
       
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                 Αζήλα,    21  /11/2012 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798    

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ   ΠΡΟ :   

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ    1) Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ   Γεληθή Γηεύζπλζε 

Γ/λζε Κύξηαο Αζθάιηζεο Μηζζσηώλ   Αζθαιηζηηθώλ Τπεξεζηώλ  

Σκήκαηα A΄ θαη Β΄      Γηεύζπλζε Παξνρώλ    

Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29    Αγ. Κωνσταντίνου 8,  

Σ.Κ.  : 101 10    102 41, Αθήνα        

Σει. : 210 – 3368124 ,-27,-28    2)  Φνξείο Δπηθνπξηθήο  

   210-336811-12    Αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο  

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :  
 Λνηπνύο θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο  

 

 

 

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 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ



 5 

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
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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
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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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