Α. 10 έτη(1980-1989) και στο Τ.Ε.Β.Ε.-απονέµοντα οργανισµό- 15 

έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει 

ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και 

καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005. Επίσης αναγνωρίζει 1 έτος στρατιωτικής 

θητείας στην Η ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε.. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για 

κάθε έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε 

µήνα αυτού. Επίσης όλα τα χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατατάσσονται στην Α 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε., έχοντας την ανάλογη προσαύξηση στο ποσό 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. Ο 1 χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας αντιστοιχεί 

στην Η ασφαλιστική κατηγορία και δίνει ποσό προσαύξησης ίσο µε 33 ευρώ. 

Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε ο ασφαλισµένος 

κατά την εργασία του στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες αποδοχές το ποσό 

του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν δούλευε το 2005 

στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 9 έτη υπηρεσίας  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι 

µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό 

µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών του αντίστοιχου έτους.  

Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους σε τιµές του 1989, 

αθροίζει τις αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές των 5 τελευταίων ετών ασφάλισης και τις 

ηµέρες εργασίας των αντίστοιχων ετών. Επίσης πατώντας το κουµπί «ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ Ι.Κ.Α. ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.Β.Ε.», 
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πολλαπλασιάζονται οι ετήσιες αποδοχές µε τον ανάλογο συντελεστή και διαιρώντας 

τον προκύπτον αριθµό µε το 12, προκύπτει ένα ποσό το οποίο κατατάσσουµε σε 

κάποια ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε., όπως αυτές ισχύουν για κάθε έτος 

ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. Ανάλογα µε την ασφαλιστική κατηγορία, προκύπτει και το 

ανάλογο ποσό προσαύξησης της σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Στην καρτέλα «ΙΚΑ2», διαιρώντας το σύνολο των αναπροσαρµοσθείσων 

αποδοχών µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο το κατατάσσουµε σε µια ασφαλιστική κλάση του 1989. Με την χρήση του 

τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας ασφαλιστικής κλάσης του 1989 και του 

κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 2004 / ∆.Τ.Κ. 1989), προκύπτουν οι 

συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ι.Κ.Α.», στην καρτέλα «ΙΚΑ3», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του Ι.Κ.Α., το 

τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1», επιλέγουµε την ασφαλιστική 

κατηγορία στην οποία είχε ασφαλιστεί ο άνδρας κατά την διάρκεια κάθε έτους. 

Αυτόµατα προκύπτει τόσο το ποσό προσαύξησης για τα έτη 21-35 της συνολικής 

διαδοχικής ασφάλισης(είχαµε 9 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και 10 χρόνια στο ΙΚΑ και 1 

χρόνο από αναγνώριση στρατιωτικής θητείας), όσο και το ποσό προσαύξησης για τα 

έτη 0-15 που ανήκουν µόνο στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε(1990-2004). 
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Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας για όλα τα έτη, 

προκύπτει αυτόµατα το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. 

για όλα τα χρόνια διαδοχικής ασφάλισης(συµπεριλαµβάνεται και 1 χρόνος 

στρατιωτικής θητείας), καθώς και το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί µόνο στα χρόνια 

ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. (συµπεριλαµβάνεται και 1 χρόνος στρατιωτικής θητείας). 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», στην καρτέλα «Τ.Ε.Β.Ε.2», υπολογίζονται το ποσό της τµηµατικής 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το 

αυτοτελές δικαίωµα. 
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Στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζεται το άθροισµα των τριών 

µεγαλυτέρων ποσών που δίνει καθένα από τα τρία ταµεία. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 1989 µε βάση την οποία υπολογίσαµε τις συντάξιµες αποδοχές του Ι.ΚΑ.- 

και την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

2700(ΤΕΑ∆Υ) + 2700(ΜΤΠΥ) + 2100(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία. 
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 
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8.4.4.4 ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε + Ι.Κ.Α. 
 
 

 

 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε τρεις ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ, Τ.Ε.Β.Ε., και Ι.ΚΑ., 

συνολικά για 35 χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 9 έτη ασφάλισης(1971-

1979), στο Τ.Ε.Β.Ε. 10 έτη(1980-1989) και στο Ι.Κ.Α.-απονέµοντα οργανισµό- 15 

έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει 

ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και 
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καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005. Επίσης αναγνωρίζει 1 έτος στρατιωτικής 

θητείας κατά την διάρκεια του 2004 στο Ι.ΚΑ.. 

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε 

έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα 

αυτού. Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε ο 

ασφαλισµένος κατά την εργασία του στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες 

αποδοχές το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν 

δούλευε το 2005 στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 9 έτη υπηρεσίας  
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα – που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 

 

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» θα επιλέξουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία για κάθε έτος ασφάλισης, οπότε αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005» και το αντίστοιχο text box «ΠΟΣΟ». 

Επίσης θα µεταβάλλεται το text box «ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΒΕ» και το text box 

«ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Τ.Ε.Β.Ε.» µέχρι να πάρει τιµή η ασφαλιστική 

κατηγορία του τελευταίου έτους ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα – που 

στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει. 
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Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε 

έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες 

ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο 

αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου 

έτους. 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», όπου γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 
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Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 

 

Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων 

ετήσιων αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο 

ηµεροµίσθιο το οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κατηγορία 28η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 16(15 πραγµατικά + 1 από αναγνώριση στρατού) έτη 

ασφάλισης στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κατηγορία 28η του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζεται το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των 

τριών µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα τρία ταµεία.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 

σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

2700(ΤΕΑ∆Υ) + 2700(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ) + 360(αναγνώριση στρατού), διότι 

έχουµε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  461 

 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  462 

 

Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 3 ταµεία. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

8.4.5 Γυναίκα µε διαδοχική ασφάλιση σε 2 ταµεία 

 

8.4.5.1 ∆ΗΜΟΣΙΟ + I.K.A. 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ και Ι.ΚΑ., συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 20 έτη ασφάλισης(1970-1989), και στο 

Ι.Κ.Α.-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση η 

γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει 

σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  465 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε 

έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα 

αυτού. Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε η 

ασφαλισµένη κατά την εργασία της στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες 

αποδοχές το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν 

δούλευε το 2005 στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 20 έτη υπηρεσίας  

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  466 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των 

ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες 

αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box 

το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου έτους. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  467 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», όπου γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  468 

 

Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 

 

 

Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  469 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 28η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 

28η του 2004. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 

 

Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζεται το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των δύο 

µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα δύο ταµεία.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

6000(ΤΕΑ∆Υ) + 6000(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ), διότι έχουµε περίπτωση διαδοχικής 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  474 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.5.2 Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α. 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  476 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε. και Ι.ΚΑ., συνολικά για 35 χρόνια 

ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 20 έτη ασφάλισης(1970-1989), και στο Ι.Κ.Α.-

απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα 

έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει σταµατήσει να 

εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» και στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» όπου 

εισάγουµε για κάθε έτος, την ασφαλιστική κατηγορία. Αυτόµατα προκύπτει το ποσό 

εισφορών και το ποσό προσαύξησης της σύνταξης. Μόλις τελειώσουµε αυτήν την 

διαδικασία παίρνει την τελική του τιµή το πεδίο µε τις συντάξιµες αποδοχές του 

Τ.Ε.Β.Ε..  

 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ3» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  478 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε 

έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες 

ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο 

αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου 

έτους. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  479 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», όπου γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 

 

Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  480 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 

 

Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 26η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  481 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 

26η του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 

 

Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζεται το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των δύο 

µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα δύο ταµεία.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 

σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

4500(ΕΤΕΑΜ). 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  484 

 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  485 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.5.3 Ι.Κ.Α + ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  487 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Ι.Κ.Α. και ∆ΗΜΟΣΙΟ, συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο Ι.Κ.Α. έχει 20 έτη ασφάλισης(1970-1989), και στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση 

η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει 

σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ1»,  εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ(70-79)», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι 

µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό 

µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών του αντίστοιχου έτους.  

Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους στο 1989 και τα ποσά 

του κάθε έτους στο 2004.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ2»,  εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ(80-89) – 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων 

αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές 

τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό 

των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου έτους. Στη συνέχεια 

αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους στο 1989, τα ποσά του κάθε έτους στο 2004 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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και αθροίζει τις αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές σε τιµές 1989 των 5 τελευταίων ετών 

ασφάλισης και τις ηµέρες εργασίας των αντίστοιχων ετών.  

 

Πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ3», όπου διαιρώντας το σύνολο των 

αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών σε τιµές 1989 µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, 

παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο το κατατάσσουµε σε µια ασφαλιστική 

κλάση του 1989. Με την χρήση του τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας ασφαλιστικής 

κλάσης του 1989 και του κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 2004 / ∆.Τ.Κ. 

1989), προκύπτουν οι συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 20 έτη ασφάλισης  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1», όπου για κάθε έτος 

γράφουµε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» και «∆ΗΜΟΣΙΟ3», προκύπτει το τµήµα σύνταξης του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Μετά επιλέγουµε την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που κατείχε η 

ασφαλισµένη όταν εργαζόταν στο ∆ηµόσιο και αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box µε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα 

έπαιρνε αν δούλευε για 35 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ.   



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ, 

15 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ και 15 χρόνια στο ΜΤΠΥ.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7+15+15 χρόνια 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.5.4 Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 
 

 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε και ∆ΗΜΟΣΙΟ, συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 20 έτη ασφάλισης(1970-1989), και στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση 

η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει 

σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  500 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» και «ΤΕΒΕ2» και εισάγουµε τις 

ασφαλιστικές κατηγορίες για κάθε έτος. Για κάθε έτος προκύπτει το ποσό 

προσαύξησης για την σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε. Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία, 

προκύπτουν οι συντάξιµες αποδοχές του Τ.Ε.Β.Ε.  

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΒΕ», στην καρτέλα 

«ΤΕΒΕ3», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου 

ορίου της σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1», όπου για κάθε έτος 

γράφουµε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 

 

Μετά επιλέγουµε την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που κατείχε η 

ασφαλισµένη όταν εργαζόταν στο ∆ηµόσιο και αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box µε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα 

έπαιρνε αν δούλευε για 35 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ.   



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  504 

 

Στην συνέχεια πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  505 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.5.5 ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε. 
 
 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ και Τ.Ε.Β.Ε., συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 20 έτη ασφάλισης(1970-1989), και στο 

Τ.Ε.Β.Ε.-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση η 

γυναίκα έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει 

σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  507 

 
Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» και «∆ΗΜΟΣΙΟ2» και 

εισάγουµε το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος για κάθε έτος. Όλα τα 

χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ αντιστοιχούν στην Α ασφαλιστική κατηγορία του 

Τ.Ε.Β.Ε.. Για κάθε έτος προκύπτει το ποσό προσαύξησης για την σύνταξη του 

Τ.Ε.Β.Ε. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, προκύπτουν επιλέγοντας την 

θέση που καταλάµβανε η υπάλληλος κατά την εργασία της στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, οπότε 

προκύπτει αντίστοιχα το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος για τα 

20 χρόνια εργασίας, όπως ισχύει για το 2005. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  508 

 
 

 

 

 
  

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζονται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ3», το τµήµα σύνταξης του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  509 

 
Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1», όπου για κάθε έτος βάζουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. και αντιστοίχως προκύπτει το ποσό 

προσαύξησης της σύνταξης για την περίοδο 21-35 έτη και για την περίοδο 0-15 έτη, 

καθώς και το ποσό σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. για 35 και 15 χρόνια ασφάλισης. 

 
 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  510 

 
Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 
Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  511 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.5.6 Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  513 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για µια γυναίκα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε., συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο Ι.Κ.Α. έχει 20 έτη ασφάλισης(1970-1989), και στο Τ.Ε.Β.Ε.-

απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004).  Στην προκειµένη περίπτωση η γυναίκα 

έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1970, έχει σταµατήσει να 

εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι η 

γυναίκα αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  514 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ1»,  εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ(1970-1979)», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό 

είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει 

σχετικό µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων 

ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου έτους.  

Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους στο 1989 και τα ποσά 

του κάθε έτους στο 2004.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  515 

 

Με το κουµπί «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΤΕΒΕ(1970-1979)», γίνεται η αντιστοίχιση των ασφαλιστέων αποδοχών του Ι.Κ.Α. 

ανά έτος σε κάποια ασφαλιστική κατηγορία του ΤΕΒΕ του αντίστοιχου έτους και 

προκύπτει το αντίστοιχο ποσό προσαύξησης.  

 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και στην καρτέλα «ΙΚΑ2» 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  516 

 

Το µόνο επιπλέον που γίνεται είναι ότι, αθροίζει τις αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές σε τιµές 1989 των 5 τελευταίων ετών ασφάλισης και τις ηµέρες εργασίας 

των αντίστοιχων ετών.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  517 

 

Πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ3», όπου διαιρώντας το σύνολο των 

αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών σε τιµές 1989 µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, 

παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο το κατατάσσουµε σε µια ασφαλιστική 

κλάση του 1989. Με την χρήση του τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας ασφαλιστικής 

κλάσης του 1989 και του κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 2004 / ∆.Τ.Κ. 

1989), προκύπτουν οι συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 

τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  518 

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 20 έτη ασφάλισης  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1», όπου για κάθε έτος γράφουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία. Αυτόµατα προκύπτει το ποσό προσαύξησης τόσο για το 

διάστηµα 21-35 ετών ασφάλισης όσο και 0-15. Επίσης προκύπτει το ποσό σύνταξης 

του Τ.Ε.Β.Ε για τα 35 και τα 15 χρόνια ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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  Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΒΕ», στην 

καρτέλα «ΤΕΒΕ2», προκύπτει το τµήµα σύνταξης του ΤΕΒΕ, το τµήµα κατώτατου 

ορίου σύνταξης του ΤΕΒΕ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στην ενδιαφερόµενη ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7 χρόνια ασφάλισης σε 

φορείς επικουρικής ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει η ασφαλισµένη από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της ασφαλισµένης, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές της εργαζοµένης για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές της 

εργαζόµενης για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενης) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.6 Άνδρας µε διαδοχική ασφάλιση σε 2 ταµεία 

 

8.4.6.1 ∆ΗΜΟΣΙΟ + I.K.A. 
 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ και Ι.ΚΑ., συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 19 έτη ασφάλισης(1971-1989), και στο 

Ι.Κ.Α.-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004). Επίσης αναγνωρίζει 1 χρόνο 

στρατιωτικής θητείας στο Ι.Κ.Α. κατά την διάρκεια του 2004 στο Ι.Κ.Α.. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» όπου εισάγουµε για κάθε 

έτος, το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα 

αυτού. Επιλέγοντας την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που καταλάµβανε ο 

ασφαλισµένος κατά την εργασία του στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, προκύπτουν σαν συντάξιµες 

αποδοχές το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν 

δούλευε το 2005 στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχοντας 19 έτη υπηρεσίας  

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζεται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» η τµηµατική σύνταξη του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των 

ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες 

αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box 

το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου έτους. 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», όπου γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 

 

Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 26η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 16 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 

26η του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 

 

Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζεται το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των δύο 

µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα δύο ταµεία.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 

σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 

 

Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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5700(ΤΕΑ∆Υ) + 5700(ΜΤΠΥ) + 4500(ΕΤΕΑΜ)+360(αναγνώριση στρατού), διότι 

έχουµε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 

 Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  534 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.6.2 Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α. 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε. και Ι.ΚΑ., συνολικά για 35 χρόνια 

ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 19 έτη ασφάλισης(1971-1989), και στο Ι.Κ.Α.-

απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004). Επίσης αναγνωρίζει 1 χρόνο 

στρατιωτικής θητείας στο Ι.Κ.Α. κατά την διάρκεια του 2004 στο Ι.Κ.Α.. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ι.ΚΑ.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» και στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2» όπου 

εισάγουµε για κάθε έτος, την ασφαλιστική κατηγορία. Αυτόµατα προκύπτει το ποσό 

εισφορών και το ποσό προσαύξησης της σύνταξης. Μόλις τελειώσουµε αυτήν την 

διαδικασία παίρνει την τελική του τιµή το πεδίο µε τις συντάξιµες αποδοχές του 

Τ.Ε.Β.Ε..  

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», υπολογίζεται στην καρτέλα «ΤΕΒΕ3» η τµηµατική σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Στην συνέχεια στην καρτέλα «ΙΚΑ1» εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε 

έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες 

ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου 

έτους. 

 

 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ», 

στην καρτέλα «ΙΚΑ2», όπου γίνεται η αναπροσαρµογή των ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχών σε τιµές του 2004 και προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο για κάθε έτος της 

τελευταίας δεκαετίας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Στην συνέχεια µεταφερόµαστε στην καρτέλα «ΙΚΑ3» όπου σε ένα list box 

είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά τα µέσα ηµεροµίσθια των ετών της τελευταίας 

δεκαετίας ασφάλισης, από τα οποία επιλέγουµε τα 5 µεγαλύτερα, και ακριβώς δίπλα 

γράφουµε τα στοιχεία των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Αθροίζουµε τις ηµέρες 

εργασίας και τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές  των 5 καλύτερων ετών. 

 

Στην καρτέλα «ΙΚΑ4» διαιρώντας το άθροισµα των αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων 

αποδοχών µε το άθροισµα των ηµερών εργασίας, παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το 

οποίο και κατατάσσουµε σε κάποια ασφαλιστική κλάση του 2004 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 35 ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 26η του 2004. Πατώντας το κουµπί 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 16 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» παίρνουµε το ποσό 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε 16 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και στην ασφαλιστική κλάση 

26η του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», στην καρτέλα «ΙΚΑ5», υπολογίζονται η τµηµατική σύνταξη του ΙΚΑ, το 

τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ και το αυτοτελές δικαίωµα . 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πηγαίνοντας στην καρτέλα «ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζεται το τελικό ποσό κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισµα των δύο 

µεγαλύτερων ποσών που δίνουν τα δύο ταµεία.  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 

προκύπτει νέα ασφαλιστική κλάση λαµβάνοντας υπόψιν το συνολικό ποσό κύριας 

σύνταξης και τις συνολικές ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση αυτή την νέα 

ασφαλιστική κλάση προκύπτει το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Μετά κάνουµε κλικ στο κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ» υπολογίζουµε το 

βασικό ποσό, την προσαύξηση κλάσης – όπου χρησιµοποιούµε την ασφαλιστική 

κλάση του 2004 µε βάση την οποία υπολογίσαµε την κύρια σύνταξη του Ι.ΚΑ.- και 

την προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης – όπου θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος 

ασφάλισης είναι ίσος µε τον χρόνο ασφάλισης σε όλα τα επικουρικά ταµεία δηλ. 

4500(ΕΤΕΑΜ)+360(αναγνώριση στρατού). 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», υπολογίζουµε την 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. αθροίζοντας τα 3 επιµέρους ποσά. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην 

καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ2», υπολογίζονται το τµήµα της 

επικουρικής σύνταξης Ι.Κ.Α., το τµήµα κατώτατου ορίου της επικουρικής σύνταξης 

του Ι.Κ.Α. και το αυτοτελές δικαίωµα- στην καρτέλα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΑΥΤΟΤ.∆ΙΚ.) 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Πατώντας το κουµπί «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ», 

υπολογίζεται το άθροισµα του τελικού ποσού κύριας σύνταξης και του µεγαλύτερου 

ποσού της επικουρικής σύνταξης.  

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  546 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 

 

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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8.4.6.3 Ι.Κ.Α + ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 
 

 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Ι.Κ.Α. και ∆ΗΜΟΣΙΟ, συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο Ι.Κ.Α. έχει 19 έτη ασφάλισης(1971-1989), και στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004). Επίσης έχει αναγνωρίσει 1 

χρόνο στρατιωτικής θητείας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατά την διάρκεια του 2004. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ1»,  εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ(70-79)», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό είναι 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό 

µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων ασφαλιστέων 

αποδοχών του αντίστοιχου έτους.  

Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους στο 1989 και τα ποσά 

του κάθε έτους στο 2004.  

 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ2»,  εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  550 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ(80-89) – 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων 

αποδοχών. Αν το ποσό είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές 

τότε το σύστηµα βγάζει σχετικό µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό 

των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου έτους. Στη συνέχεια 

αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους στο 1989, τα ποσά του κάθε έτους στο 2004 

και αθροίζει τις αναπροσαρµοσθείσες αποδοχές σε τιµές 1989 των 5 τελευταίων ετών 

ασφάλισης και τις ηµέρες εργασίας των αντίστοιχων ετών.  

 

Πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ3», όπου διαιρώντας το σύνολο των 

αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών σε τιµές 1989 µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, 

παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο το κατατάσσουµε σε µια ασφαλιστική 

κλάση του 1989. Με την χρήση του τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας ασφαλιστικής 

κλάσης του 1989 και του κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 2004 / ∆.Τ.Κ. 

1989), προκύπτουν οι συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  551 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 

τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  552 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 19 έτη ασφάλισης  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  553 

 

 Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1», όπου για κάθε έτος 

γράφουµε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ2» και «∆ΗΜΟΣΙΟ3», προκύπτει το τµήµα σύνταξης του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  554 

 

 

 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  555 

 

Μετά επιλέγουµε την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που κατείχε ο 

ασφαλισµένος όταν εργαζόταν στο ∆ηµόσιο και αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box µε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα 

έπαιρνε αν δούλευε για 35 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ.   

 

Στην συνέχεια πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  556 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ, 

15 χρόνια στο ΤΕΑ∆Υ και 15 χρόνια στο ΜΤΠΥ.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7+15+15 χρόνια 

ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  557 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει ο ασφαλισµένος από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  558 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  559 

 

 

8.4.6.4 Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 
 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  560 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Τ.Ε.Β.Ε και ∆ΗΜΟΣΙΟ, συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει 19 έτη ασφάλισης(1971-1989), και στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004). Επίσης έχει αναγνωρίσει 1 

χρόνο στρατιωτικής θητείας στο ∆ΗΜΟΣΙΟ κατά την διάρκεια του 2004. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  561 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1» και «ΤΕΒΕ2» και εισάγουµε τις 

ασφαλιστικές κατηγορίες για κάθε έτος. Για κάθε έτος προκύπτει το ποσό 

προσαύξησης για την σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε. Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία, 

προκύπτουν οι συντάξιµες αποδοχές του Τ.Ε.Β.Ε.  

 

 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  562 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΒΕ», στην καρτέλα 

«ΤΕΒΕ3», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., το τµήµα του κατώτατου 

ορίου της σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 

 Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1», όπου για κάθε έτος 

γράφουµε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ», 

υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  563 

 

 

 
 

Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το ∆ΗΜΟΣΙΟ. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  564 

 

Μετά επιλέγουµε την κατηγορία της θέσης υπαλλήλου που κατείχε ο 

ασφαλισµένος όταν εργαζόταν στο ∆ηµόσιο και αυτόµατα ενηµερώνεται το 

αντίστοιχο text box µε το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος που θα 

έπαιρνε αν δούλευε για 35 χρόνια στο ∆ΗΜΟΣΙΟ.   

 

Στην συνέχεια πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» παίρνουµε το τελικό ποσό κύριας σύνταξης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  565 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  566 

 

 

8.4.6.5 ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε. 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  567 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά ∆ΗΜΟΣΙΟ και Τ.Ε.Β.Ε., συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ έχει 19 έτη ασφάλισης(1971-1989), και στο 

Τ.Ε.Β.Ε.-απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004). Επίσης έχει αναγνωρίσει 1 

χρόνο στρατιωτικής θητείας στην Η ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε.. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη 

φορά το 1971, έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση 

συνταξιοδότησης το 2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  568 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ1» και «∆ΗΜΟΣΙΟ2» και 

εισάγουµε το ποσό βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος για κάθε έτος. Όλα τα 

χρόνια ασφάλισης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ αντιστοιχούν στην Α ασφαλιστική κατηγορία του 

Τ.Ε.Β.Ε.. Ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας πάει στην Η ασφαλιστική 

κατηγορία. Για κάθε έτος προκύπτει το ποσό προσαύξησης για την σύνταξη του 

Τ.Ε.Β.Ε. Οι συντάξιµες αποδοχές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, προκύπτουν επιλέγοντας την 

θέση που καταλάµβανε ο υπάλληλος κατά την εργασία του στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, οπότε 

προκύπτει αντίστοιχα το ποσό του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος για τα 

19 χρόνια εργασίας, όπως ισχύει για το 2005. 

 
 

 
 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  569 

 
 Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ», υπολογίζονται στην καρτέλα «∆ΗΜΟΣΙΟ3», το τµήµα σύνταξης του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το 

αυτοτελές δικαίωµα.  

 
Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1», όπου για κάθε έτος βάζουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. και αντιστοίχως προκύπτει το ποσό 

προσαύξησης της σύνταξης για την περίοδο 21-35 έτη και για την περίοδο 0-15 έτη, 

καθώς και το ποσό σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. για 35 και 16 χρόνια ασφάλισης. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  570 

 
Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τ.Ε.Β.Ε.», στην καρτέλα «ΤΕΒΕ2», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε., 

το τµήµα του κατώτατου ορίου σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το αυτοτελές δικαίωµα. 

 
Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  571 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 

 

Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  572 

 

 

8.4.6.6 Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε 
 
 
 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  573 

 

Η πραγµατική µελέτη θα γίνει για έναν άνδρα που έχει διαδοχική ασφάλιση 

σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, κατά σειρά Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε., συνολικά για 35 

χρόνια ασφάλισης. Στο Ι.Κ.Α. έχει 19 έτη ασφάλισης(1971-1989), και στο Τ.Ε.Β.Ε.-

απονέµοντα οργανισµό- 15 έτη(1990-2004). Επίσης έχει αναγνωρίσει 1 χρόνο 

στρατιωτικής θητείας στην Η ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. Στην προκειµένη 

περίπτωση ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1940, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 1971, 

έχει σταµατήσει να εργάζεται το 2004 και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 

2005.  

Πατώντας το κουµπί «Έλεγχος Συνθηκών» γίνεται το εξής: 

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  574 

Εµφανίζεται στο τελευταίο text box µήνυµα που µας πληροφορεί ότι ο άνδρας 

αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Τ.Ε.Β.Ε.. 

Με το κουµπί «Εκκαθάριση πεδίων» διαγράφονται όλα τα στοιχεία, που έχουν 

επιλεγεί ή έχουν γραφεί από το χρήστη, σε όλο το εύρος αυτής της φόρµας. 

Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ1»,  εισάγουµε τις ακαθάριστες ετήσιες 

αποδοχές(µέχρι του ποσού των ανώτατων ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών και χωρίς 

τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας) για κάθε έτος ασφάλισης στο Ι..Κ.Α.  

 

Μετά πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ(1970-1979)», κάνουµε έλεγχο των ετήσιων αποδοχών. Αν το ποσό 

είναι µεγαλύτερο από τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές τότε το σύστηµα βγάζει 

σχετικό µήνυµα και θέτει στο αντίστοιχο text box το ποσό των ανώτατων 

ασφαλιστέων αποδοχών του αντίστοιχου έτους.  

Στη συνέχεια αναπροσαρµόζει τα ποσά του κάθε έτους στο 1989 και τα ποσά 

του κάθε έτους στο 2004.  

 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  575 

Με το κουµπί «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΤΕΒΕ(1970-1979)», γίνεται η αντιστοίχιση των ασφαλιστέων αποδοχών του Ι.Κ.Α. 

ανά έτος σε κάποια ασφαλιστική κατηγορία του ΤΕΒΕ του αντίστοιχου έτους και 

προκύπτει το αντίστοιχο ποσό προσαύξησης. Ο στρατός κατατάσσεται στην Η 

ασφαλιστική κατηγορία. 

 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και στην καρτέλα «ΙΚΑ2» 

 

Το µόνο επιπλέον που γίνεται είναι ότι, αθροίζει τις αναπροσαρµοσθείσες 

αποδοχές σε τιµές 1989 των 5 τελευταίων ετών ασφάλισης και τις ηµέρες εργασίας 

των αντίστοιχων ετών.  



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  576 

 

 

 

Πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΙΚΑ3», όπου διαιρώντας το σύνολο των 

αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών σε τιµές 1989 µε το σύνολο των ηµερών εργασίας, 

παίρνουµε το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο το κατατάσσουµε σε µια ασφαλιστική 

κλάση του 1989. Με την χρήση του τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της ίδιας ασφαλιστικής 

κλάσης του 1989 και του κλάσµατος δεικτών τιµών καταναλωτή(∆.Τ.Κ 2004 / ∆.Τ.Κ. 

1989), προκύπτουν οι συντάξιµες αποδοχές για το Ι.Κ.Α. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  577 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», διαιρούµε τις αναπροσαρµοσθείσες ετήσιες αποδοχές(2004) των 

τελευταίων 10 ετών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας του 

κάθε έτους, οπότε προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο.  

 

Γίνεται µια ταξινοµηµένη(προς το µεγαλύτερο) λίστα µε τα µέσα ηµεροµίσθια 

των 10 τελευταίων ετών ασφάλισης και στη συνέχεια επιλέγονται τα 5 µεγαλύτερα 

από αυτά και εµφανίζονται στα αντίστοιχα text boxes. Γίνεται άθροιση των 

αναπροσαρµοσθείσων ετήσιων αποδοχών των 5 καλύτερων ετών και άθροιση των 

ηµερών εργασίας των ετών αυτών. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  578 

Από την διαίρεση του συνόλου των αναπροσαρµοσθείσων αποδοχών µε το 

σύνολο των ηµερών εργασίας, προκύπτει το µέσο ηµεροµίσθιο το οποίο 

κατατάσσεται στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση του ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Πατώντας το κουµπί «ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», ανάλογα 

µε την κλάση προκύπτει το ποσό σύνταξης για τα 19 έτη ασφάλισης  

 

Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΙΚΑ», υπολογίζονται το τµήµα σύνταξης του Ι.Κ.Α., το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του Ι.ΚΑ. και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΠΜΣΕ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  579 

 

 Μετά πηγαίνουµε στην καρτέλα «ΤΕΒΕ1», όπου για κάθε έτος γράφουµε την 

ασφαλιστική κατηγορία. Αυτόµατα προκύπτει το ποσό προσαύξησης τόσο για το 

διάστηµα 21-35 ετών ασφάλισης όσο και 0-15. Επίσης προκύπτει το ποσό σύνταξης 

του Τ.Ε.Β.Ε για τα 35 και τα 16 χρόνια ασφάλισης. 

 Πατώντας το κουµπί «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΒΕ», στην 

καρτέλα «ΤΕΒΕ2», προκύπτει το τµήµα σύνταξης του ΤΕΒΕ, το τµήµα κατώτατου 

ορίου σύνταξης του ΤΕΒΕ και το αυτοτελές δικαίωµα. 



Καϊάφας Γεώργιος, «∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αναλογιστική 

και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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Το τελικό ποσό σύνταξης είναι το άθροισµα δύο αριθµών ο καθένας εκ των 

οποίων αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσό σύνταξης που δίνει κάθε ταµείο(είτε 

τµηµατική σύνταξη είτε τµήµα κατώτατου ορίου είτε ποσό αυτοτελούς δικαιώµατος) 

και το πληρώνει στον ενδιαφερόµενο ο απονέµων οργανισµός που σε αυτήν την 

περίπτωση είναι το Τ.Ε.Β.Ε.. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζονται το βασικό ποσό, η προσαύξηση κλάσης και η προσαύξηση από χρόνο 

ασφάλισης. Στην προσαύξηση από χρόνο ασφάλισης λαµβάνονται υπόψιν όλα τα 

χρόνια ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης δηλαδή 7 χρόνια στο ΕΤΕΑΜ.  
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Πατώντας το πλήκτρο «ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,  το άθροισµα 

τους µας δίνει το ποσό επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. για 7 χρόνια ασφάλισης σε 

φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

 

Πατώντας το πλήκτρο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», 

υπολογίζουµε το τµήµα σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, το τµήµα του κατώτατου ορίου 

σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το αυτοτελές δικαίωµα. 
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Πατώντας το πλήκτρο «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ», προσθέτουµε το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης µε το µεγαλύτερο 

από τα ποσά για το τµήµα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ και το τελικό ποσό θα είναι 

αυτό που θα λάβει ο ασφαλισµένος από τους φορείς κύριας ασφάλισης και από το 

ΕΤΕΑΜ. 

 

Πηγαίνουµε στο µενού «Καρτέλα» και επιλέγουµε ∆ιαδοχική ασφάλιση µε 2 ταµεία. 
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Εµφανίζεται η οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισµένου, 

ο προσδόκιµος χρόνος ζωής. Επίσης στα 5 text boxes εµφανίζονται κατά σειρά το 

νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης, οι εισφορές του εργαζοµένου για σύνταξη για όλα τα 

χρόνια ασφάλισης, το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις εισφορές του 

εργαζόµενου για σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής, οι συνολικές εισφορές 

σύνταξης για όλα τα έτη ασφάλισης(εισφορές για σύνταξη εργοδότη και 

εργαζόµενου) και το ποσό σύνταξης ανά µήνα µε βάση τις συνολικές εισφορές για 

σύνταξη και τον προσδόκιµο χρόνο ζωής. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία ασχοληθήκαµε µε την αναλογιστική και 

πραγµατική µελέτη των συντάξεων των τριών µεγαλύτερων ασφαλιστικών φορέων 

κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς και του ταµείου επικουρικής ασφάλισης του 

Ι.Κ.Α. Επίσης εκτός από το νοµοθετηµένο ποσό σύνταξης για τις δύο περιπτώσεις, 

υπολογίσαµε και το ποσό σύνταξης που θα έπρεπε να λαµβάνει το ασφαλισµένο 

άτοµο µε βάση τις εισφορές για την σύνταξη εργαζόµενου και εργοδότη και το 

προσδόκιµο ζωής και µε βάση τις εισφορές για την σύνταξη του εργαζόµενου και το 

προσδόκιµο ζωής. 

Αυτό επιτεύχθηκε µε την δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος που επιτελεί 

όλες τις προηγούµενες εργασίες. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα υπολογισµού 

σύνταξης. Υπολογίζονται τόσο το νοµοθετηµένο όσο και το ποσό σύνταξης µε βάση 

τις εισφορές για σύνταξη και το προσδόκιµο ζωής.   

Αν ένας άνδρας είναι ασφαλισµένος στο Τ.Ε.Β.Ε. για 8 χρόνια στην Α 

ασφαλιστική κατηγορία (1990-1997), 3 χρόνια στην Β ασφαλιστική κατηγορία 

(1998-2000), 3 χρόνια στην Γ ασφαλιστική κατηγορία (2001-2003), 1 χρόνο στην Η 

κατηγορία (2004), έχει αναγνωρίσει και 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας στην Η 

ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Ε.Β.Ε. τότε το ποσό σύνταξης που προκύπτει είναι 

346,5 ευρώ που είναι µικρότερο από το κατώτατο ποσό σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε.. Σε 

αυτήν την περίπτωση θα λάβει το κατώτατο όριο που είναι ίσο µε 357 ευρώ. Αλλά µε 

βάση τις εισφορές του στον κλάδο σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. και το προσδόκιµο ζωής 

του, θα έπρεπε να παίρνει µηνιαία σύνταξη ίση µε 61,75 ευρώ. 

Στην αντίστοιχη περίπτωση ασφαλισµένης στο Τ.Ε.Β.Ε., το ποσό σύνταξης 

που προκύπτει είναι ίσο µε 313,5 ευρώ που είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο 

σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε.. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει το κατώτατο όριο που είναι 

ίσο µε 357 ευρώ. Αλλά µε βάση τις εισφορές της στον κλάδο σύνταξης του Τ.Ε.Β.Ε. 

και το προσδόκιµο ζωής της, θα έπρεπε να παίρνει µηνιαία σύνταξη ίση µε 38,02 

ευρώ. 

Αν ένας άνδρας είναι ασφαλισµένος στο Ι.Κ.Α. και έχει σαν συντάξιµες 

ετήσιες αποδοχές για την περίοδο 1990-1994 5000 ευρώ, για την περίοδο 1995-2003 

10000 ευρώ και για το 2005 11000 ευρώ, έχει αναγνωρίσει και 1 χρόνο στρατιωτικής 

θητείας κατά την διάρκεια του 2004 τότε το ποσό σύνταξης που προκύπτει είναι 
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415,8 ευρώ που είναι µικρότερο από το κατώτατο ποσό σύνταξης του Ι.Κ.Α.. Σε 

αυτήν την περίπτωση θα λάβει το κατώτατο όριο που είναι ίσο µε 428,24 ευρώ. 

Επίσης θα πάρει σαν επικουρική σύνταξη 231,88 ευρώ. Αλλά µε βάση τις εισφορές 

του εργαζόµενου και του εργοδότη στον κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης του 

Ι.Κ.Α. και το προσδόκιµο ζωής του, θα έπρεπε να παίρνει συνολική µηνιαία σύνταξη 

ίση µε 303,53 ευρώ, ενώ µε βάση µόνο τις εισφορές του εργαζόµενου στον κλάδο 

κύριας και επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. θα έπρεπε να παίρνει συνολική µηνιαία 

σύνταξη ίση µε 122,86 ευρώ. 

Στην αντίστοιχη περίπτωση ασφαλισµένης στο Ι.Κ.Α., το ποσό σύνταξης που 

προκύπτει είναι ίσο µε 404,25 ευρώ που είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο 

σύνταξης του Ι.Κ.Α.. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει το κατώτατο όριο που είναι 

ίσο µε 428,24 ευρώ. Επίσης θα πάρει σαν επικουρική σύνταξη 225,43 ευρώ. Αλλά µε 

βάση τις εισφορές της εργαζόµενης και του εργοδότη στον κλάδο κύριας και 

επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. και το προσδόκιµο ζωής της, θα έπρεπε να παίρνει 

συνολική µηνιαία σύνταξη ίση µε 227,08 ευρώ, ενώ µε βάση µόνο τις εισφορές της 

εργαζόµενης στον κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. θα έπρεπε να 

παίρνει συνολική µηνιαία σύνταξη ίση µε 84,45 ευρώ. 

Αν ένας άνδρας είναι ασφαλισµένος στο ∆ΗΜΟΣΙΟ και έχει σαν συντάξιµες 

µηνιαίες αποδοχές(βασικός µισθός και χρονοεπίδοµα) για το 1990 500 ευρώ, για το 

1991 520 ευρώ, για το 1992 540 ευρώ, για το 1993 580 ευρώ, για το 1994 600 ευρώ, 

για το 1995 620 ευρώ, για το 1996 640 ευρώ, για το 1997 660 ευρώ, για το 1998 680 

ευρώ, για το 1999 700 ευρώ, για το 2000 720 ευρώ, για το 2001 740 ευρώ, για το 

2002 750 ευρώ, για το 2003 760 ευρώ και για το 2004 765 ευρώ. Επίσης έχει 

αναγνωρίσει και 1 χρόνο στρατιωτικής θητείας κατά την διάρκεια του 2004. Το ποσό 

σύνταξης που προκύπτει είναι 290,96 ευρώ που είναι µικρότερο από το κατώτατο 

ποσό σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει το κατώτατο 

όριο που είναι ίσο µε 307,45 ευρώ. Αλλά µε βάση τις εισφορές του εργαζόµενου και 

του εργοδότη στον κλάδο κύριας σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το προσδόκιµο ζωής 

του, θα έπρεπε να παίρνει συνολική µηνιαία σύνταξη ίση µε 218,58 ευρώ, ενώ µε 

βάση µόνο τις εισφορές του εργαζόµενου στον κλάδο κύριας σύνταξης του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, θα έπρεπε να παίρνει συνολική µηνιαία σύνταξη ίση µε 75,16 ευρώ. 

Στην αντίστοιχη περίπτωση ασφαλισµένης στο ∆ΗΜΟΣΙΟ, το ποσό σύνταξης 

που προκύπτει είναι ίσο µε 272,77 ευρώ που είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο 

σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει το κατώτατο όριο που 
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είναι ίσο µε 307,45 ευρώ. Αλλά µε βάση τις εισφορές της εργαζόµενης και του 

εργοδότη στον κλάδο κύριας σύνταξης του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και το προσδόκιµο ζωής 

της, θα έπρεπε να παίρνει συνολική µηνιαία σύνταξη ίση µε 169,88 ευρώ, ενώ µε 

βάση µόνο τις εισφορές της εργαζόµενης στον κλάδο κύριας σύνταξης του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ, θα έπρεπε να παίρνει συνολική µηνιαία σύνταξη ίση µε 56,65 ευρώ. 

Σε αναλογιστική µελέτη, όπου ένας άνδρας είναι ασφαλισµένος στο Τ.Ε.Β.Ε. 

για 15 χρόνια στην Η ασφαλιστική κατηγορία και έχει αναγνωρίσει ένα χρόνο 

στρατιωτικής θητείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία, έχουµε τα εξής 

αποτελέσµατα(τρέχοντας και τα άλλα 2 σενάρια): 

Θα πάρει από το Τ.Ε.Β.Ε σύνταξη ίση µε 696 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για 

τον κλάδο σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 190,07 ευρώ. 

Από το ∆ΗΜΟΣΙΟ θα πάρει 581,63 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον 

κλάδο σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 109,74 ευρώ και 

βάσει των εισφορών για σύνταξη του εργαζόµενου και του εργοδότη θα έπρεπε να 

πάρει 315,48 ευρώ. Από το Ι.Κ.Α. θα πάρει 1074,19 ευρώ(κύρια και επικουρική 

σύνταξη), ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 239,01 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του εργαζόµενου και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 582,38 ευρώ.  

 Σε αντίστοιχη αναλογιστική µελέτη µε γυναίκα αυτή τη φορά, τα 

αποτελέσµατα είναι τα εξής:  

Θα πάρει από το Τ.Ε.Β.Ε σύνταξη ίση µε 663 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για 

τον κλάδο σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 139,32 ευρώ. 

Από το ∆ΗΜΟΣΙΟ θα πάρει 545,28 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον 

κλάδο σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 81,27 ευρώ και 

βάσει των εισφορών για σύνταξη της εργαζόµενης και του εργοδότη θα έπρεπε να 

πάρει 243,69 ευρώ. Από το Ι.Κ.Α. θα πάρει 1044,34 ευρώ(κύρια και επικουρική 

σύνταξη), ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 160,52 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της εργαζόµενης και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 431,61 ευρώ.  

Σε αναλογιστική µελέτη, όπου ένας άνδρας είναι ασφαλισµένος διαδοχικά σε 

3 ταµεία, στο Τ.Ε.Β.Ε. για 8 χρόνια στην Ε και 1 χρόνο στην Η ασφαλιστική 

κατηγορία, στο Ι.Κ.Α. για 10 χρόνια(οι συντάξιµες ετήσιες αποδοχές του προκύπτουν 
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από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε.- είναι όλες Η) και στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ για 15 χρόνια(οι συντάξιµες ετήσιες αποδοχές του προκύπτουν από τις 

αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε. - είναι όλες Η). Στο ∆ΗΜΟΣΙΟ 

έχει αναγνωρίσει ένα χρόνο στρατιωτικής θητείας κατά την διάρκεια του 2004. 

Έχουµε τα εξής αποτελέσµατα(τρέχοντας τα άλλα 3 σενάρια): 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ, το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1275,72 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

286,95 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του 

εργαζόµενου και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 723,22 ευρώ. 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α., το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1640,03 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

353,52 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του 

εργαζόµενου και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 831,15 ευρώ. 

Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε., το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1392,73 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

347,56 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του 

εργαζόµενου και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 633,27 ευρώ. 

Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α., το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1852,09 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

381,78 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του 

εργαζόµενου και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 780,34 ευρώ. 

Σε αναλογιστική µελέτη, όπου µια γυναίκα είναι ασφαλισµένη διαδοχικά σε 3 

ταµεία, στο Τ.Ε.Β.Ε. για 9 χρόνια στην Ε και 1 χρόνο στην Η ασφαλιστική 

κατηγορία, στο Ι.Κ.Α. για 10 χρόνια(οι συντάξιµες ετήσιες αποδοχές του προκύπτουν 

από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε.- είναι όλες Η) και στο 

∆ΗΜΟΣΙΟ για 15 χρόνια(οι συντάξιµες ετήσιες αποδοχές του προκύπτουν από τις 
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αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε.- είναι όλες Η). Έχουµε τα εξής 

αποτελέσµατα(τρέχοντας τα άλλα 3 σενάρια): 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ, το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1272,30 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

225,75 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του 

εργαζόµενης και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 570,16 ευρώ. 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α., το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1641,97 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

255,50 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της 

εργαζόµενης και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 632,57 ευρώ. 

Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε., το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1385,59 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

266,32 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της 

εργαζόµενης και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 497,21 ευρώ. 

Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α., το ποσό που παίρνει από τα 

ταµεία κύριας ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα 

είναι ίσο µε 1852,19 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο 

σύνταξης(κύριας και επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 

275,90 ευρώ και βάσει των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της 

εργαζόµενης και του εργοδότη θα έπρεπε να πάρει 595,89 ευρώ. 

Σε αναλογιστική µελέτη, όπου ένας άνδρας είναι ασφαλισµένος διαδοχικά σε 

2 ταµεία, στο ∆ΗΜΟΣΙΟ για 19 χρόνια (οι συντάξιµες ετήσιες αποδοχές του 

προκύπτουν από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε.- από το 1971 

µέχρι το 1978 είναι Ε και στην συνέχεια Η), στο Ι.Κ.Α. για 15 χρόνια(οι συντάξιµες 

ετήσιες αποδοχές του προκύπτουν από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του 

Τ.Ε.Β.Ε.- είναι όλες Η). Στο Ι.Κ.Α. έχει αναγνωρίσει ένα χρόνο στρατιωτικής θητείας 

κατά την διάρκεια του 2004. Έχουµε τα εξής αποτελέσµατα(τρέχοντας τα άλλα 5 

σενάρια): 
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Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α. , το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1573,27 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 333,80 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του εργαζόµενου και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 866,61 ευρώ. 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α., το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1888,24 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 401,50 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του εργαζόµενου και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 744,88 ευρώ. 

Στο σενάριο Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ, το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1279,75 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 290,92 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του εργαζόµενου και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 829,71 ευρώ. 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ, το ποσό που παίρνει από τα ταµεία 

κύριας ασφάλισης, θα είναι ίσο µε 1373,83 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για 

τον κλάδο κύριας σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 272,24 

ευρώ και βάσει των εισφορών για κύρια σύνταξη του εργαζόµενου και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 477,97 ευρώ. 

Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε, το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης, θα είναι ίσο µε 1195,08 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο 

κύριας σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 284,86 ευρώ και 

βάσει των εισφορών για κύρια σύνταξη του εργαζόµενου και του εργοδότη θα έπρεπε 

να πάρει 474,30 ευρώ. 

Στο σενάριο Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε., το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1551,10 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών του για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 371,25 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) του εργαζόµενου και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 704,30 ευρώ. 
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Σε αναλογιστική µελέτη, όπου µια γυναίκα είναι ασφαλισµένη διαδοχικά σε 2 

ταµεία, στο ∆ΗΜΟΣΙΟ για 20 χρόνια (οι συντάξιµες ετήσιες αποδοχές του 

προκύπτουν από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του Τ.Ε.Β.Ε.- από το 1970 

µέχρι το 1978 είναι Ε και στην συνέχεια Η), στο Ι.Κ.Α. για 15 χρόνια(οι συντάξιµες 

ετήσιες αποδοχές του προκύπτουν από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές κατηγορίες του 

Τ.Ε.Β.Ε.- είναι όλες Η). Έχουµε τα εξής αποτελέσµατα(τρέχοντας τα άλλα 5 

σενάρια): 

Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Ι.Κ.Α. , το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1569,69 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 238,02 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της εργαζόµενης και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 664 ευρώ. 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + Ι.Κ.Α., το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1890,45 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 293,38 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της εργαζόµενης και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 564,47 ευρώ. 

Στο σενάριο Ι.Κ.Α. + ∆ΗΜΟΣΙΟ, το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1278,96 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 228,62 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της εργαζόµενης και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 662,60 ευρώ. 

Στο σενάριο Τ.Ε.Β.Ε. + ∆ΗΜΟΣΙΟ, το ποσό που παίρνει από τα ταµεία 

κύριας ασφάλισης, θα είναι ίσο µε 1370,41 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για 

τον κλάδο κύριας σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 214,13 

ευρώ και βάσει των εισφορών για κύρια σύνταξη της εργαζόµενης και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 376,55 ευρώ. 

Στο σενάριο ∆ΗΜΟΣΙΟ + Τ.Ε.Β.Ε, το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης, θα είναι ίσο µε 1188,34 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο 

κύριας σύνταξης και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 216,82 ευρώ και 
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βάσει των εισφορών για κύρια σύνταξη της εργαζόµενης και του εργοδότη θα έπρεπε 

να πάρει 371,71 ευρώ. 

Στο σενάριο Ι.Κ.Α. + Τ.Ε.Β.Ε., το ποσό που παίρνει από τα ταµεία κύριας 

ασφάλισης και από το ταµείο επικουρικής ασφάλισης του Ι.Κ.Α., θα είναι ίσο µε 

1535,02 ευρώ, ενώ βάσει των εισφορών της για τον κλάδο σύνταξης(κύριας και 

επικουρικής) και του προσδόκιµου ζωής θα έπρεπε να παίρνει 286,67 ευρώ και βάσει 

των εισφορών για σύνταξη(κύρια και επικουρική) της εργαζόµενης και του εργοδότη 

θα έπρεπε να πάρει 558,23 ευρώ. 

Βλέποντας όλα αυτά τα παραδείγµατα παρατηρούµε ότι το ποσό σύνταξης 

που υπολογίζεται σύµφωνα µε το νόµο είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτό που 

υπολογίζεται βάσει των εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη για σύνταξη και το 

προσδόκιµο ζωής. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό, οι φορείς ασφάλισης να είναι 

σε κακή οικονοµική κατάσταση, εφόσον δίνουν περισσότερα από αυτά που 

εισπράττουν για τον κλάδο σύνταξης. Αν το κράτος δεν επιχορηγούσε τους φορείς, 

τότε αυτοί θα είχαν ήδη πτωχεύσει. Ο πιο υγιής τρόπος υπολογισµού της σύνταξης 

είναι ο κεφαλαιοποιητικός, αυτός δηλαδή που υπολογίζει το ποσό µε βάση τις 

εισφορές και το προσδόκιµο ζωής, και όχι ο αναδιανεµητικός, δηλαδή αυτός που 

ισχύει σήµερα.  

Επίσης θα πρέπει να πούµε ότι είναι αδικία το γεγονός ότι όσοι δεν 

συµπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης σε κάποιο ταµείο, σε περίπτωση ασφάλισης µόνο 

σε ένα ταµείο, δεν παίρνουν σύνταξη, αλλά φυσικά έχουν καταβάλλει κανονικά τις 

εισφορές σύνταξης που τους αναλογούν.    

Μετά από όλα αυτά, είναι εύλογο το ερώτηµα αν στο µέλλον θα υπάρχει 

παροχή συντάξεων και τι θα πρέπει να γίνει από τους αρµόδιους έτσι ώστε να 

εξυγιανθούν οι φορείς ασφάλισης και να υπάρξουν αξιοκρατικές συντάξεις, δηλαδή 

να παίρνει ποσό ανάλογο µε αυτά που έχουν εισφέρει κατά την ασφάλιση τους. 
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και πραγµατική µελέτη συντάξεων ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.» 
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3)Εγκύκλιος 17/2005 του Ι.Κ.Α., «Αναπροσαρµογή των συντάξεων, των κατώτατων 

ορίων, των ορίων µισθών και τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων 

και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το 2005. 

 

 

 

δ)Σχετικοί δικτυακοί τόποι 

1) www.ika.gr, ∆ικτυακός τόπος του Ι.Κ.Α. 

2)www.tebe.gr, ∆ικτυακός τόπος του T.E.B.E. 

3)www.mof-glk.gr, ∆ικτυακός τόπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  

4)www.ggka.gr, ∆ικτυακός τόπος της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


