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                   και Αζθάλιζηρ 

                   Τγειονομικών (Σ..Α.Τ.) 
 

                   Ασαπνών 27 

                   104 39 Αθήνα 

 

               3. Σομέαρ Αζθάλιζηρ  

                   Νομικών (Σ.Α.Ν.) 
 

                   ωκπάηοςρ 53 

                   104 31 Αθήνα           
 

 

ΘΔΜΑ : «Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ. ΙΑ.4 ηος 

άπθπος ππώηος ηος ν.4093/2012 - Μεηαβολέρ ζηιρ πποϋποθέζειρ 

ζςνηαξιοδόηηζηρ από 1/1/2013 και εθεξήρ» 

 

 

 

 Σαο γλωξίδνπκε όηη ζην ΦΕΚ 222, ηεύρνο Α΄, δεκνζηεύηεθε ν λ.4093/2012, ζην 

άξζξν πξώην, παξάγξαθνο ΙΑ ππνπαξάγξαθνο 4 παξ. 1 θαη 2 ηνπ νπνίνπ εηζάγνληαη από 

1/1/2013 νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ 

θιάδνπ θύξηαο αζθάιηζε ηνπ Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τνκέαο Αζθάιηζεο 

Ννκηθώλ).  
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Γενικέρ Παπαηηπήζειρ 

 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο απηέο από 1/1/2013 θαζνξίδεηαη γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο ωρ γενικό όπιο ηλικίαρ ηο 67
ο
 έηορ και ελάσιζηορ σπόνορ αζθάλιζηρ ηα 15 

έηη αζθάλιζηρ (ζηα πιαίζηα ηεο Δηεζλνύο Σύκβαζεο Εξγαζίαο 102/1952). Επίζεο από 

1/1/2013 ωο γεληθή πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο θαζνξίδεηαη ε ζπκπιήξωζε 40 εηώλ 

αζθάιηζεο θαη ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 
 

 Επηπιένλ, κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη όηη: 
 

α) ζηηο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο από 1/1/2013 θαη εθεμήο εθαξκόδνληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, όπωο δηακνξθώλνληαη ωο πξνο ην ρξόλν 

αζθάιηζεο θαη ηα όξηα ειηθίαο από 1/1/2015 θαη εθεμήο, πξνζηηζεκέλωλ ηαπηόρξνλα 2 εηώλ 

ζηα δηακνξθνύκελα όξηα ειηθίαο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ηνύην ηζρύεη γηα όζεο πεξηπηώζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, όπωο ηζρύεη. 
 

β) από 1/1/2013 όια ηα ηζρύνληα ηελ 31/12/2012 όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο (όπνπ απηά 

πξνβιέπνληαη) ηωλ θνξέωλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, 

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, 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. 
 

Εμαηξνύληαη από ηε αύμεζε ηωλ νξίωλ ειηθίαο ή/θαη ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο: 
 

α) νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζεκειηώλνπλ δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο ωο κεηέξεο ηέθλωλ 

αληθάλωλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία, ζύκθωλα κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη 

νη ρήξνη παηέξεο αληθάλωλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία ηέθλωλ 
 

β) νη αζθαιηζκέλνη ηωλ θνξέωλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θαζεζηώο 

εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηνπ λ.4024/2011. 
 

 Παξάιιεια πξνβιέπεηαη ξεηώο όηη δηαζθαιίδνληαη ηα ζεκειηωκέλα ζπληαμηνδνηηθά 

δηθαηώκαηα έωο 31/12/2012, θαζώο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ 

θαηνρπξωζεί ή θαηνρπξώλνληαη – κε ή ρωξίο αλαγλώξηζε πιαζκαηηθώλ ρξόλωλ – 

πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνδόηεζε κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ έωο 31/12/2012. 
 

 Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζεκειηωκέλν δηθαίωκα πθίζηαηαη, όηαλ ν αζθαιηζκέλνο 

ζπκπιεξώλεη ηνλ ειάρηζην ρξόλν αζθάιηζεο θαη ην όξην ειηθίαο (όπνπ απηό πξνβιέπεηαη), 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ. Τν ζεκειηωκέλν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα 

κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε θαη ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη 

εξγαδόκελνο.  
 

Όζνη αζθαιηζκέλνη ζπκπιεξώλνπλ κέρξη 31/12/2012 ηνλ απαηηνύκελν θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 ρξόλν αζθάιηζεο ή όξην ειηθίαο, δηθαηνύληαη 

ζύληαμε κε ην όξην ειηθίαο θαη ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ ηζρύεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξωζεο 

ηνπ ωο άλω απαηηνύκελνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ή νξίνπ ειηθίαο. 

 

 

Εθαπμογή ηων διαηάξεων ζηο Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

Εηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηνπο Τνκείο ηνπ θιάδνπ θύξηαο αζθάιηζεο ηνπ Ε.Τ.Α.Α. 

(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ), επέξρνληαη νη εμήο κεηαβνιέο: 
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Αζθαλιζμένοι μέσπι 31/12/1992 (Παλαιοί Αζθαλιζμένοι) 
 

 

Α. ςνηαξιοδόηηζη με 37εηία 

 

Οη αζθαιηζκέλνη πνπ κέρξη 31/12/2010 είραλ ζπκπιεξώζεη 37 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο 

ζε θνξείο απηναπαζρνινύκελωλ, ζπληαμηνδνηνύληαη θαη κεηά ηελ 1/1/2013 ρωξίο όξην 

ειηθίαο. 

 

 

Β. ςνηαξιοδόηηζη με 35εηία 

 

1. Οη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) πνπ ζπκπιήξωζαλ ή ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε 

αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2012, δηαηεξνύλ ην δηθαίωκα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηε 

ζπκπιήξωζε 35 ή 36 ή 37 εηώλ αζθάιηζεο θαηά πεξίπηωζε, θαη ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο 

νη άλδξεο, θαη ηνπ 58
νπ

 ή ηνπ 59
νπ

 έηνπο νη γπλαίθεο, θαη κεηά ηελ 1/1/2013, ωο ζεκειηωκέλν 

ή θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3863/2010. 

 

 

Παπάδειγμα : Αζθαιηζκέλνο ζπκπιήξωζε 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2010, ελώ 

ζπκπιεξώλεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη 31/12/2012. Πξόθεηηαη γηα ζεκειηωκέλν 

δηθαίωκα, θαη ωο εθ ηνύηνπ δελ κεηαβάιινληαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο. 

 

Παπάδειγμα : Αζθαιηζκέλε ζπκπιεξώλεη 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2012, θαη ωο εθ 

ηνύηνπ θαηνρπξώλεη ην δηθαίωκα λα ζπληαμηνδνηεζεί θαη κεηά ηελ 1/1/2013 κε ηε 

ζπκπιήξωζε 37 εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθία 59 εηώλ. 

 

2. Οη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) πνπ ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε αζθάιηζεο από 

1/1/2013 θαη κεηά, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξωζε 40 εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθία 62 

εηώλ. 

 

 

 

Γ. ςνηαξιοδόηηζη με 15εηία 

 

1. Οη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) πνπ κέρξη 31/12/2012 ζπκπιεξώλνπλ 15 έηε 

αζθάιηζεο θαη ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα, θαη 

κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηηο αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο θαη κεηά ηελ 1/1/2013. 

 

Έηορ ζςμπλήπωζη 

35εηίαρ 

Υπόνορ 

Αζθάλιζηρ 

Όπιο ηλικίαρ  

ανδπών 

Όπιο ηλικίαρ 

γςναικών 

2010 35 60 58 

2011 36 60 58 

2012 37 60 59 

2013 40 62 62 
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2. Οη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) πνπ ζπκπιεξώλνπλ 15 έηε αζθάιηζεο ή ην 65
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο από 1/1/2013 θαη κεηά, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξωζε 15 εηώλ 

αζθάιηζεο θαη ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 

 

Γ. ςνηαξιοδόηηζη Γςναικών 

 

 

1. Οη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιήξωζαλ 25 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή ηνλ Τνκέα 

Αζθάιηζεο Ννκηθώλ, ή 21 ½ έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Α.Υ., κέρξη 31/12/2010, δηαηεξνύλ ην 

δηθαίωκα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο θαη κεηά ηελ 

1/1/2013, ωο ζεκειηωκέλν ή θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3863/2010. 

 

2. Οη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ 25 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. θαη ηνλ Τνκέα 

Αζθάιηζεο Ννκηθώλ (ή 22 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Α.Υ.) από 1/1/2011 θαη εθεμήο, θαη 

ζπγρξόλωο ζπκπιήξωζαλ ή ζπκπιεξώλνπλ ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο κέρξη 31/12/2012, 

δηαηεξνύλ ην δηθαίωκα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 61
νπ

 ή ηνπ 62
νπ

 έηνπο 

ηεο ειηθίαο, θαη κεηά ηελ 1/1/2013, ωο ζεκειηωκέλν ή θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζύκθωλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3863/2010. 

 

 

3. Οη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ 25 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. θαη ηνλ Τνκέα 

Αζθάιηζεο Ννκηθώλ (ή 22 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Α.Υ.) από 1/1/2011 θαη εθεμήο, θαη 

ζπκπιεξώλνπλ ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο από 1/1/2013 θαη κεηά, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε 

ζπκπιήξωζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 

Υπόνορ 

Αζθάλιζηρ 
Έηορ 

ζςμπλήπωζη 

60
ος

 έηοςρ 

Όπιο ηλικίαρ 

γςναικών ΣΜΔΓΔ 

ΣΑΝ 
ΣΑΤ 

2010 25 21 ½ ------ 60 

2011 25 22 2011 61 

2012 25 22 ½  2012 62 

2013 25 23 2013 67 

 

Επηζεκαίλνπκε όηη γηα ην Τ.Σ.Α.Υ., όπνπ ν απαηηνύκελνο ρξόλνο αζθάιηζεο απμάλεηαη 

ζηαδηαθά θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ.2084/1992, νη αλωηέξω γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληαμηνδνηεζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ απαηηείηαη 

θαηά ην έηνο ζπληαμηνδόηεζεο θαη όρη εθείλνλ πνπ απαηηείηαη θαηά ην έηνο θαηνρύξωζεο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. 

 

Παπάδειγμα : Αζθαιηζκέλε ηνπ Τ.Σ.Α.Υ. πνπ θαηνρπξώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο 

ηνπ 2011 (δειαδή ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 61
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο), 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί ην 2012 δελ επαξθεί ε ζπκπιήξωζε 22 εηώλ αζθάιηζεο, 

αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη 22 ½ έηε αζθάιηζεο. 
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Δ. ςνηαξιοδόηηζη Δγγάμων Γςναικών ηος Σομέα Αζθάλιζηρ Νομικών 

 

 

1. Οη έγγακεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ πνπ κέρξη 31/12/2010 είραλ 

ζπκπιεξώζεη 24 έηε αζθάιηζεο δηαηεξνύλ ην δηθαίωκα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηε 

ζπκπιήξωζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο θαη κεηά ηελ 1/1/2013, ωο ζεκειηωκέλν ή 

θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3863/2010. 

 

 

2. Οη έγγακεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ 24 ½ έηε 

αζθάιηζεο από 1/1/2011 θαη 25 έηε αζθάιηζεο από 1/1/2012 θαη κεηά, θαη ζπκπιήξωζαλ ή 

ζπκπιεξώλνπλ ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο κέρξη 31/12/2012, δηαηεξνύλ ην δηθαίωκα λα 

ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 61
νπ

 ή ηνπ 62
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, θαη κεηά ηελ 

1/1/2013, ωο ζεκειηωκέλν ή θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3863/2010. 

 

 

3. Οη έγγακεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ 24 ½ έηε 

αζθάιηζεο από 1/1/2011 θαη 25 έηε αζθάιηζεο από 1/1/2012 θαη κεηά, θαη ζπκπιεξώλνπλ ην 

60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο από 1/1/2013 θαη κεηά, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 67

νπ
 

έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 Υπόνορ 

Αζθάλιζηρ 

Έηορ ζςμπλήπωζη  

60
ος

 έηοςρ 

Όπιο ηλικίαρ  

εγγάμων γςναικών 

2010 24 ----- 60 

2011 24 ½ 2011 61 

2012 25 2012 62 

2013 25 2013 67 

 

Επηζεκαίλνπκε όηη θαη ζηελ πεξίπηωζε απηή πνπ πθίζηαληαη κεηαβνιέο ζηνλ απαηηνύκελν 

ρξόλν αζθάιηζεο βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.2084/1992, εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα όζα 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Τ.Σ.Α.Υ. 

  

 

 

Σ. ςνηαξιοδόηηζη μηηέπων ανηλίκων ηέκνων ηος Σομέα Αζθάλιζηρ Νομικών 

 

 

1. Οη κεηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ πνπ κέρξη 31/12/2010 είραλ 

ζπκπιεξώζεη 21 ½ έηε αζθάιηζεο, δηαηεξνύλ ην δηθαίωκα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ θαη κεηά 

ηελ 1/1/2013 κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 50
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, αλεμάξηεηα εάλ θαηά ηελ 

ζπκπιήξωζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληξέρεη ε αλειηθόηεηα ηνπ ηέθλνπ, ωο ζεκειηωκέλν ή 

θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3863/2010. 

 

 

2. Οη κεηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ πνπ ζπκπιήξωζαλ 22 έηε 

αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2011, ή 22 ½ έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2012, δηαηεξνύλ ην 

δηθαίωκα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ θαη κεηά ηελ 1/1/2013, κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 55
νπ

 ή ηνπ 

58
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο αληίζηνηρα, αλεμάξηεηα εάλ θαηά ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 
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ζπληξέρεη ε αλειηθόηεηα ηνπ ηέθλνπ, ωο ζεκειηωκέλν ή θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζύκθωλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3863/2010. 

 

 

3. Οη κεηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ 23 έηε 

αζθάιηζεο από 1/1/2013 θαη κεηά, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο, αλεμάξηεηα εάλ θαηά ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληξέρεη ε αλειηθόηεηα 

ηνπ ηέθλνπ. 

 

 Υπόνορ 

Αζθάλιζηρ 

Όπιο ηλικίαρ  

μηηέπων ανηλίκων ηέκνων 

2010 21 ½ 50 

2011 22 55 

2012 22 ½ 58 

2013 23 67 

 

Επηζεκαίλνπκε όηη θαη ζηελ πεξίπηωζε απηή πνπ πθίζηαληαη κεηαβνιέο ζηνλ απαηηνύκελν 

ρξόλν αζθάιηζεο βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.2084/1992, εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα όζα 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Τ.Σ.Α.Υ. 

 

 

Αζθαλιζμένοι από 1/1/1993 (Νέοι Αζθαλιζμένοι) 
 

 

1. Οη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) από 1/1/2013 θαη κεηά ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε 

ζπκπιήξωζε 40 εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθία 62 εηώλ. 
 

2. Οη αζθαιηζκέλνη πνπ κέρξη 31/12/2012 ζπκπιεξώλνπλ 15 έηε αζθάιηζεο θαη ην 65
ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο (ή ην 60
ν
 έηνο γηα κεηωκέλε ζύληαμε), έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό 

δηθαίωκα, θαη κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηηο αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο θαη κεηά ηελ 

1/1/2013. 
 

3. Οη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) πνπ ζπκπιεξώλνπλ 15 έηε αζθάιηζεο ή ην 65
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (ή ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο γηα κεηωκέλε ζύληαμε), από 1/1/2013 θαη 

κεηά, δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξωζε 15 εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθία 67 εηώλ (ή 

ειηθία 62 εηώλ γηα κεηωκέλε ζύληαμε). 
 

4. Οη κεηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ (θαζώο θαη νη ρήξνη παηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ) πνπ κέρξη 

31/12/2012 ζπκπιεξώλνπλ 20 έηε αζθάιηζεο, θαη ειηθία 55 εηώλ (ή ειηθία 50 εηώλ γηα 

κεηωκέλε ζύληαμε), έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα θαη ζπληαμηνδνηνύληαη κε 

ηηο αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο θαη κεηά ηελ 1/1/2013. 
 

5. Οη κεηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ (θαζώο θαη νη ρήξνη παηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ) πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ 20 έηε αζθάιηζεο ή ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο (ή ην 50

ν
 γηα κεηωκέλε ζύληαμε) 

από 1/1/2013 θαη κεηά δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ηε ζπκπιήξωζε 20 εηώλ αζθάιηζεο θαη 

ειηθία 67 εηώλ (ή 62 εηώλ γηα κεηωκέλε). 

 

 

Επηζεκαίλνπκε όηη ην δηθαίωκα αλαγλώξηζεο πιαζκαηηθώλ ρξόλωλ αζθάιηζεο ζύκθωλα κε 

ην άξζξν 40 ηνπ λ.3996/2011 εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίωκα 

ζπληαμηνδόηεζεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από 1/1/2011 θαη 

εθεμήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010. Η ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα 

ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ή κεηαγελέζηεξα ηνπ έηνπο ηνπ νπνίνπ ηηο πξνϋπνζέζεηο 
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ζπληαμηνδόηεζεο επηζπκνύλ λα θαηνρπξώζνπλ, αθόκε θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζε 

ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο, ζε θακία όκωο πεξίπηωζε κεηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδόηεζεο 

(έγγξαθό καο Φ80000/21395/1450/6-10-2011). 

Αληίζεηα, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ 

κέρξη 31/12/2010 θαζώο θαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο από 1/1/2011 

θαη εθεμήο κε βάζε πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δελ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 10 

ηνπ λ.3863/2010 εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ.2084/1992, όπωο απηό ίζρπε έωο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ.3863/2010. 

 

 

 

                                       Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

  

 

                  Γπ. ΑΡΣΔΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ - ΓΔΓΟΤΛΗ 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

1. Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηπιαρ Κ.Α. 

2. Γ/νζειρ Γ.Γ.Κ.Α. 

3. Σμήμα Γιαδοσικήρ Αζθάλιζηρ 

4. Σμήμα Κ.Π.Α.. (Ίπιδα) 
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