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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ: Ε. Σακελλαρίου

Αθήνα 21/11/012
Α.Π: Φ10034οικ./26561/472
ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ
Πατησίων 30
ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας

Τηλέφωνο: 2103368339
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:10110-ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο,
υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με τον ανασχεδιασμό της
σύνταξης των ανασφαλίστων.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις έγινε ανασχεδιασμός της
σύνταξης που καταβάλλει ο ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Για τη συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων από 1-1-2013 απαιτούνται αθροιστικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
β) να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού. Σε
περίπτωση εγγάμων, να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες
ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος.
γ)να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν από την
υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και να εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια
της συνταξιοδότησής τους και
δ)το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4320)ευρώ. Επί εγγάμων το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο
εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην
υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8640) ευρώ.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πλην του ορίου ηλικίας που
ορίζεται στο 65ο, θα κριθούν και οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι
31-12-2012 καθώς και οι περιπτώσεις όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι και επανακρίνονται
από 1-1-2013.
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Για το λόγο αυτό θα πρέπει η αρμόδια Δ/νση του Οργανισμού σας να μεριμνήσει άμεσα
για την ενημέρωση και πρόσκληση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών όσων
έχουν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση καθώς και των ήδη συνταξιούχων, το αργότερο
μέχρι 15-12-2012, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει ο σχετικός έλεγχος το συντομότερο
δυνατό, προκειμένου ο φορέας σας να μην χορηγεί συντάξεις τις οποίες δεν θα δικαιούνται οι
συνταξιούχοι.
Επίσης, θα πρέπει να μας αποστείλει εντός 10 ημερών την απόφαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου, αναφορικά με την έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο Υπουργικής
απόφασης σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της
κοινοποιούμενης διάταξης (έλεγχος εισοδηματικών στοιχείων, επιβολή κυρώσεων κ.λπ).
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί και οι μοναχές που
διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές καθώς και όσοι εκτίουν ποινή
φυλάκισης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΡ.ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

Εσωτερική διανομή:
1.Γραφ.κ. Υπουργού
2. Γραφ.κ.Γεν. Γραμματέα
3. Γραφ. κ.Γεν.Δ/ντριας Κ.Α
4.Δ/νση Αγροτών και Ανασφάλιστων
Ομάδων
5. Όλεςλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α και
το Τμήμα Διαδοχικής ασφάλισης
6. ΚΠΑΣ

