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των Υπηρεσιών Συντάξεων 

         
Θ Ε Μ Α : «Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών.» 

 

 Κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του πρώτου άρθρου του Ν. 

4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012, τ. Α΄), καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με τις οποίες διευκρινίζονται οι νέες 

ρυθμίσεις που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2013,  προς ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των 

ασφαλισμένων, καθώς και για την ορθή εφαρμογή τους.       

1. α) Επισημαίνεται ότι δεδομένης της διασφάλισης των θεμελιωμένων έως και 

31.12.2012 συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων που έχουν 

κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 –με ή 
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χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων- με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31.12.2012, 

οι τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που περιγράφονται στις 

κοινοποιούμενες διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τα θεμελιωμένα ή κατοχυρωμένα 

δικαιώματα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης 

της αίτησης συνταξιοδότησης (πριν ή μετά την 31.12.2012).  

Για παράδειγμα, η προσθήκη δύο ετών στο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης 

των ανδρών, παλαιών ή νέων (από 1.1.1993 και μετά) ασφαλισμένων, όριο που δεν είχε 

θιγεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, δεν εξαρτάται από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά από τη μη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος (συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών 

ασφάλισης) μέχρι την 31.12.2012. 

Επομένως, οι πίνακες που αφορούν τις γενικές προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης 

συνταξιοδότησης παλαιών και νέων ανδρών ασφαλισμένων διαμορφώνονται ως εξής: 

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
της ηλικίας  
των 65 ετών 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

συνταξιοδότησης 
 

2012 65 
2013 4.500 67 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

της ηλικίας  
των 60 ετών 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
συνταξιοδότησης 

 
2012 60 
2013 4.500* 62 

* από τις οποίες 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την πενταετία πριν από το έτος κατάθεσης της 
αίτησης για συνταξιοδότηση (για τους παλαιούς ασφαλισμένους) ή 750 ημέρες ασφάλισης την 
τελευταία πενταετία πριν από το έτος κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση (για τους νέους 
ασφαλισμένους) 
 
 β) Αντίθετα, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα συνταξιοδότησης σε μειωμένο 

όριο ηλικίας από άνδρες ασφαλισμένους, τα όρια ηλικίας των οποίων δεν είχαν θιγεί με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (π.χ., οι γενικές προϋποθέσεις των 4500 ημερών 

ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών), ως προς τον υπολογισμό της μείωσης καθοριστικό στοιχείο 

αποτελεί η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι 

προσδιορίζεται με βάση το πλήρες όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο που υποβάλλεται 

το αίτημα. Επομένως, εφ’ όσον από 1.1.2013 το γενικό όριο ηλικίας πλήρους 

συνταξιοδότησης για τους άνδρες ασφαλισμένους είναι το 67ό έτος, ο υπολογισμός της 

μείωσης για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά θα ανάγεται 

στο 67ο έτος, με ανώτατο όριο τα 60/200. 
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Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του μέχρι 

31.12.2012 και καταθέτει αίτηση για μειωμένη σύνταξη εντός του 2012 θα λάβει σύνταξη με 

μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της 

ηλικίας του, ενώ εάν καταθέσει την αίτηση αυτή από 1.1.2013 και μετά, η μείωση θα 

υπολογιστεί κατά 1/200 για κάθε μήνα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους 

της ηλικίας του, κατ’ ανώτατο όριο δε τα 60/200. 

 γ) Σας επισημαίνουμε ότι για την αποφυγή παρανοήσεων, δεν θα πρέπει να λάβετε 

υπ’ όψη τα παραδείγματα i και  ii της παρ. 8 του κοινοποιούμενου εγγράφου του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (σ. 11). 

 

2. Ως προς την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το 

άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, που εξακολουθεί να καλύπτει τους ασφαλισμένους που 

θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις  που διαμορφώνονται και ισχύουν 

από 1.1.2011 και εξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, επισημαίνεται 

ότι δεν διαφοροποιείται το ανώτατο όριο του αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου 

ανάλογα με το έτος που κατοχυρώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για το 2011 μέχρι 4 έτη, 

για το 2012 μέχρι 5 έτη, για το 2013 μέχρι 6 έτη και για το 2014 μέχρι 7 έτη).  

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δικαίωμα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων 

του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα με τις διατάξεις που δεν είχαν θιγεί με το Ν. 3863/2010 και τροποποιούνται με την 

κοινοποιούμενη διάταξη από 1.1.2013 (π.χ., άνδρες με λιγότερες από 4500 ημέρες μεικτής 

ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών). 

  

Συν.: α) ΦΕΚ 222/12.11.2012 (σ. 5525, 5605, 5606) 
          β) Ένα έγγραφο (ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ) (19 φύλλα) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:             Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
1. Γρ. Διοικητή       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2. Γρ. Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη 
3. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών            
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών                                                   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
5. Τμήμα Κύριας Σύνταξης (10 αντίτυπα) 

              
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
             Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
    ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

                  
 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 222
 12 Νοεμβρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016

1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα 
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση 
και τους επί μέρους φορείς της.

− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το 
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
γισμού και τα επόμενα τρία έτη.

− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών 
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες 
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές 
προβλέψεις.

− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική 

Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.

− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, 
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί−
στοιχα έτη.

− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό−
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για 
την υπό εξέταση περίοδο.

− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης 
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο−

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, 
οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος 
του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων 
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.

1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1 
και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους 
από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για 
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος 
του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται 
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν 
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της 
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους 
φορείς αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά 
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα, 
βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε 
εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.

Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους 
υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.

β. Οι διατάξεις της παρ.  14 του άρθρου 8 του 
ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:

«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, 
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
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6. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται στις 
ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον έχουν μόνιμη 
και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα εξαρ−
τώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ−
λάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην 
Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστά−
ιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην 
Ελλάδα,

ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
Α΄201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
(α.ν. 389/1968, Α΄125),

στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, 
Α΄ 176),

ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και 

μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής 
υπηκοότητας.

7. Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν 
προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισό−
δημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά 
ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζο−
νται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής 
του επιδόματος και ο φορέας καταβολής του. Με όμοιες 
αποφάσεις δύναται να επανακαθοριστεί η εντεταλμένη 
αρχή καταβολής και να αναπροσαρμοστεί το ύψος των 
επιδομάτων της παρούσας διάταξης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχε−
τικό με την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου.

10. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας.

11. Το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 22 του 
άρθρου 27 του ν. 4052/2012 αναφέρεται στο καθαρό, 
ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) 
του έτους 2011, όπως αυτό δηλώθηκε στη φορολογική 
δήλωση των δικαιούχων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 
υποχρεωτικά για τις καταβολές του τελευταίου διμήνου 
του 2012. Τυχόν καταβολές που έγιναν μέχρι τη δημο−
σίευση του παρόντος νόμου σε υπερβαίνοντες τα όρια 
της παραγράφου 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012 
δεν αναζητούνται.

12. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 63 του 
ν.  1892/1990 και η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3454/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 
και η κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία, καταρ−
γούνται από 1.11.2012.

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4025/2011 και 
η παράγραφος 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καταργούνται από 1.1.2013.

14. Το άρθρο 63 του ν. 1892/1990, η παράγραφος 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3454/2006, το άρθρο 6 του ν. 3631/2008, 
τα άρθρα 42 και 43 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν, παύουν να ισχύουν από την έναρξη 
εφαρμογής της παρούσας διάταξης, όσο αφορά στη 
χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάμενων οικογε−
νειακών επιδομάτων. Ομοίως καταργούνται και οι κατ’ 
εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις 
και κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η 
καταβολή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το 
ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.

15. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της 
παρούσας υποπαραγράφου παύει να ισχύει από την 
έναρξη εφαρμογής της, όσο αφορά στη χορήγηση και 
καταβολή των προϋφιστάμενων οικογενειακών επιδο−
μάτων. Το αφορολόγητο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 
9 του ν. 2238/1994 (Α΄151) αντικαθίσταται από το προ−
βλεπόμενο σε αυτή την υποπαράγραφο επίδομα από 
1ης Ιανουαρίου 2013.

16. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπα−
ραγράφου άρχεται την 1.1.2013 εκτός αν ορίζεται άλλως 
στις προηγούμενες παραγράφους.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑ−
ΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή πρόγραμμα ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος σε δύο περιοχές της Επικρά−
τειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηρι−
στικά, οι οποίες θα οριστούν με την κοινή υπουργική 
απόφαση της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαρα−
γράφου.

2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικο−
γένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, 
παρέχοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήματος 
συνδυαζόμενη με δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Το 
πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εκάστο−
τε εφαρμοζόμενες πολιτικές για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο−
ρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρούσας υποπαραγράφου, ιδίως δε:

α. Οι δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραμμα.
β. Η βάση υπολογισμού και το ύψος του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άτομο ή οικογένεια.
γ. Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα και κατα−

βολής της παροχής ως διαφοράς μεταξύ του πραγ−
ματικού εισοδήματος και του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος.

δ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του προ−
γράμματος, καθώς και η επιλογή των δύο περιοχών 
της Επικράτειας όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το πρό−
γραμμα.

4. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος αρχίζει την 1.1.2014.

ΙΑ.4. ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Από 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμέ−

νων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμόζονται οι 
προϋποθέσεις του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει, ως 
προς τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης, όπως 
αυτά διαμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις από 
1.1.2015.
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2. Από 1.1.2013, όλα τα όρια ηλικίας της παραγράφου 
1, καθώς και όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
όπου αυτά προβλέπονται, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη.

3. Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρό−
νου ασφάλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού εξαιρούνται: α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες 
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες 
ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς 
και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική ερ−
γασία τέκνων, β) οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς 
εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

4. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 
31.12.2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του 
απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, 
όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται 
να ασκηθούν οποτεδήποτε.

5. Οι ασφαλισμένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι−
σης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31.12.2012 έχουν 
κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ’ έτος προβλε−
πόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές 
καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 (Α΄115), 
όπως ισχύει, ή από προγενέστερες γενικές ή άλλες 
διατάξεις, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋ−
ποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης 
που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν.

6. Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) Επίδομα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται με τη 
συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας καθώς και 
για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου 
του γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑ−
ΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των 
μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποια−
δήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται ως 
εξής:

α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 
ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του 
ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που 
εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 
ευρώ.

β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ 
έως 2.000,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού 
κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που ενα−
πομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ 
έως 3.000,00 ευρώ μειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε 
κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί 
να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,00 ευρώ και 
άνω μειώνεται κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτω−
ση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται 
των 2.550,01 ευρώ.

Στο ως άνω άθροισμα λαμβάνονται υπόψη τα μερί−
σματα, καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του 

αθροίσματος αυτού το ποσό της μείωσης επιμερίζεται 
αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού της μείωσης λαμ−
βάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του 
ως άνω αθροίσματος την 31.12.2012 μετά τις μειώσεις και 
τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
συνταξιούχων.

Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιού−
χοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 
και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 
(Α΄ 226) και του ν. 612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

2. Στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρη−
σαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και 
μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική από−
φαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του 
εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα−
τομέα πρόνοιας. Συγκεκριμένα: στον Τομέα Πρόνοιας 
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%, 
στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων 
του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσω−
πικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%, στον Τομέα 
Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 29,77%, 
στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Ερ−
γασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%, στον Τομέα Πρόνοιας 
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 
41,52%, στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του 
ΤΠΔΥ κατά 22,67%, στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%, στον Τομέα Πρόνοιας Ορ−
θόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 
36,94%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νο−
μικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%, στον Τομέα Πρόνοιας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 
6,19%, στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ κατά 8,21%, στον 
Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων 
Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ κατά 28,41%, στον Κλά−
δο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 
3,84%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λα−
ϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%, στον Τομέα 
Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
του ΕΤΑΑ κατά 17,42%, στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων 
Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%, στον Τομέα Πρόνοιας 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%, 
στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 
1,94%, στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας 
Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%, στο Λογαριασμό 
Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κατά 35,11%. Με 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλει−
ας και Πρόνοιας μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του 
Δ.Σ. των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του Τομέα Πρόνοιας Δη−
μοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ μπορεί να αυξομειώνεται 
το ανωτέρω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%.

3. Οι ανωτέρω μειώσεις στους ασφαλισμένους του 
Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και 
του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ 
διενεργούνται μετά την εφαρμογή των μειώσεων που 
προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

4. Η ποσοστιαία μείωση 42,29%, καθώς και κάθε μετα−
βολή αυτής, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χο−
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ΘΔΜΑ :  Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

                

 

αο γλσξίδνπκε όηη ζην Φ.Δ.Κ. 222 ηεύρνο Α΄ δεκνζηεύηεθε ν λ. 4093/2012, ζην άξζξν 

πξώην, ππνπαξάγξαθνο ΙΑ.4 ηνπ νπνίνπ εηζάγνληαη από 1.1.2013 νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.. 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

  

Με ηηο δηαηάμεηο απηέο, από 1.1.2013, θαζνξίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο σο γεληθό όξην ειηθίαο ην 67ν έηνο θαη ειάρηζηνο ρξόλνο αζθάιηζεο ηα 15 έηε (ζηα 

πιαίζηα ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο 102/1952). Δπίζεο, από 1.1.2013, σο γεληθή πξνϋπόζεζε 

πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο θαζνξίδεηαη ε ζπκπιήξσζε 40 εηώλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 62
νπ 

έηνπο ηεο 

ειηθίαο. Δπηπιένλ, κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη όηη: 

α) ηηο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο από 1.1.2013 θαη εθεμήο, εθαξκόδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 10, ηνπ λ.3863/2010, όπσο δηακνξθώλνληαη σο πξνο ην ρξόλν αζθάιηζεο θαη ηα όξηα ειηθίαο 

από 1.1.2015 θαη εθεμήο, πξνζηηζέκελσλ, ηαπηόρξνλα, 2 εηώλ ζηα δηακνξθνύκελα όξηα ειηθίαο. 

Γηεπθξηλίδεηαη, όηη ηνύην ηζρύεη γηα όζεο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10, ηνπ λ.3863/2010, όπσο ηζρύεη. 

β) Από 1.1.2013, όια ηα ηζρύνληα θαηά ηελ 31
ε
.12.2012 όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο (όπνπ απηά 

πξνβιέπνληαη), ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη από γεληθέο, εηδηθέο ή 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θαη δελ εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, απμάλνληαη 

θαηά 2 έηε. 

 

Δμαηξνύληαη από ηελ αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ή/θαη ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο α) νη 

αζθαιηζκέλεο πνπ ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο σο κεηέξεο ηέθλσλ αλίθαλσλ γηα θάζε 

βηνπνξηζηηθή εξγαζία, ζύκθσλα κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη νη ρήξνη παηέξεο αλίθαλσλ γηα 

θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία ηέθλσλ θαη β) νη αζθαιηζκέλνη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  
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αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη πξόλνηαο, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

θαζεζηώο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηνπ λ. 4024/2011.            

Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη, ξεηώο, όηη δηαζθαιίδνληαη ηα ζεκειησκέλα έσο θαη 31.12.2012 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, θαζώο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί ή 

θαηνρπξώλνληαη - κε ή ρσξίο αλαγλώξηζε πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ - πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνδόηεζε κε 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ έσο 31.12.2012. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζεκειησκέλν δηθαίσκα πθίζηαηαη, όηαλ ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξώλεη ηνλ 

ειάρηζην ρξόλν αζθάιηζεο θαη ην όξην ειηθίαο (όπνπ απηό πξνβιέπεηαη), πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληαμηνδόηεζή ηνπ. Σν ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε θαη ν 

αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη εξγαδόκελνο. Καηνρπξσκέλν δηθαίσκα είλαη ε 

δπλαηόηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ (δειαδή λα «θιεηδώζνπλ») κε ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ δηακνξθώλνληαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ θαηά πεξίπησζε ρξόλνπ αζθάιηζεο 

ή νξίνπ ειηθίαο.   

 

Αλαιπηηθά, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο : 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  

(ππαρζέληεο  γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε κέρξη θαη 31.12.1992 

 

 

 

1. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη ιόγσ 35εηίαο, νη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη 

από 1.1.2013 ζηηο δηαηάμεηο ησλ δύν πξώησλ εδαθίσλ ηεο παξ.1, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ. 825/1978, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ.1, ηνπ άξζξνπ 143, ηνπ λ. 3655/2008 θαη ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ 

λ.3863/2010 ζπλίζηαληαη : 

Α. ζηνλ αλαθαζνξηζκό ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο, ν νπνίνο από 1.1.2013 αλαπξνζαξκόδεηαη ζηα 12.000 

εκεξνκίζζηα.   

Β. ζηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, ην νπνίν από 1.1.2013 δηακνξθώλεηαη ζην 62
ν
 

έηνο. 

Οη αζθαιηζκέλνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ πνπ δηακνξθώλνληαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 10.500 εκεξώλ αζθάιηζεο.  

Η αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο απνηππώλεηαη 

αλαιπηηθά θαη’ έηνο ζηνλ αθόινπζν πίλαθα : 

 

ΔΣΟ ζπκπιήξσζεο ησλ 

10500 εκεξώλ αζθάιηζεο 

ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληαμηνδόηεζε 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε 

ζπληαμηνδόηεζε 

2010 10.500 58 

2011 10.800 58 

2012 11.100 59 

2013 12.000 62 

 

 

Παξαδείγκαηα :  

i. Αζθαιηζκέλνο/-ε πνπ ην έηνο 2012 έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη 

ζύληαμε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ην ίδην έηνο, δειαδή ζα δηθαησζεί πιήξνπο ζύληαμεο κε 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 59
νπ

 έηνο ηεο ειηθίαο θαη 11.100 εκεξώλ αζθάιηζεο . 

ii. Αζθαιηζκέλνο/-ε  πνπ ζπκπιεξώλεη από 1.1.2013 θαη εθεμήο 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη 

ζύληαμε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ από ην έηνο απηό θαη εθεμήο, δειαδή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο θαη 12.000 εκεξώλ αζθάιηζεο . 

 

2. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο, νη κεηαβνιέο 

πνπ επέξρνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1β, ηνπ άξζξνπ 28, ηνπ α.λ. 1846/1951, όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 12 ,ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ.3863/2010, ζπλίζηαληαη ζηα αθόινπζα:  
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α. Αλαθαζνξίδνληαη από 1.1.2013 γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Ιδξύκαηνο ηόζν ην όξην 

ειηθίαο όζν θαη ν ζπληάμηκνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο θαη  

β. Αλαθαζνξίδεηαη από 1.1.2013 ην όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ αλδξώλ αζθαιηζκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα :  

 

α. Γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο :  

Από 1.1.2013, ην όξην ειηθίαο ιήςεο πιήξνπο ζύληαμεο απμάλεηαη ζην 62
ν
 θαη ν 

απαηηνύκελνο ρξόλνο αζθάιηζεο απμάλεηαη ζηηο 12.000 εκέξεο. 

ε ό,ηη αθνξά ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, από 1.1.2013, ην όξην ειηθίαο δηακνξθώλεηαη 

ζην 60
ν
 θαη, ελ ζπλερεία, ην όξην απηό ζηαδηαθά πξνζαπμάλεηαη θαη θαηαξγείηαη, κέζσ ηεο 

πξνζζήθεο ελόο εμακήλνπ αλά έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 έηνπο, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 10, ηνπ λ. 3863/2010. 

Οη αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ πνπ δηακνξθώλνληαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 10.000 εκεξώλ αζθάιηζεο.   

   Η εμέιημε ηνπ νξίνπ ειηθίαο, γηα πιήξε θαη κεησκέλε ζύληαμε, θαζώο θαη ηνπ απαηηνύκελνπ 

ρξόλνπ αζθάιηζεο, γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο, απνηππώλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

ΔΣΟ ζπκπιήξσζεο ησλ 

10.000 εκεξώλ αζθάιηζεο 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληαμηνδόηεζε 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ πνπ 

απαηηείηαη γηα 

πιήξε ζύληαμε 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ πνπ 

απαηηείηαη γηα 

κεησκέλε 

ζύληαμε θαηά 

ην κεηαβαηηθό 

ζηάδην ηεο 

ζηαδηαθήο 

θαηάξγεζεο 

2010 10.000 57 55 

2011 10.400 58 56 

2012 10.800 58,5 56,5 

2013 12.000 62  60  

2014 12.000 62 60,5 

2015 12.000 62 61 

2016 12.000 62 61,5 

2017 12.000 62 ─ 

 

Γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 100 εκεξώλ 

αζθάιηζεο, θάζε έηνο, ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε πεληαεηία πξηλ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα 

ζύληαμε. 

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλε πνπ  ζπκπιεξώλεη ηηο 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο ην έηνο 2012 ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε 

πιήξεο πνζό ζύληαμεο όηαλ ζπκπιεξώζεη 10.800 εκέξεο αζθάιηζεο θαη ην 58,5 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο 

(αθνινπζεί δειαδή ην όξην ειηθίαο θαη ην ρξόλν αζθάιηζεο όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ην έηνο 

2012). 

ii. Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο ην έηνο 2014, κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεζε ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 12.000 εκεξώλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο ή ηνπ 60
νπ

 έηνπο θαη κηζό (60,5), πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε 

κεησκέλεο. 

 

β. Άλδξεο αζθαιηζκέλνη : 

 

Σν 63,5
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο πνπ απνηειεί ην όξην ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηε 

ζπκπιήξσζε 10.000 εκεξώλ αζθάιηζεο κέρξη θαη 31.12.2012, αλαθαζνξίδεηαη από 1.1.2013, ζην 

67
ν
, ελώ ην 60

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο πνπ απνηειεί ην όξην ειηθίαο κεησκέλεο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηνλ 

ίδην ρξόλν αζθάιηζεο, απμάλεηαη από 1.1.2013 ζην 62
ν
. Οη αζθαιηζκέλνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ δηακνξθώλνληαη θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ 10.000 εκεξώλ αζθάιηζεο.   

Η εμέιημε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο θαη κεησκέλεο ζπληαμηνδόηεζεο απνηππώλεηαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα : 
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ΔΣΟ 

ζπκπιήξσζεο ησλ 

10.000 εκεξώλ 

αζθάιηζεο 

ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπληαμηνδόηεζε 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

πνπ απαηηείηαη 

γηα πιήξε 

ζύληαμε 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ πνπ 

απαηηείηαη γηα 

κεησκέλε 

ζύληαμε 

2010 10.000 62 60 

2011 10.000 63 60 

2012 10.000 63,5 60 

2013 10.000 67 62 

  

Γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 100 εκεξώλ 

αζθάιηζεο, θάζε έηνο, ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε πεληαεηία πξηλ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα 

ζύληαμε. 

 

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο ην έηνο 2012 ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε 

πιήξεο πνζό ζύληαμεο όηαλ ζπκπιεξώζεη ην 63,5 έηνο ηεο ειηθίαο (αθνινπζεί δειαδή ην όξην ειηθίαο 

όπσο έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην έηνο 2012). 

ii. Αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο από 1.1.2013 ζα ζπληαμηνδνηεζεί ζην 

67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο κε πιήξεο πνζό ζύληαμεο ή ζην 62

ν
 κε κεησκέλν πνζό ζύληαμεο. 

 

 

3. Γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, νη 

κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1
α
, ηνπ άξζξνπ 28, ηνπ α.λ. 1846/1951, όπσο ηζρύνπλ 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο παξ. 11 θαη 13, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ.3863/2010, αθνξνύλ ζην όξην 

ειηθίαο πιήξνπο θαη κεησκέλεο ζπληαμηνδόηεζεο, ην νπνία, από 1.1.2013, απμάλνληαη, αληίζηνηρα, 

ζην 67
ν
 θαη 62

ν
 έηνο. 

 

Οη γπλαίθεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνύληαη πιήξε θαη κεησκέλε ζύληαμε, κε ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο πνπ δηακνξθώλνληαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο, αληίζηνηρα, ηνπ 

60
νπ

 θαη 55
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 
 

Η εμέιημε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο ζύληαμεο απνηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα : 

  

ΔΣΟ 

ζπκπιήξσζεο ηνπ 

60
νπ

  έηνπο ηεο 

ειηθίαο 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ πνπ 

απαηηνύληαη γηα 

ζπληαμηνδόηεζε 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

πνπ απαηηείηαη γηα 

πιήξε ζύληαμε 

2010 4.500 60 

2011 4.500 61 

2012 4.500 62 

2013 4.500 67 

 

 

Η εμέιημε ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα κεησκέλε ζύληαμε απνηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα : 

  

ΔΣΟ 

ζπκπιήξσζεο ηνπ 

55
νπ

  έηνπο ηεο 

ειηθίαο 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ πνπ 

απαηηνύληαη γηα 

ζπληαμηνδόηεζε 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

πνπ απαηηείηαη γηα 

κεησκέλε ζύληαμε 

2010 4.500 55 

2011 4.500 56 

2012 4.500 57 

2013 4.500 62 

 

ην ζεκείν απηό, ππελζπκίδνπκε όηη νη αζθαιηζκέλεο πνπ είραλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα γηα 

κεησκέλε ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο κέρξη θαη 31.12.2010 (δειαδή πνπ είραλ ζπκπιεξώζεη κέρξη απηή ηελ 
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εκεξνκελία, ηνπιάρηζηνλ ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο θαη 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, από ηηο νπνίεο θαη 100 

ηνπιάρηζηνλ αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία), δηαηεξνύλ σο πξνο ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο ην 60
ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο. 

Δπίζεο ππελζπκίδνπκε θαη ην κε αξηζκ. πξση. Φ. 80000/3675/275/08.06.2012 (ΑΓΑ : Β4Λ1Λ-

Β5Ξ) έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο, σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ ηεο κείσζεο γηα ηηο 

αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππνβάινπλ αίηεζε γηα κεησκέλε ζύληαμε θαηά ην κεηαβαηηθό 

ζηάδην ηεο ζηαδηαθήο πξνζαύμεζεο. 

Δμππαθνύεηαη όηη γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 

100 ε.α. αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ζύληαμε. 

    

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλε κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, πνπ ζπκπιεξώλεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην έηνο 

2012, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

ii. Αζθαιηζκέλε κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, πνπ ζπκπιεξώλεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο από 

1.1.2013 θαη κεηά, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο. 

iii. Αζθαιηζκέλε κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, πνπ ζπκπιεξώλεη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην έηνο 

2012, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα κεησκέλε ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

Σν πνζνζηό ηεο κείσζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζκέλε, κνινλόηη ζα ππνινγίδεηαη από ην 67
ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο, ζα δηαηεξείηαη ζηα 60/200. 

iv. Αζθαιηζκέλε κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, πνπ ζπκπιεξώλεη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο από ην 

έηνο 2013 θαη εθεμήο, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα κεησκέλε ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο. Σν πνζνζηό ηεο κείσζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζκέλε, ζα δηαηεξείηαη ζηα 

60/200, αλ ε δηαθνξά ηεο ειηθίαο ηεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα κεησκέλε ζύληαμε θαη ηνπ 67
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο (απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα πιήξε ζύληαμε) είλαη άλσ ησλ 5 εηώλ. 

 

 

4. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο πνπ ιακβάλνπλ δεύηεξε ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο 

από ην Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., νη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξ. 2, ηνπ 

άξζξνπ 27, ηνπ λ. 1902/1990, όπσο ηζρύνπλ κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 5, ηνπ άξζξνπ 42, 

ηνπ λ. 3996/2011, ζπλίζηαληαη ζηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο. 

 Έηζη, δεύηεξε πιήξε ζύληαμε από ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ρνξεγείηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 6.000 

εκεξώλ αζθάιηζεο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε δηακνξθνύκελνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο 

ζπληαμηνδόηεζεο, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνπλ νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο. 

 Πεξαηηέξσ θαη ζε ό,ηη αθνξά ηε ιήςε δεύηεξεο, κεησκέλεο θαηά 50%, ζύληαμεο, γηα ηηο 

γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο, κε ηε ζπκπιήξσζε 4.800 εκεξώλ αζθάιηζεο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιεπόηαλ κε ην 

λ. 3863/2010, ζηαδηαθή πξνζαύμεζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ζην 65
ν
, ζεκεηώλνπκε όηη από 1.1.2013 

θαη εθεμήο, ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο δηακνξθώλεηαη ζην 67
ν
 έηνο. Οη αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο δηθαηνύληαη δεύηεξε, κεησκέλε θαηά 50%, ζύληαμε, κε ηε ζπκπιήξσζε 4.800 εκεξώλ 

αζθάιηζεο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ δηακνξθώλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο. 

 

Η εμέιημε ησλ νξίσλ απηώλ απνηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα :   

 

ΔΣΟ ζπκπιήξσζε ηνπ 

60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο 

ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ιήςε δεύηεξεο κεησκέλεο 

θαηά 50% ζύληαμεο 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ πνπ 

απαηηείηαη 

2010 4.800 60 

2011 4.800 61 

2012 4.800 62 

2013 4.800 67 

 

Παξαδείγκαηα : 

i.  Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξώλεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην έηνο 2012 θαη ηνπιάρηζηνλ 4.800 

εκέξεο αζθάιηζεο, κπνξεί λα δηθαησζεί δεύηεξε, κεησκέλε θαηά 50%, ζύληαμε, όηαλ ζπκπιεξώζεη ην 

62
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο. 
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ii. Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξώλεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο από 1.1.2013 θαη κεηά θαη 

ηνπιάρηζηνλ 4.800 εκέξεο αζθάιηζεο, κπνξεί λα δηθαησζεί δεύηεξε, κεησκέλε θαηά 50%, ζύληαμε, όηαλ 

ζπκπιεξώζεη ην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο. 

  

5.  Γηα ηηο κεηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ, απμάλνληαη από 1.1.2013, ηα όξηα ειηθίαο ιήςεο πιήξνπο 

θαη κεησκέλεο ζύληαμεο, όπσο απηά είραλ αλαθαζνξηζηεί κε ηελ παξάγξαθν 17, πεξ. β΄, ηνπ άξζξνπ 10, 

ηνπ λ. 3863/2010, ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

ΈΣΟ 

ζπκπιήξσζεο ησλ 

5.500 εκεξώλ 

αζθάιηζεο 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ πνπ 

απαηηνύληαη γηα 

ζπληαμηνδόηεζε 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

γηα πιήξε ζύληαμε 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

γηα κεησκέλε 

ζύληαμε 

2010 5.500 55 50 

2011 5.500 57 52 

2012 5.500 60 55 

2013 5.500 67 62 

 

 Η δπλαηόηεηα ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο ελ ιόγσ πξνϋπνζέζεηο, παξέρεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 5.500 εκεξώλ αζθάιηζεο ζπληξέρεη θαη ε αλειηθόηεηα ηνπ παηδηνύ. 

 Οη ελ ιόγσ πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλειίθσλ 

παηδηώλ. 

 

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλε κεηέξα πνπ θαηά ην έηνο 2012 ζπκπιεξώλεη 5.500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη 

ζπγρξόλσο έρεη αλήιηθν παηδί, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ή ηνπ 55
νπ

 έηνπο γηα κεησκέλε. 

ii. Αζθαιηζκέλε κεηέξα πνπ ζπκπιεξώλεη από 1.1.2013 θαη εθεμήο 5.500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη 

έρεη ζπγρξόλσο αλήιηθν παηδί, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ή ηνπ 62
νπ

 έηνπο γηα κεησκέλε. 

 

6.  Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/ -εο, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 10.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ 

νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 7.500 εκέξεο ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, αλαθαζνξίδνληαη από 

1.1.2013, ηα όξηα ειηθίαο γηα πιήξε θαη κεησκέλε ζύληαμε. πγθεθξηκέλα, ηα όξηα ειηθίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 825/1978 , όπσο 

ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 3655/2008 θαη ηελ 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ  λ.3863/2010 αλαθαζνξίδεηαη ζηαδηαθά από ην 60
ν
 & 9 κήλεο ην 2013 γηα 

πιήξε ζύληαμε ζην 62
ν
  θαη από ην 58

ν
 θαη 9 κήλεο ζην 60

ν
 γηα κεησκέλε. 

Οη αζθαιηζκέλνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνύληαη ζύληαμεο κε ην όξην ειηθίαο  πνπ 

δηακνξθώλεηαη  θαηά ην έηνο  ζπκπιήξσζεο  ησλ 10.500 εκεξώλ αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ 7.500 εκέξεο ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα. 

 

Η εμέιημε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο θαη κεησκέλεο ζύληαμεο  απνηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα : 

 

ΈΣΟ ζπκπιήξσζεο 

ησλ 10.500 εκεξώλ 

αζθάιηζεο, από ηηο 

νπνίεο 7.500 ζηα βαξηά 

θαη αλζπγηεηλά 

επαγγέικαηα 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ πνπ ζα 

απαηηεζνύλ γηα 

ζπληαμηνδόηεζε 

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

   

γηα πιήξε               

 

γηα κεησκέλε 

2010 10.500 55 53 

2011 10.500 55 & 9κήλεο 53 & 9 κήλεο 

2012 10.500 56 & 6 κήλεο 54 & 6 κήλεο 

2013 10.500 60 & 9 κήλεο 58 & 9 κήλεο 

2014 10.500 61 & 6 κήλεο 59 & 6 κήλεο 

2015 10.500 62 60 
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Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλνο πνπ ην έηνο 2012 έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 10500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ 

νπνίσλ 7.500 ηνπιάρηζηνλ ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, δηθαηνύηαη ζύληαμε κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ  56
νπ

  έηνπο & 6 κελώλ  γηα πιήξε ζύληαμε θαη ηνπ  54
ν
 έηνπο & 6 κελώλ γηα 

κεησκέλε. 

ii. Αζθαιηζκέλνο πνπ ην έηνο 2015 ζα πξαγκαηνπνηήζεη 10500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ 

νπνίσλ 7.500 ηνπιάρηζηνλ ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα δηθαηνύηαη ζύληαμε, κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ  62
νπ

 γηα πιήξε ζύληαμε  θαη ηνπ 60
νπ

  γηα κεησκέλε. 

 

7.  Γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ 

νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ 3.600 ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηώλ, 1.000 λα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξόληα πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, 

ελαξκνλίδεηαη, από 1.1.2013, ην όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο κε ην ηζρύνλ - ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ - όξην ειηθίαο γηα ηνπο άλδξεο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΚΒΑΔ, δειαδή ην 62
ν
 .   

 Οη αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνύληαη ζύληαμεο κε ην όξην ειηθίαο πνπ 

δηακνξθώλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 4.500 εκεξώλ αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ 

3.600 ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηώλ, 1.000 ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξόληα πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο.  

  

 Σν όξην ειηθίαο, όπσο ζηαδηαθά δηακνξθώλεηαη, απνηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ 3.600 ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηώλ, 1.000 

λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξόληα. 

 

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξώλεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο ην 2012, ζπληαμηνδνηείηαη 

κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

ii. Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξώλεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο από ην έηνο 2013 θαη 

εθεμήο, ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο . 

 
 

8. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο /εο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη  κε  ηηο δηαηάμεηο ησλ β.δ. 7/65,  β.δ. 649/68 

θαη ηνπ άξζξνπ 19, ηνπ λ.2703/99, αλαθαζνξίδεηαη, ζηαδηαθά, αξρήο γελνκέλεο από 1.1.2013, ην 

πξνβιεπόκελν από ηηο δηαηάμεηο απηέο όξην ειηθίαο γηα ιήςε πιήξνπο θαη κεησκέλεο ζύληαμεο, ηνπ 

ηπηάκελνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ πξνζσπηθνύ εδάθνπο ησλ αεξνπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο Olympic Catering.  

 πγθεθξηκέλα, από 1.1.2013, γηα ην σο άλσ πξνζσπηθό νξίδεηαη ην 61
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο γηα 

ρνξήγεζε πιήξνπο ζύληαμεο θαη ην 56
ν
 γηα κεησκέλε, απμάλεηαη, δε, ην 2014 θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 62
νπ

 θαη ηνπ 57
νπ

 έηνπο αληίζηνηρα. 

 Δπηζεκαίλεηαη, όηη όπνπ από ηηο δηαηάμεηο ησλ β.δ. 7/65 θαη 649/68 θαη ηνπ άξζξνπ 19, ηνπ 

λ.2703/99, πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδόηεζε ρσξίο όξην ειηθίαο, από 1.1.2013, θαζνξίδεηαη ην 61
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο θαη ,ην 2014, ην  62
ν
 έηνο. 

 Η εμέιημε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο θαη κεησκέλεο ζύληαμεο απνηππώλεηαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο:  

ΔΣΟ 

ζπκπιήξσζεο 

ησλ 4.500 

εκεξώλ 

αζθάιηζεο* 

  ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

πνπ 

απαηηνύληαη γηα 

ζπληαμηνδόηεζε  

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2010 4500 55 

2011 4500 56 

2012 4500 57 

2013 4500 62 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ



 8 

 

ΑΝΓΡΔ ΙΠΣΑΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΟ  ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

 ( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔ - ΚΑΣΟΥΟΙ ΠΣΤΥΙΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΔ ΠΣΗΗ 

 ( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΓΤΝΑΙΚΔ- ΚΑΣΟΥΟΙ ΠΣΤΥΙΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΔ ΠΣΗΗ 

( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 53 48 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 48 43 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 58 53 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 53 48 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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ΑΝΓΡΔ –ΓΤΝΑΙΚΔ 

ΙΠΣΑΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ) 

( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

ΔΣΟ 
ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2010 

7500 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ 

ΗΛΙΚΙΑ  

2011 55 

2012 56 

2013 61 

2014 62 

 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔ - ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ή ΣΗ ΤΠΑ 

( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΝΑΙΚΔ - ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ή ΣΗ ΤΠΑ 

( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔ ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

(ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ) 

( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2010 9000 
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ 

ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ  

2011 9000 55 

2012 9000 56 

2013 9000 61 

2014 9000 62 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΟ 
ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 58 53 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΔΣΟ 
ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 53 48 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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ΓΤΝΑΙΚΔ  ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

(ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ) 

( β.δ 7/65 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 15Β ηνπ λ.3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔ  

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΓΑΦΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 (β.δ. 649/1968, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 10 παξ. 15Β ηνπ λ. 3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΝΑΙΚΔ- ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΓΑΦΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

(β.δ. 649/1968, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 10 παξ. 15Β ηνπ λ. 3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔ –ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΓΑΦΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

(ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ) 

 (β.δ. 649/1968, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 10 παξ. 15Β ηνπ λ. 3863/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2010 
7500 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ 

ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ 

2011 7500 55 

2012 7500 56 

2013 7500 61 

2014 7500 62 

ΔΣΟ 
ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 
ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 60 55 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2010 4500 55 50 

2011 4500 55 50 

2012 4500 56 51 

2013 4500 61 56 

2014 4500 62 57 

ΔΣΟ 

 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2010 9000 
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ 

ΗΛΙΚΙΑ 

2011 9000 55 

2012 9000 56 

2013 9000 61 

2014 9000 62 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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ΓΤΝΑΙΚΔ –ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΓΑΦΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

(ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ) 

 (β.δ. 649/1968, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 10 παξ. 15Β ηνπ λ. 3863/2010) 

 

ΔΣΟ 

 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2010 7500 ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ  

2011 7500 55 

2012 7500 56 

2013 7500 61 

2014 7500 62 

 

Παξαδείγκαηα :  
i. Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ην έηνο 2012, ηηο απαηηνύκελεο 4500 εκέξεο αζθάιηζεο κε 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ εδάθνπο αεξνπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαηνρπξώλεη ην όξην ειηθίαο 

ην νπνίν ηζρύεη γηα ην 2012 θαη σο εθ ηνύηνπ ζα δηθαησζεί πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 56
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο θαη κεησκέλεο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε  ηνπ 51
νπ

 έηνπο.  

ii.  Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζα ζπκπιεξώζεη ηηο 4500 εκέξεο αζθάιηζεο, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ εδάθνπο αεξνπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ ην 2014, ζα δηθαησζεί ζύληαμεο ζην όξην 

ειηθίαο πνπ ηζρύεη ην έηνο απηό, δει. ζα δηθαησζεί πιήξνπο ή κεησκέλεο ζύληαμεο όηαλ ζα 

ζπκπιεξώζεη ην 62
ν
 έηνο θαη 57

ν
 έηνο αληίζηνηρα. 

iii. Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ην 2011, 7500 εκέξεο αζθάιηζεο σο ηπηάκελν 

πξνζσπηθό, θαηνρπξώλεη ην όξην ειηθίαο πνπ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη ζα δηθαησζεί 

πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

iv. Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζα ζπκπιεξώζεη ην 2014, ηηο 7500 εκέξεο αζθάιηζεο σο ηπηάκελν 

πξνζσπηθό , ζα θαηνρπξώζεη ηα όξηα ειηθίαο ηνπ έηνπο απηνύ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα δηθαησζεί 

πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 
 

 

 

 

9. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο 

αζθάιηζεο, από 1.1.2013, ην όξην ειηθίαο γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο απμάλεηαη από ην 65
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ζην 67
ν
 θαη γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, από ην 60

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ζην 62

ν
. Γηα ηε ιήςε, 

δε, κεησκέλεο ζύληαμεο, απαηηείηαη, από ηηο ζπλνιηθά 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, λα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη 100 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλά έηνο, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα ζύληαμε. 

 

ΔΣΟ ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο γηα 

ζύληαμε 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ πνπ 

απαηηνύληαη  

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 ΠΛΗΡΗ                       ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

2012 4.500 65 60 

2013 4.500 67 62 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλνο/-ε, πνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε έσο 31.12.2012, κε ζπλνιηθό ρξόλν 

αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκεξώλ, απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

Ii Αζθαιηζκέλνο/-ε, πνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε από 1.1.2013 θαη εθεμήο, κε ζπλνιηθό 

ρξόλν αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκεξώλ, απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

 

 

10. Γηα ηνπο άλδξεο αζθαιηζκέλνπο ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα (ΒΑΔ), πνπ 

ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ 3.600 ζε ΒΑΔ 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ



 12 

θαη από απηέο, 1000 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία από ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

ζπληαμηνδόηεζεο , ην όξην ειηθίαο, από 1.01.2013, απμάλεηαη από ην 60
ν
 ζην 62

ν
 έηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα : 

Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ην 2012 ζπκπιεξώλεη 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 

3.600 ζε ΒΑΔ θαη από απηέο, 1000 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία από ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

νξίνπ ειηθίαο, δηθαηνύηαη ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, εθόζνλ ην 

ζπκπιεξώλεη έσο 31.12.2012. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξώλεη 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο κεηά ηελ 1.01.2013 (εθ ησλ 

νπνίσλ 3.600 ζε ΒΑΔ θαη από απηέο, 1000 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία από ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο) δηθαηνύηαη ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο. 

 

11. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο-εο, νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 3600 ζε βαξηέο νηθνδνκηθέο ή ηερληθέο εξγαζίεο θαη από απηέο, 1000 ηα 

ηειεπηαία 13 έηε από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ή κε 4500 εκέξεο 

αζθάιηζεο όιεο ζε νηθνδνκηθέο ή ηερληθέο εξγαζίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 500 ηα ηειεπηαία 13 

έηε από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο (λ. 1543/85 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη), ηα όξηα ειηθίαο απμάλνληαη από 1.01.2013, γηα ηνπο κελ άλδξεο ζην 60
ν
 έηνο, γηα ηηο 

δε γπλαίθεο ζην 55
ν
.   

 

ΑΝΓΡΔ  

 

 
 

 

 

 

 

ΓΤΝΑΙΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα : 

Αζθαιηζκέλε, ε νπνία ζα ζπκπιεξώζεη ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο αζθάιηζεο ζε 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ην 2013 θαη εθεμήο, ζα δηθαησζεί  ζύληαμεο όηαλ ζα ζπκπιεξώζεη ην 55
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο. 

 

 

12. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/εο ηνπ Ιδξύκαηνο (πξνζσπηθό Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο) νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4500 εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ νη 

3600 ζηηο εηδηθόηεηεο ηνπ λ.1694/87 (ππεξεζίεο πγηεηλήο – θαζαξηόηεηαο )- θαη από απηέο 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 

2012 60 

2013 62 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 

2012 58 

2013 60 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 

2012 53 

2013 55 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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1000 ηελ ηειεπηαία 13εηία από ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο , ην όξην 

ειηθίαο απμάλεηαη  από 1.01.2013 από ην 58
ν
 ζην 60

ν
 έηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα :  

i. Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξώζεη ηηο σο άλσ εκέξεο αζθάιηζεο ην 2012, 

δηθαηνύηαη πιήξνπο ζύληαμεο ζην 58
ν
 έηνο, εθόζνλ ην ζπκπιεξώλεη έσο 31.12.2012. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπκπιεξώλεη κεηά ηελ 1.01.2013, ζα δηθαησζεί ζύληαμεο όηαλ ζα 

ζπκπιεξώζεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

ii. Αζθαιηζκέλε, ε νπνία ζα ζπκπιεξώζεη ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο αζθάιηζεο ζηηο σο 

άλσ εξγαζίεο ην 2013 θαη εθεμήο, ζα δηθαησζεί ζύληαμεο όηαλ ζα ζπκπιεξώζεη ην 60
ν
  έηνο ηεο 

ειηθίαο. 
 

 

13.  Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Ιδξύκαηνο, εξγαδόκελνπο ζηελ επηθάλεηα κεηαιιείσλ – 

ιηγληησξπρείσλ, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3600 

ζε εξγαζίεο κεηαιιείσλ – ιηγληησξπρείσλ (λ.2335/95), ηα όξηα ειηθίαο από 1.01.2013 

απμάλνληαη γηα ηνπο κελ άλδξεο από ην 60
ν
 ζην 62

ν 
έηνο, γηα ηηο δε γπλαίθεο από ην 55

ν
 ζην 57

ν
 

έηνο. 
  

 

ΑΝΓΡΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΝΑΙΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα :  

i. Αζθαιηζκέλνο, πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο σο άλσ εκέξεο αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη ζύληαμεο 

ζην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, εθόζνλ ην ζπκπιεξώλεη έσο θαη 31.12.2012. 

ηελ πεξίπησζε, σζηόζν, πνπ ζπκπιεξώλεη ην 60
ν
 έηνο κεηά ηελ 1.01.2013, ζα δηθαησζεί 

ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

ii. Αζθαιηζκέλε, ε νπνία ζα ζπκπιεξώζεη ηηο σο άλσ εκέξεο αζθάιηζεο ην 2013, 

θαηνρπξώλεη ην όξην ειηθίαο, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη από 1.01.2013 θαη σο εθ ηνύηνπ ζα 

δηθαησζεί πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57
νπ

  έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2012 58 

2013 60 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2012 60 

2013 62 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 

2012 55 

2013 57 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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14. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.050 εκέξεο αζθάιηζεο ζε 

ππόγεηεο ζηνέο κεηαιιείσλ – ιηγληησξπρείσλ (αξ.20, ηνπ λ. 997/79), ηα όξηα ειηθίαο 

απμάλνληαη από 1.01.2013, από ην 55
ν
 ζην 57

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο θαη γηα όζνπο 

ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο απνθιεηζηηθά ζε ππόγεηεο ζηνέο κεηαιιείσλ 

– ιηγληησξπρείσλ (αξ. 10, ηνπ λ. 1654/86), από ην 50
ν
 ζην 52

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα :  

i. Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ηηο 4050 εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, δηθαηνύηαη 

ζύληαμεο ζην 55
ν
 έηνο, εθόζνλ ην ζπκπιεξώλεη έσο 31.12.2012.  

ηελ πεξίπησζε, σζηόζν, πνπ ζπκπιεξώλεη ην 55
ν
  έηνο κεηά ηελ 1.01.2013, ην όξην ειηθίαο 

απμάλεηαη θαηά 2 έηε θαη σο εθ ηνύηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο αζθαιηζκέλνο, ζα δηθαησζεί ζύληαμεο 

κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

ii. Αζθαιηζκέλε , πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο 4500 εκέξεο αζθάιηζεο απνθιεηζηηθά ζε ππόγεηεο 

ζηνέο κεηαιιείσλ - ιηγληησξπρείσλ ην έηνο 2013, ζα ζπληαμηνδνηεζεί όηαλ ζπκπιεξώζεη ην 52
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο. 

 

 

15. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο, εζνπνηνύο κεινδξακαηηθνύ ζεάηξνπ θαη κνπζηθνύο 

πλεπζηώλ νξγάλσλ ηνπ Π.Γ 212/84, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 3.600 ζε κία από ηηο αλσηέξσ ηδηόηεηεο θαη από απηέο, 1.000 ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ηειεπηαία 13εηία από ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο, απμάλεηαη  ην όξην ειηθίαο, από 

1.01.2013, από ην 50
ν
 ζην 52

ν
 έηνο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα :  

Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ηηο 4500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 3600 εκέξεο 

αζθάιηζεο ην 2012, ι.ρ κε ηελ ηδηόηεηα  ηνπ εζνπνηνύ κεινδξακαηηθνύ ζεάηξνπ , δηθαηνύηαη 

πιήξνπο ζύληαμεο ζην 50
ν
 έηνο, εθόζνλ ην ζπκπιεξώλεη έσο 31.12.2012. 

ηελ πεξίπησζε, σζηόζν, πνπ ζπκπιεξώλεη ην 50
ν
 έηνο κεηά ηελ 1.01.2013, ζα δηθαησζεί 

πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 52
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 

16. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο, ρνξεπηέο/-ηξηεο (π.δ 212/84), πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 

4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3.600 κε ηελ σο άλσ ηδηόηεηα θαη από απηέο 1000 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4050 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2012 55 

2013 57 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 

2012 50 

2013 52 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2012 50 

2013 52 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία από ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο, απμάλεηαη από 

1.01.2013 ην όξην ειηθίαο, από ην 48
ν
  ζην 50

ν
 έηνο.  

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα :  

Αζθαιηζκέλε, ε νπνία ζα ζπκπιεξώζεη ηηο 4500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 3600 κε 

ηελ ηδηόηεηα ηεο ρνξεύηξηαο ην 2013, ζα δηθαησζεί πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

50
νπ

  έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 

17. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/εο  ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο 

αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3.600 κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ εζνπνηώλ  ζεάηξνπ πξόδαο θαη 

κνπζηθώλ, ππνβνιέσλ  θαη κνπζηθώλ  εγρόξδσλ θαη θξνπζηώλ νξγάλσλ, ηερληθώλ ζεάηξνπ 

θαη θηλεκαηνγξάθνπ, πξνζσπηθνύ  ζθελήο (λ.1210/81) θαη από απηέο, 1.000 ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ηειεπηαία 13εηία από ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο, απμάλνληαη από 1.01.2013 ηα όξηα 

ειηθίαο, ζηνπο κελ άλδξεο , από ην 60
ν
 ζην 62

ν
 έηνο, ζηηο δε γπλαίθεο, από ην 55

ν
 ζην 57

ν
 έηνο.  

 

 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

2012 60 55 

2013 62 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΟ 
ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

2012 48 

2013 50 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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ΝΔΟΙ AΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  

(ππαρζέληεο  γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε από 1.1.1993 θαη εθεμήο 

 

 

1.  Με ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο αλαθαζνξίδεηαη γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ       Ι.Κ.Α. 

– Δ.Σ.Α.Μ., ην πξνβιεπόκελν από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ.3863/2010, όξην 

ειηθίαο. 

πγθεθξηκέλα, νη αζθαιηζκέλνη/-εο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, από 1.1.2013, ζπληαμηνδνηνύληαη κε 

ηε ζπκπιήξσζε 12.000 εκεξώλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 ΔΣΟ 
ΔΣΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΝΓΡΔ / ΓΤΝΑΙΚΔ 

(αζθαιηζκέλνη από 1/1/1993 

 θαη κεηά) 

1/1/2011 έσο 31/12/2012 

40 

60 

από 1/1/2013 θαη κεηά 62 

 

 

 

2. Γηα ηηο κεηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ, απμάλνληαη από 1.1.2013, ηα όξηα ειηθίαο ιήςεο πιήξνπο 

θαη κεησκέλεο ζύληαμεο, όπσο απηά είραλ αλαθαζνξηζηεί κε ηελ παξάγξαθν 17, πεξ. ε΄, ηνπ άξζξνπ 10, 

ηνπ λ.3863/2010, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

ΈΣΟ  ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ πνπ 

απαηηνύληαη  γηα 

ζπληαμηνδόηεζε 

ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ γηα 

πιήξε ζύληαμε 

ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ γηα 

κεησκέλε ζύληαμε 

2010 6.000 55 50 

2011 6.000 55 50 

2012 6.000 55 50 

2013 6.000 67 62 

 
 Οη ελ ιόγσ πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλειίθσλ 

παηδηώλ. 

 

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλε πνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα ζπληαμηνδόηεζε σο κεηέξα αλειίθνπ θαηά ην έηνο 2012, 

πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπγρξόλσο λα έρεη ζπκπιεξώζεη 6.000 εκέξεο αζθάιηζεο θαη ην 

55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, γηα πιήξε ζύληαμε ή ην 50

ν
 έηνο, γηα κεησκέλε θαη λα έρεη θαη αλήιηθν παηδί. 

ii.  Αζθαιηζκέλε πνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα ζπληαμηνδόηεζε σο κεηέξα αλειίθνπ από ην έηνο 2013 θαη 

εθεμήο, πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπγρξόλσο λα έρεη ζπκπιεξώζεη 6.000 εκέξεο αζθάιηζεο 

θαη ην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, γηα πιήξε ζύληαμε ή ην 62

ν
 έηνο, γηα κεησκέλε θαη λα έρεη θαη αλήιηθν 

παηδί. 

 

3. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο 

αζθάιηζεο, ην όξην ειηθίαο απμάλεηαη από 1.1.2013, από ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο γηα ηε ιήςε πιήξνπο 

ζύληαμεο ζην 67
ν
 θαη από ην 60

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, ζην 62

ν
. 

 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

 ΠΛΗΡΗ                   ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

2012 4.500 65 60 

2013 4.500 67 62 

 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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 ηελ πεξίπησζε ιήςεο κεησκέλεο ζύληαμεο, εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε εηδηθή πξόζζεηε 

πξνϋπόζεζε ησλ 750 εκεξώλ αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο. 

 

 

Παξαδείγκαηα : 

i. Αζθαιηζκέλνο/-ε, πνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε έσο 31.12.2012, κε ζπλνιηθό ρξόλν 

αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκεξώλ, απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

ii. Αζθαιηζκέλνο/-ε, πνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα πιήξε ζύληαμε από 1.1.2013 θαη εθεμήο, κε ζπλνιηθό 

ρξόλν αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκεξώλ, απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

 
 

4.  Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο-εο, πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ 

ησλ νπνίσλ, νη 3.375 ζε βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα (άξζξν 24, παξ.3, ηνπ λ. 

2084/1992) , ην όξην ειηθίαο απμάλεηαη  από 1.01.2013, από ην 60
ν
 ζην 62

ν  
έηνο .  

 
 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα:  

Αζθαιηζκέλνο/ε, πνπ ζπκπιεξώλεη 4.500 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

3375 ζε ΒΑΔ (άξζξν 24 παξ.3 ηνπ λ.2084), έσο 31.12.2012 δηθαηνύηαη πιήξνπο ζύληαμεο ζην 

60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, εθόζνλ ην ζπκπιεξώλεη έσο θαη 31.12.2012. ηελ πεξίπησζε, σζηόζν, 

πνπ ζπκπιεξώλεη ην 60
ν
 έηνο κεηά ηελ 1.01.2013, ην όξην ειηθίαο απμάλεηαη θαηά 2 έηε θαη σο 

εθ ηνύηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο αζθαιηζκέλνο, ζα δηθαησζεί πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 

 

5. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο/-εο ηνπ Ιδξύκαηνο (εζνπνηνί κεινδξακαηηθνύ ζεάηξνπ, κνπζηθνύ 

ζεάηξνπ θαη ζεάηξνπ πξόδαο, κνπζηθνί εγρόξδσλ, θξνπζηώλ θαη πλεπζηώλ νξγάλσλ, 

ηερληθνί ζεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ, ππνβνιείο, πξνζσπηθό ζθελήο, ρνξεπηέο, 

πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ησλ Ο.Σ.Α., νηθνδόκνη, πξνζσπηθό αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ, 

πηπρηνύρνη ρεηξηζηέο αεξνζθαθώλ πνπ εθηεινύλ πηεηηθέο εξγαζίεο) πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη 

κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ, νη 3.375 ζηελ αζθάιηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εηδηθνηήησλ (άξζξν 24, παξ.3 θαη 4, ηνπ λ.2084/1992), ην όξην ειηθίαο απμάλεηαη από 

1.01.2013, από ην 60
ν
 ζην 62

ν  
έηνο .  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑ 

2012 60 

2013 62 

ΔΣΟ ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑ 

2012 60 

2013 62 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ
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6. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο-εο, εξγαδόκελνπο ζηηο ππόγεηεο ζηνέο κεηαιιείσλ –

ιηγληησξπρείσλ, νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ, νη 

3.375 ζε ππόγεηεο ζηνέο κεηαιιείσλ –ιηγληησξπρείσλ (άξζξν 24, παξ.5, λ. 2084/1992), ην όξην 

ειηθίαο απμάλεηαη από 1.01.2013, από ην 55
ν
 γηα πιήξε ζύληαμε ζην 57

ν  
έηνο θαη από ην 50

ν
, 

γηα κεησκέλε ζύληαμε, ζην 52
ν  

 έηνο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα : 

 Aζθαιηζκέλνο/ε, πνπ ζα ζπκπιεξώζεη ην έηνο  2013 ,  4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 3.375 ζε ππόγεηεο ζηνέο κεηαιιείσλ ιηγληησξπρείσλ, ζα δηθαησζεί πιήξνπο ζύληαμεο 

κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57
νπ

 έηνπο θαη κεησκέλεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 52
νπ 

έηνπο αληίζηνηρα. 

 

 
 

 

 

 

ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ : 

 

 

Όπσο είλαη γλσζηό, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.2084/1992 νξίδεηαη όηη, νη πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θύξηαο 

αζθάιηζεο ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη 

αζθαιηζκέλνη. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, επηζεκαίλεηαη όηη νη κεηαβνιέο ζηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ θνξέσλ 

θύξηαο αζθάιηζεο, πνπ εηζάγνληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο 

θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ αξκνδηόηεηαο Γ.Γ.Κ.Α.. 

 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ: 

 

 

Σν δηθαίσκα αλαγλώξηζεο πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 

3996/2011 εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε 

πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από 1.1.2011 θαη εθεμήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/10. Η ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ή κεηαγελέζηεξα ηνπ 

έηνπο ηνπ νπνίνπ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο επηζπκνύλ λα θαηνρπξώζνπλ, αθόκε θαη 

ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ηνπο, ζε θακηά όκσο πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδόηεζεο (έγγξαθό καο Φ80000/21395/1450/6-10-2011). Αληίζεηα, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ 

δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη 31.12.2010 θαζώο θαη γηα όζνπο 

ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο από 1.1.2011 θαη εθεμήο κε βάζε πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δελ ηξνπνπνηήζεθαλ από ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3863/10 εμαθνινπζνύλ λα 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2084/92, όπσο απηό ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 

από ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/10. 

 

 

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, νύησο 

ώζηε λα γλσζηνπνηεζνύλ άκεζα νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ζηα θαηά ηόπνπο ππνθαηαζηήκαηα ηνπ              

Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. θαη λα είλαη δπλαηή, ζηε ζπλέρεηα, ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, 

ΔΣΟ 

ΗΜΔΡΔ 

ΑΦΑΛΙΗ 

4500 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑ 

ΠΛΗΡΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΙΩΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

2012 55 50 

2013 57 52 
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αλαθνξηθά κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπο θαη ηελ θαηνρύξσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ ηνπο 

δηθαησκάησλ .     

 

 

 

 

         Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
 

 

                 Γξ. ΑΡΣΔΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ - ΓΔΓΟΤΛΗ 

 

 
Εσωτερική κοινοποίηση :     

1) Γξαθείν Τπνπξγνύ  

2) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

3) Γξαθεία Γεληθώλ Γ/ληώλ Κ.Α. θαη Γ.Τ. 

4) Όιεο ηηο Γ/λζεηο 

& ην Σκήκα Γηαδνρηθήο                  

Αζθάιηζεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α.      

5) Γ/λζε Κ.Α.Μ., Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ 

6) ΙΡΙΓΑ  
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