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Τηλέθωνα:210-3368121
ΘΕΜΑ: Γνωζηοποίηζη διαηάξεων ηος ν.4093/2012 και παποσή οδηγιών ππορ ηοςρ Τομείρ
Σύνηαξηρ και Αζθάλιζηρ ηος κλάδος κύπιαρ αθάλιζηρ ηος ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
αο γλσξίδνπκε φηη ζην ΦΔΚ Α΄ 222/12-11-2012 δεκνζηεχζεθε ν λφκνο 4093/2012
«Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 – Δπείγνληα
Μέηξα Δθαξκνγήο λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο 2013-2016», ζην άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο ΙΑ 4 ηνπ νπνίνπ εηζάγνληαη απφ
1.1.2013 νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ
Σνκέσλ ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ.
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο:
Με ηηο δηαηάμεηο απηέο απφ 1/1/2013 θαζνξίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο σο γεληθφ φξην ειηθίαο ην 67ν έηνο θαη ειάρηζηνο ρξφλνο αζθάιηζεο ηα 15 έηε (ζηα
πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 102/1952). Δπίζεο απφ 1/1/2013 σο γεληθή
πξνυπφζεζε πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη ε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ
62νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Δπηπιένλ κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη φηη:
α) ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ 1.1.2013 θαη εθεμήο εθαξκφδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο δηακνξθψλνληαη, σο πξνο ην ρξφλν αζθάιηζεο θαη ηα φξηα
ειηθίαο απφ 1.1.2015 θαη εθεμήο, πξνζηηζέκελσλ ηαπηφρξνλα 2 εηψλ ζηα δηακνξθνχκελα φξηα
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ειηθίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηνχην ηζρχεη γηα φζεο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο εζίγεζαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, φπσο ηζρχεη.
β) Απφ 1.1.2013 φια ηα ηζρχνληα ηελ 31.12.2012 φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο (φπνπ απηά
πξνβιέπνληαη) ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ γεληθέο, εηδηθέο ή
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θαη δελ εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010,
απμάλνληαη θαηά 2 έηε.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ή/θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο α) νη
αζθαιηζκέλεο πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο σο κεηέξεο ηέθλσλ αλίθαλσλ γηα
θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία, ζχκθσλα κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη ρήξνη παηέξεο
αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία ηέθλσλ θαη β) νη αζθαιηζκέλνη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο
εθεδξείαο ηνπ λ. 4024/2011.
Παξάιιεια πξνβιέπεηαη ξεηψο φηη δηαζθαιίδνληαη ηα ζεκειησκέλα έσο 31.12.2012 θαη ηα
ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί ή θαηνρπξψλνληαη-κε ή ρσξίο αλαγλψξηζε
πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ- πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνδφηεζε κε πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ έσο
31.12.2012.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζεκειηωκέλν δηθαίωκα πθίζηαηαη, φηαλ ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψλεη
ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο (φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. Σν ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε
θαη ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη εξγαδφκελνο. Καηνρπξωκέλν δηθαίωκα είλαη
ε δπλαηφηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ (δειαδή λα «θιεηδψζνπλ») κε ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε ρξφλνπ αζθάιηζεο ή
νξίνπ ειηθίαο.

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζαο,
αθνινπζνχλ αλά Σνκέα Αζθάιηζεο θαη αλά πξνυπφζεζε ζπληαμηνδφηεζεο πίλαθεο θαη
παξαδείγκαηα:

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ (κέρξη 31-12-1992)
I. Σνκέαο πληάμεωλ Πξνζωπηθνύ Εθεκεξίδωλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο.
1. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληεηίαο: Τπελζπκίδεηαη φηη ν λ. 3863/2010 επέθεξε αιιαγέο ζηνπο
απφ 1-1-1983 κέρξη 31-12-1992 αζθαιηζκέλνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα θαη δηαηήξεζε ην
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δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ρσξίο φξην ειηθίαο γηα ηνπο κέρξη 31-12-1982. Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο
δηαηάμεηο: α. νη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο – γπλαίθεο) γηα πξψηε θνξά κέρξη ηελ 31-12-1982
ζπλερίδνπλ λα ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε 35 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο, β.
απφ 1-1-2013 ην φξην ειηθίαο θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο απφ 1-1-1983 θαη κέρξη 31-121992 αζθαιηζζέληεο, αλαθαζνξίδνληαη σο εμήο:
Πίνακαρ 1: Άνδπερ – γςναίκερ
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
ΑΠΟ 1-1-1983 ΕΩ 3112-1992)

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
2014
2015

Έηζη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 θαηαιακβάλνληαη φζνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ
ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή
ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο
ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ 31-12-2010), θαηνρπξψλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ην δηθαίσκα
ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή 2012.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε γελλεκέλε ην 1954 πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη ρσξίο δηαθνπή θαη ην 2012, νπφηε θαη ζπκπιεξψλεη 36
έηε αζθάιηζεο ην έηνο απηφ, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα (έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν
ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 2011, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ
λ. 3863/2010), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε αζθαιηζκέλε
επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 30 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 5 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξώλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.
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2α. Άλδξεο κε 20 ή 25 έηε αζθάιηζεο.
Πίλαθαο 2.

ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

20 ή 25

ΗΛΙΚΙΑ
60
61
62
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό
έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ.
3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε
νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξώλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο.
2β. Γπλαίθεο κε 20εηία.
Πίλαθαο 3

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
55
2011
56
2012
57
2013
62
2014
63
20
2015
64
2016
65
2017
66
2018
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο
ζπκπιεξψλνπλ ην 55ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15
άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ
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ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη
εθεμήο (1-1-2013), νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ
ρξνληθή πεξίνδν 2013-2017, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο
επλντθφηεξνπ ηνπ 67νπ, φρη φκσο κηθξφηεξνπ ηνπ 62νπ.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 20 έηε αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο ην 2014 κπνξεί λα
ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 63νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο.
3α. Άλδξεο κε 15εηία

ΑΝΔΡΕ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Πίλαθαο 4
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ
ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
65
2011
15
2012
2013
67

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3863/2010, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.
3β. Γπλαίθεο κε 15εηία
Πίλαθαο 5
ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
60
2011
61
2012
62
15
2013
67
2014
2015

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο
ζπκπιεξψλνπλ ην 60ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15
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άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ
ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη θαη 15 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα,
αθνχ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 61ν έηνο ειηθίαο.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 62νπ έηνπο.

II.

Σνκέαο

Αζθάιηζεο

Ιδηνθηεηώλ

Ηκεξεζίωλ

Εθεκεξίδωλ

Αζελώλ

θαη

Θεζζαινλίθεο.
1. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληεηίαο: Τπελζπκίδεηαη φηη ν λ. 3863/2010 επέθεξε αιιαγέο ζηνπο
απφ 1-1-1983 κέρξη 31-12-1992 αζθαιηζκέλνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα θαη δηαηήξεζε ην
δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ρσξίο φξην ειηθίαο γηα ηνπο κέρξη 31-12-1982. Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο
δηαηάμεηο: α. νη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο – γπλαίθεο) γηα πξψηε θνξά κέρξη ηελ 31-12-1982
ζπλερίδνπλ λα ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε 35 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο, β.
απφ 1-1-2013 ην φξην ειηθίαο θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο απφ 1-1-1983 θαη κέρξη 31-121992 αζθαιηζζέληεο, αλαθαζνξίδνληαη σο εμήο:
Πίλαθαο 6
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
ΑΠΟ 1-1-1983 ΕΩ 3112-1992)

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
2014
2015

Έηζη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 θαηαιακβάλνληαη φζνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ
ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή
ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο
ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ 31-12-2010), θαηνρπξψλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ην δηθαίσκα
ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή 2012.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε γελλεκέλε ην 1954 πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη ρσξίο δηαθνπή θαη ην 2012, νπφηε θαη ζπκπιεξψλεη 36
έηε αζθάιηζεο ην έηνο απηφ, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα (έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν
ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 2011, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ
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λ. 3863/2010), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο
επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 30 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 5 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.
2α. 25εηία αλδξώλ
Πίλαθαο 7:

ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΔΣΟ
ΗΛΙΚΙΑ
2010
60
2011
61
2012
62
25
2013
67
2014
2015
ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό

έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ.
3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε
νξίνπ ειηθίαο (60νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο.

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

β. 25εηία γπλαηθώλ:
Πίλαθαο 8
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
55
2011
56
2012
57
2013
62
2014
63
25
2015
64
2016
65
2017
66
2018
67
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ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο
ζπκπιεξψλνπλ ην 55ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15
άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ
ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη
εθεμήο (1-1-2013), νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ
ρξνληθή πεξίνδν 2013-2017, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο
επλντθφηεξνπ ηνπ 67νπ, φρη φκσο κηθξφηεξνπ ηνπ 62νπ.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 25 έηε αζθάιηζεο.
3. 15εηία άλδξεο – γπλαίθεο
Πίλαθαο 9

ΑΝΔΡΕ
ΓΤΝΑΙΚΕ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ
ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
65
2011
15
2012
2013
67

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3863/2010, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.
ΙΙΙ. Σνκέαο Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ πληαθηώλ θαη Τπαιιήιωλ Σύπνπ
1. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληαεηίαο:
Πίνακαρ 10 Άνδπερ – Γςναίκερ
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
ΕΩ 31-12-1992

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
2014
2015
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Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη 31-12-1992 αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο
ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο.
Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε
αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ 31-12-2010),
θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ
έηνπο 2011 ή 2012.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ 30-4-2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν
δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα
αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη
θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 2 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.
2. Σςνηαξιοδόηηζη με 25εηία άνδπερ – γςναίκερ αζθαλιζμένοι μέσπι ηην 31-12-1992.
Πίνακαρ 11 ΄Ανδπερ – γςναίκερ
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

25

ΗΛΙΚΙΑ
60
61
62
67

ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη/εο ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό
έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ.
3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε
νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Γπλαίθα πνπ ηελ 31-10-2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο κέρξη ην έηνο 2012, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4093/2012
έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο.
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ΙV. Σνκέαο Αζθάιηζεο Φωηνεηδεζενγξάθωλ θαη Εηθνλνιεπηώλ Επηθαίξωλ Σειεόξαζεο.
1α. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληαεηίαο: Γςναίκερ μέσπι 31-12-1982
Πίνακαρ 12

ΓΤΝΑΙΚΕ
ΜΕΥΡΙ 31-121982

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ
35
35
35
35

ΗΛΙΚΙΑ
55
55
55
57

Γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ γπλαηθψλ ε πξνυπφζεζε ηεο 35εηίαο δελ εζίγε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/2010 θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηελ πεξίπησζε 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ4 λ.
4093/2012, απφ 1-1-2013 απμάλεηαη ην φξην ειηθίαο θαηά 2 έηε θαη δηακνξθψλεηαη ζην 57ν
1β. Άνδπερ μέσπι 31-12-1992 – γςναίκερ από 1-1-1983 μέσπι 31-12-1992.
Πίνακαρ 13
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΣΟ

ΑΝΓΡΔ
ΜΔΥΡΙ 3112-1992–
ΓΤΝΑΙΚΔ
31-12-1982
ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ
31-12- 1992

2010
2011
2012
2013
2014

ΕΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΠΛΗΡΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35
36
37

58
58
59

56 (κφλν γπλαίθεο)
57 (κφλν γπλαίθεο)
58 (κφλν γπλαίθεο)

40

62

60

2015

Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη 31-12-1992 αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη νη απφ 11-1983 κέρξη 31-12-1992 γπλαίθεο ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35
εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη
ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά
ηελ 31-12-2010), θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε
πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή 2012.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ 15-6-2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν
δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα
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αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη
θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 31 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 4 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.
Σνλίδεηαη φηη ε κεησκέλε ζχληαμε αθνξά κόλν γπλαίθεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ
πεξηνξηζκνί σο πξνο ηνπο ρξφλνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.
2α. Άλδξεο κε 15εηία.
Πίλαθαο 14

ΑΝΔΡΕ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ
ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
65
2011
15
2012
2013
67

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3863/2010, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.
2β. Γπλαίθεο κε 15εηία.
Πίλαθαο 15

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ
ΣΗΝ 1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

15

ΗΛΙΚΙΑ
60
61
62
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο
ζπκπιεξψλνπλ ην 60ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15
άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ
ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
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Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 15 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, αθνχ
έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη ην 61ν έηνο πνπ απαηηνχληαλ ην 2011.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 62νπ έηνπο.
V. Σνκέαο Αζθάιηζεο Αληαπνθξηηώλ Ξέλνπ Σύπνπ
1. Σξηαθνληαπεληαεηία:
Πίλαθαο 16
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΣΟ

ΑΝΓΡΔ –
ΓΤΝΑΙΚΔ
ΜΔΥΡΙ
ΣΗΝ 31-121992

2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΠΛΗΡΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35
36
37

58
58
59

56 (κφλν γπλαίθεο)
57 (κφλν γπλαίθεο)
58 (κφλν γπλαίθεο)

40

62

60

Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη 31-12-1992 αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο
ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο.
Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία, κέρξη ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε
αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ 31-12-2010),
θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ
έηνπο 2011 ή 2012.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ 15-6-2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν
δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα
αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη
θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 31 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 4 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο απηνχ, δειαδή 37 έηε αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.

12

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ
Σνλίδεηαη φηη ε κεησκέλε ζχληαμε αθνξά κφλν γπλαίθεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ
πεξηνξηζκνί σο πξνο ηνπο ρξφλνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.
2. Εηθνζηπεληαεηία Άλδξεο – Γπλαίθεο
Πίλαθαο 17
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

25

ΗΛΙΚΙΑ
60
61
62
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη/εο ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό
έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ.
3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε
νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Γπλαίθα πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο, ην 2012 έρεη
ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο κέρξη ηελ
31-12-2012.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο.

3. 20εηία Άλδξεο – Γπλαίθεο

ΑΝΔΡΕ
ΓΤΝΑΙΚΕ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Πίλαθαο 18
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ
ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
65
2011
20
2012
2013
67

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3863/2010, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.
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VI. Σνκέαο πληάμεωλ Εθεκεξηδνπωιώλ θαη Τπαιιήιωλ Πξαθηνξείωλ Αζελώλ
1. Πξνϋπόζεζε 35εηίαο: Άλδξεο – γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείσλ ππαρζέληεο ζηελ αζθάιηζε
κέρξη 31-12-1982. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3863/2010, νπφηε θαη ηα φξηα ειηθίαο αλαδηακνξθψλνληαη σο εμήο:
Πίλαθαο 19
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ
ΑΝΔΡΕ
ΓΤΝΑΙΚΕ
ΜΕΥΡΙ 31-121982

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ
35
35
35
35

ΗΛΙΚΙΑ
55
55
55
57

ηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 2 ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ4 λ. 4093/2012, απφ 1-12013 απμάλεηαη ην φξην ειηθίαο θαηά 2 έηε θαη δηακνξθψλεηαη ζην 57 ν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ
πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ζπληάμηκε ππεξεζία πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα
ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 35 εηψλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. αα. ηεο παξ. 1 άξζξνπ 13 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηνηειψο
απαζρνινχκελνπ θαζψο θαη νη ρξφλνη απφ αλαγλψξηζε (π.ρ. ζηξαηησηηθή ππεξεζία, αζζέλεηα θαη
αλεξγία).
1β. 35εηία Άλδξεο – γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείνπ απφ 1-1-1983 κέρξη 31-12-1992 θαη
εθεκεξηδνπψιεο κέρξη 31-12-1992.
Πίλαθαο 20
Άλδξεο – γπλαίθεο
ππάιιεινη πξαθηνξείνπ
απφ 1-1-1983 κέρξη 3112-1992 θαη
εθεκεξηδνπψιεο κέρξη 3112-1992

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
2014
2015

Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο.
Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε
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αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ 31-12-2010),
θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ
έηνπο 2011 ή 2012.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ 30-4-2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν
δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα
αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη
θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 2 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.

2α. 25εηία άλδξεο (ππάιιεινη πξαθηνξείσλ θαη εθεκεξηδνπψιεο) αζθαιηζζέληεο κέρξη 31-121992.
Πίλαθαο 21
ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

25

ΗΛΙΚΙΑ
60
61
62
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό
έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ.
3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε
νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο.

2β. 25εηία γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείνπ αζθαιηζζείζεο κέρξη ηελ 31-12-1992.
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Πίλαθαο 22
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΕΣΟ

ΓΤΝΑΙΚΔ
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ
31-12-1992

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ΕΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

25

ΗΛΙΚΙΑ
ΠΛΗΡΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

57
58
59
64
65
66
67

55
56
57
62

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο ζπκπιεξψλνπλ ην 57ν έηνο
γηα πιήξε ή ην 55ν γηα κεηωκέλε απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15
άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ
ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη
αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 57 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 20132015, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ
67νπ.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 57φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα,.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57ν έηνο ειηθίαο κε κεησκέλε ζχληαμε κε ηελ ζπκπιήξσζε
25 εηψλ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2014 ζπκπιεξψλεη ην 57φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ειηθίαο.
2γ. 25εηία γπλαίθεο εθεκεξηδνπώιεο αζθαιηζζείζεο κέρξη ηελ 31-12-1992.
Πίλαθαο 23

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΕΣΗ
ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
55
2011
56
2012
57
2013
62
2014
63
25
2015
64
2016
65
2017
66
2018
67
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ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο
ζπκπιεξψλνπλ ην 55ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15
άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ
ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55νπ)θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη
αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 20132017, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67νπ,
φπσο θαίλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 25 έηε αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο ην 2015 κπνξεί λα
ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 64νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο.
3. 25εηία Άλδξεο (ππάιιεινη θαη εθεκεξηδνπώιεο

ΑΝΔΡΕ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Πίλαθαο 24
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ
ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
65
2011
20
2012
2013
67

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3863/2010, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.
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4. Έγγακεο γπλαίθεο κε 20εηία.
Πίλαθαο 25
ΕΓΓΑΜΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΑΦΑΛΙΜΕΝΕ
ΜΈΥΡΙ ΣΗΝ 31-12-1992

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΕΣΟ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

ΕΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

20

ΗΛΙΚΙΑ (ΕΣΗ &
ΜΗΝΕ)
51έηε & 6κήλεο
52 έηε & 6 κήλεο
53 έηε & 6 κήλεο
58 έηε & 6 κήλεο
59 έηε & 6 κήλεο
60 έηε & 6 κήλεο
61 έηε & 6 κήλεο
62 έηε & 6 κήλεο
63 έηε & 6 κήλεο
64 έηε & 6 κήλεο
65 έηε & 6 κήλεο
66 έηε & 6 κήλεο
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο
ζπκπιεξψλνπλ 51 έηε θαη 6 κήλεο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε
ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη
αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην πξναλαθεξφκελν φξην ειηθίαο (51 εηψλ θαη 6 κελψλ) θαηά
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2013-2021, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο
επλντθφηεξνπ ηνπ 67νπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 51 έηε θαη 6 κήλεο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη θαη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη 51 έηε θαη 6 κήλεο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 53 έηε θαη 6 κήλεο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη 51 έηε θαη 6 κήλεο ην 2016 κπνξεί λα
ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο θαη 61 εηψλ & 6 κελψλ.
VII. Σνκέαο πληάμεωλ Εθεκεξηδνπωιώλ θαη Τπαιιήιωλ Πξαθηνξείωλ Θεζζζαινλίθεο
1. Πξνϋπόζεζε 35εηίαο: Άλδξεο – γπλαίθεο αλεμαξηήησο ηδηφηεηαο (ππάιιεινη πξαθηνξείσλ θαη
εθεκεξηδνπψιεο) ππαρζέληεο ζηελ αζθάιηζε κέρξη 31-12-1992.

18

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ
Πίλαθαο 26
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
ΕΩ 31-12-1992)

ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
2014
2015

Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη 31-12-1992 αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο
ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο.
Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε
αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ 31-12-2010),
θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ
έηνπο 2011 ή 2012.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ 15-6-2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν
δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα
αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη
θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 31 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 4 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.
2α. 25εηία άλδξεο ππάιιεινη πξαθηνξείνπ θαη εθεκεξηδνπψιεο (γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη θαη
κεησκέλε ζχληαμε) αζθαιηζζέληεο κέρξη 31-12-1992.
Πίλαθαο 27
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΗΛΙΚΙΑ (ΕΣΗ & ΜΗΝΕ)
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ1
60
56 έηε & 6 κήλεο
61
57 έηε & 6 κήλεο
62
58 έηε & 6 κήλεο

ΑΝΔΡΕ ΜΕΥΡΙ
31-12-1992

ΔΣΗ
ΠΛΗΡΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΤΝΣΑΞΗ

1

2010
2011
2012
2013
2014
2015

25

67

62

Η κεησκέλε αθνξά κφλν ηνπο εθημεπιδοπώλερ.
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ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη αζθαιηζκέλνη
ζπκπιεξψλνπλ 60ν έηνο ειηθίαο γηα πιήξε ή ηα 56 έηε θαη 6 κήλεο γηα κεησκέλε
(εθεκεξηδνπψιεο) απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ.
3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε
νξίνπ ειηθίαο θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλνο πνπ κέρξη 31-12-2011 ζπκπιήξσζε 56 έηε θαη 6 κήλεο,
θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ηελ 31-12-2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα γηα κεησκέλε ζχληαμε.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλνο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ηα 60 έηε, θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 62 έηε κε πιήξε ζχληαμε κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ
αζθάιηζεο.
β. 25εηία γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείωλ κέρξη 31-12-1992.
Πίλαθαο 28
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΗΛΙΚΙΑ

ΓΤΝΑΙΚΕ
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ
ΜΕΥΡΙ 31-12-1992

ΔΣΗ
ΠΛΗΡΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΤΝΣΑΞΗ ΤΝΣΑΞΗ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

25

57
58
59
64
65
66
67

55
56
57
62

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν αζθαιηζκέλεο πνπ
ζπκπιεξψλνπλ ην 57ν έηνο ειηθίαο γηα πιήξε ή ην 55ν γηα κεησκέλε απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο,
θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (57νπ γηα πιήξε ή 55νπ γηα κεησκέλε)
θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ κέρξη 31-12-2011 ζπκπιήξσζε 55 έηε θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ηελ 31-12-2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
γηα κεησκέλε ζχληαμε, αθνχ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 56ν έηνο.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ηα 57 έηε, θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 59 έηε κε πιήξε ζχληαμε θαη κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ
αζθάιηζεο.
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2γ. 25εηία γπλαίθεο εθεκεξηδνπώιεο κέρξη 31-12-1992.

ΓΤΝΑΙΚΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΝΛΕ
ΜΕΥΡΙ 31-12-1992

Πίλαθαο 29
Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΕΣΗ
ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25

55
56
57
62
63
64
65
66
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο ζπκπιεξψλνπλ ην 55ν έηνο
απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε
θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο
(55νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη αζθαιηζκέλεο πνπ
ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2013-2017, θαηνρπξψλνπλ
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67νπ.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο,
θαηνρπξώλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ
αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2016 ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ειηθίαο.
VIII. Σνκέαο Αζθάιηζεο Σερληθψλ Σχπνπ Αζελψλ
1. Πξνϋπόζεζε 35εηίαο άλδξεο – γπλαίθεο.
Πίλαθαο 30
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
ΜΕΥΡΙ 31-12-1992)

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
2014
2015
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Απφ

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

λ.

4093/2012

θαηαιακβάλνληαη

φζνη

αζθαιηζκέλνη/εο

ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη
ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ 31-12-2012, αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο
ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ 31-12-2010), θαηνρπξψλνπλ, θαηά
πεξίπησζε, ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή 2012,
φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ λ. 3863/2010.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε γελλεκέλε ην 1954 πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε
αζθάιηζεο θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη ρσξίο δηαθνπή θαη ην 2012, νπφηε θαη ζπκπιεξψλεη 36
έηε αζθάιηζεο ην έηνο απηφ, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα (έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν
ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 2011, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ
λ. 3863/2010), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο
επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί.
Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 34 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε
ηελ αλαγλψξηζε 1 πιαζκαηηθνχ έηνπο, θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ.
2. 25εηία άλδξεο κέρξη 31-12-1992 θαη 20εηία άλδξεο – γπλαίθεο κέρξη 31-12-1992
Πίλαθαο 31

ΑΝΔΡΕ 25εηία &
ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ
20εηία ΜΕΥΡΙ 31-121992

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΟ
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

20 ή 25

ΗΛΙΚΙΑ
60
61
62
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη/εο ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό
έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ.
3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε
νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη θαη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο.
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3. 25εηία γπλαίθεο κέρξη 31-12-1992
Πίλαθαο 32

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
1-1-1993

Γηαηάμεηο λ. 4093/2012
ΔΣΗ
ΔΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ
2010
55
2011
56
2012
57
2013
62
2014
63
25
2015
64
2016
65
2017
66
2018
67

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο
ζπκπιεξψλνπλ ην 55ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1-2013 θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15
άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ
ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη
αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 20132017, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67νπ.
Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 25 έηε αζθάιηζεο.
Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ην 55ν έηνο ειηθίαο ην 2014 κπνξεί λα
ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 63νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο.
4. Άλδξεο βαξέα:
Οη άλδξεο αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα, φπσο θαη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ
ζχκθσλα κε ηελ πξνυπφζεζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 λ. 1186/1981 θαη ηνπο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ,
δειαδή κε 4500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 3600 ζε ΒΑΔ θαη απφ απηέο 1000 ηελ
ηειεπηαία 13εηία απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο. Απφ 1.01.2013 ην φξην ειηθίαο
απμάλεηαη απφ ην 60ν ζην 62ν έηνο.
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Πίλαθαο 33
ΔΣΟ
2012
2013

ΗΜΔΡΔ
ΑΦΑΛΙΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
60

4500

62

Παξάδεηγκα :
Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ην 2012 ζπκπιεξψλεη 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ
3.600 ζε ΒΑΔ θαη απφ απηέο, 1000 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
νξίνπ ειηθίαο, δηθαηνχηαη ζχληαμε κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, εθφζνλ ην
ζπκπιεξψλεη έσο 31.12.2012.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλεη 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο κεηά ηελ 1.01.2013 (εθ ησλ
νπνίσλ 3.600 ζε ΒΑΔ θαη απφ απηέο, 1000 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία απφ ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο) δηθαηνχηαη ζχληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62 νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο.
5. Γπλαίθεο βαξέα:
Γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Σνκέα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 4 λ. 1186/1981 θαη ζπληαμηνδνηνχληαη κε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ,
ηνπιάρηζηνλ 3.600 ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηψλ, 1.000 λα έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο, ελαξκνλίδεηαη, απφ 1.1.2013, ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο κε ην φξην
ειηθίαο γηα ηνπο άλδξεο αζθαιηζκέλνπο (ζηνλ ΚΒΑΔ), δειαδή ην 62ν .
Οη αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνχληαη ζχληαμεο κε ην φξην ειηθίαο πνπ
δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 4.500 εκεξψλ αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ,
ηνπιάρηζηνλ 3.600 ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηψλ, 1.000 ηνπιάρηζηνλ λα
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο.
Σν φξην ειηθίαο, φπσο ζηαδηαθά δηακνξθψλεηαη, απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα :
Πίλαθαο 34
ΕΣΟ ζπκπιήξωζε ηωλ
4.500 εκεξώλ αζθάιηζεο*

ΗΜΕΡΕ ΑΦΑΛΙΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

2010

55

2011

56

2012
2013

4500

57
62
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*

εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ 3.600 ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηψλ,

1.000 λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα,
Παξαδείγκαηα :
i.

Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο ην 2012,

ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.

ii.

Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο απφ ην έηνο 2013 θαη

εθεμήο, ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62νπ έηνπο ηεο ειηθίαο .

Δεύηεξε ζύληαμε ιόγω γήξαηνο: αθνξά φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Σνκέσλ ηνπ ΔΣΑΠ
– ΜΜΔ.
Πίλαθαο 35:
ΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΔΣΟ

ΑΝΓΡΔ /
ΓΤΝΑΙΚΔ

κέρξη 31/12/2012

ΓΙΑ
ΓΙΑ
ΜΔΙΩΜΔΝΗ
ΠΛΗΡΗ
ΚΑΣΑ 50%
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ
6.000
4.800

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ

65

απφ 1/1/2013 θαη
κεηά

6.000

4.800

67

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζε φ,ηη αθνξά ηηο κεηέξεο αλήιηθωλ παηδηώλ, θαζώο θαη ηνπο
ρήξνπο παηέξεο αλειίθωλ - αζθαιηζκέλσλ κέρξη 31-12-1992: γηα ηα θαηνρπξσκέλα θαη
ζεκειησκέλα κέρξη 31.12.2012 ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα ηζρχνπλ ηα φζα δηεμνδηθά
αλαιχζεθαλ ζηε Φ10070/νηθ. 20551/1530/22-9-2010 εγθχθιηφ καο. Απφ 1-1-2013 θαη εθεμήο
ηα φξηα ειηθίαο αλαδηακνξθψλνληαη ζην 67ν γηα πιήξε θαη ζην 62ν έηνο γηα κεησκέλε
ζχληαμε.
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ΝΕΟΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ (ΤΠΑΥΘΕΝΣΕ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 1-1-1993.
Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ κεηά ηελ 1ε/1/1993 αζθαιηζκέλσλ νη πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο είλαη εληαίεο γηα ηνπο κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο φισλ ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο
θαη ίδηεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απαηηείηαη ε
ζπκπιήξσζε ζσξεπηηθά ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο
επφκελνπο πίλαθεο.
Πίλαθαο 36
ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΔΣΟ

ΑΝΓΡΔ / ΓΤΝΑΙΚΔ
(αζθαιηζκέλνη απφ
1/1/1993 θαη κεηά)

κέρξη 31/12/2012
απφ 1/1/2013 θαη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ
ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ
ΜΔΙΩΜΔΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ
65
60

15

67

κεηά

62

Πίλαθαο 37
ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΔΣΟ
ΑΝΓΡΔ / ΓΤΝΑΙΚΔ
(αζθαιηζκέλνη απφ 1/1/1993
θαη κεηά)

1/1/2011 έσο 31/12/2012
απφ 1/1/2013 θαη κεηά

40

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ
60
62

Πίνακας 38

ΔΣΟ

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

2010

20

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ
ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ
ΜΔΙΩΜΔΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ

ΜΗΣΔΡΔ / ΥΗΡΟΙ
ΠΑΣΔΡΔ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ

55

50

(αζθαιηζκέλνη απφ 1/1/1993
θαη κεηά)
Για ηη ζρμηανιξδόηηζη ηωμ από 1/1/1993 και μεηά αζθαλιζμέμωμ μηηέοωμ ή ςήοωμ παηέοωμ, απαιηείηαι η
ζρμπλήοωζη ςοόμξρ αζθάλιζηπ 20 εηώμ και η ύπαονη αμήλικξρ παιδιξύ, καθώς και η ζρμπλήοωζη ηξρ
55ξρ/50ξύ έηξρπ ηηπ ηλικίαπ (για πλήοη/μειωμέμη ζύμηανη αμηίζηξιςα) μέςοι 31/12/2012 και ηξρ
67ξρ/62ξρ έηξρπ ηηπ ηλικίαπ (για πλήοη/μειωμέμη ζύμηανη αμηίζηξιςα) από 1/1/2013 και μεηά.

26

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ :

Όπσο είλαη γλσζηφ, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.2084/1992 νξίδεηαη φηη, νη
πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ
θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο
ππάγνληαη νη αζθαιηζκέλνη.
Καηφπηλ ηνχηνπ, επηζεκαίλεηαη φηη νη κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ
θχξηαο αζθάιηζεο, πνπ εηζάγνληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο
αληίζηνηρνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α..

ΗΜΕΙΩΗ:

Σν δηθαίσκα αλαγλψξηζεο πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ
λ. 3996/2011 εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ 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 πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο επηζπκνχλ λα
θαηνρπξψζνπλ, αθφκε θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο, ζε θακηά φκσο
πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο (έγγξαθφ καο Φ80000/21395/1450/6-102011). Αληίζεηα, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ
κέρξη 31.12.2010 θαζψο θαη γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ 1.1.2011 θαη
εθεμήο κε βάζε πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ δελ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.
3863/2010 εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο
απηφ ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010.
Γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε, νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Εζωηεπική Διανομή:

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

1. Γξαθείν θ.Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Γελ Γξακκαηέα
3. Γξαθείν θαο Γελ.Γ/ληξηαο Κ.Α

Δξ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ-ΔΕΔΟΤΛΗ

4. Γξαθείν θαο Γελ Γ/ληξηαο Γ.Τ
5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ΓΓΚΑ
6. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο
7. Ίξηδα
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8. Γ/λζε ΚΑΜ/Σκήκα Γ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
1. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
Α΄Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ
Καιιηξξφεο 5 θαη Πεξξαηβνχ 20
11743 Αζήλα
2. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
Β΄Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ
Γηακαληνπνχινπ 10 - 11743 Αζήλα
3. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
Γ΄Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ
Γηακαληνπνχινπ 10 - 11743 Αζήλα
4. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
Γ΄Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ
Γηακαληνπνχινπ 10 - 11743 Αζήλα
5.

ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αζθάιηζεο- Παξνρψλ Θεζζαινλίθεο
Γεσξ.ηαχξνπ 5- Σ.Κ 54623 Θεζζαινλίθε
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