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Α.Π. Φ80000/μηθ.27037/1797
ΠΡΟ: 1. ΙΚΑ-ΓΣΑΜ Δημίθεζε
Γεκ. Δ/κζε Αζθαιηζηηθώκ
Τπενεζηώκ
Αγ. Κςκζηακηίκμο 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
2. ΣΑΠ-ΔΓΗ
Μοιιένμο 13
104 36 ΑΘΗΝΑ
3. Σνάπεδα ηεξ Γιιάδμξ
ίκα 2- 4
106 79 ΑΘΗΝΑ

ΘΓΜΑ: Γθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο κόμμο 4093/2012 «Έγθνηζε Μεζμπνόζεζμμο Πιαηζίμο
Δεμμζημκμμηθήξ ηναηεγηθήξ 2012-2016 – Γπείγμκηα Μέηνα Γθανμμγήξ ημο κ.
4046/2012 θαη ημο Μεζμπνόζεζμμο Πιαηζίμο Δεμμζημκμμηθήξ ηναηεγηθήξ 2013-2016»,
πμο αθμνμύκ ζηεκ αύλεζε ηςκ μνίςκ ειηθίαξ ζοκηαλημδόηεζεξ γηα ημοξ αζθαιηζμέκμοξ ηςκ
πνώεκ εηδηθώκ ηαμείςκ
αξ γκςνίδμομε όηη ζημ ΦΓΚ 222 ηεύπμξ Α΄ δεμμζηεύηεθε μ κ. 4093/2012, ζημ άνζνμ πνώημ,
οπμπανάγναθμξ IA.4 ημο μπμίμο εηζάγμκηαη από 1/1/2013 μοζηαζηηθέξ μεηαβμιέξ ζηηξ πνμϋπμζέζεηξ
ζοκηαλημδόηεζεξ ηςκ αζθαιηζμέκςκ ζta πνώεκ Γηδηθά Σαμεία ανμμδηόηεηαξ ημο Τπμονγείμο Γνγαζίαξ, Κμηκςκηθήξ
Αζθάιηζεξ θαη Πνόκμηαξ.
Γεκηθέξ Παναηενήζεηξ:
Με ηηξ δηαηάλεηξ αοηέξ από 1/1/2013 θαζμνίδεηαη γηα ηε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ ςξ γεκηθό όνημ
ειηθίαξ ημ 67μ έημξ θαη ειάπηζημξ πνόκμξ αζθάιηζεξ ηα 15 έηε (ζηα πιαίζηα ηεξ Δηεζκμύξ ύμβαζεξ Γνγαζίαξ
102/1952). Γπίζεξ από 1/1/2013 ςξ γεκηθή πνμϋπόζεζε πιήνμοξ ζοκηαλημδόηεζεξ θαζμνίδεηαη ε ζομπιήνςζε 40
εηώκ αζθάιηζεξ θαη ημο 62μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ. Γπηπιέμκ με ηηξ θμηκμπμημύμεκεξ δηαηάλεηξ πνμβιέπεηαη όηη:
α) ηηξ πενηπηώζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ από 1/1/2013 θαη εθελήξ εθανμόδμκηαη μη πνμϋπμζέζεηξ ημο άνζνμο 10 ημο
κ. 3863/2010, όπςξ δηαμμνθώκμκηαη ςξ πνμξ ημ πνόκμ αζθάιηζεξ θαη ηα όνηα ειηθίαξ από 1/1/2015 θαη εθελήξ,
πνμζηηζέμεκςκ ηαοηόπνμκα 2 εηώκ ζηα δηαμμνθμύμεκα όνηα ειηθίαξ. Δηεοθνηκίδεηαη όηη, ημύημ ηζπύεη γηα όζεξ
πενηπηώζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ εζίγεζακ με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 10 ημο κ.3863/2010, όπςξ ηζπύεη.
β) Από 1/1/2013 όια ηα ηζπύμκηα ηεκ 31ε/12/2012 όνηα ειηθίαξ ζοκηαλημδόηεζεξ (όπμο αοηά πνμβιέπμκηαη) ηςκ
θμνέςκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ανμμδηόηεηαξ Τπ. Γνγαζίαξ θαη ηεξ Σνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ, ηα μπμία πνμβιέπμκηαη
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από γεκηθέξ, εηδηθέξ ή θαηαζηαηηθέξ δηαηάλεηξ θαη δεκ εζίγεζακ με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 10 ημο κ. 3863/2010,
αολάκμκηαη θαηά 2 έηε.

Γλαηνμύκηαη από ηεκ αύλεζε ηςκ μνίςκ ειηθίαξ ή/θαη ημο πνόκμο αζθάιηζεξ α) μη αζθαιηζμέκεξ πμο ζεμειηώκμοκ
δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ ςξ μεηένεξ ηέθκςκ ακίθακςκ γηα θάζε βημπμνηζηηθή ενγαζία, ζύμθςκα με γεκηθέξ ή
εηδηθέξ δηαηάλεηξ, θαζώξ θαη μη πήνμη παηένεξ ακίθακςκ γηα θάζε βημπμνηζηηθή ενγαζία ηέθκςκ

θαη β) μη

αζθαιηζμέκμη ηςκ θμνέςκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ανμμδηόηεηαξ Τπ. Γνγαζίαξ πμο έπμοκ εκηαπζεί ζημ θαζεζηώξ
ενγαζηαθήξ εθεδνείαξ ημο κ. 4024/2011.

Πανάιιεια πνμβιέπεηαη νεηώξ όηη δηαζθαιίδμκηαη ηα ζεμειηςμέκα έςξ 31/12/2012 θαη ηα ζοκηαλημδμηηθά
δηθαηώμαηα πμο έπμοκ θαημπονςζεί ή θαημπονώκμκηαη -με ή πςνίξ ακαγκώνηζε πιαζμαηηθώκ πνόκςκπνμθεημέκμο γηα ζοκηαλημδόηεζε με πνμϋπμζέζεηξ πμο ηζπύμοκ έςξ 31/12/2012.
Δηεοθνηκίδεηαη όηη ζεμειηςμέκμ δηθαίςμα οθίζηαηαη, όηακ μ αζθαιηζμέκμξ ζομπιενώκεη ημκ ειάπηζημ πνόκμ
αζθάιηζεξ θαη ημ όνημ ειηθίαξ (όπμο αοηό πνμβιέπεηαη) πμο απαηημύκηαη γηα ηε ζοκηαλημδόηεζή ημο. Σμ
ζεμειηςμέκμ ζοκηαλημδμηηθό δηθαίςμα μπμνεί κα αζθεζεί μπμηεδήπμηε θαη μ αζθαιηζμέκμξ έπεη ηε δοκαηόηεηα κα
ζοκεπίζεη ενγαδόμεκμξ.

Κατοχυρωμένο δικαίωμα είλαη ε δπλαηόηεηα ηωλ αζθαιηζκέλωλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ (δειαδή λα
«θιεηδώζνπλ») κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξωζεο ηνπ απαηηνύκελνπ θαηά
πεξίπηωζε ρξόλνπ αζθάιηζεο ή νξίνπ ειηθίαο.

Γηδηθόηενα, γηα ημοξ αζθαιηζμέκμοξ ηςκ πνώεκ Γηδηθώκ Σαμείςκ θαη Κιάδςκ Κύνηαξ Αζθάιηζεξ (ΣΑΠΔΓΗ, η. ΣΑΠ-ΟΣΓ, η. ΣΠ-ΗΑΠ, η. ΣΠ-ΓΣΓ, η. ΣΠ-ΣΓ, η. ΣΠ-ΑΣΓ, η. ΣΑΠ-ΙΛΣ, η. ΣΑΠ-ΓΣΒΑ, η.
ΣΑΠΑΓ-ΓΘΝΙΚΗ, η. ΣΓΑΠΓΟ) πμο οπάγμκηαη ζηηξ πνμακαθενόμεκεξ δηαηάλεηξ, πανέπμομε ηηξ αθόιμοζεξ
μδεγίεξ:

Ι. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕΥΡΙ 31/12/1982 ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ

Ι.α Μεηένεξ ακήιηθςκ παηδηώκ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ μεηένςκ ακήιηθςκ παηδηώκ – αζθαιηζμέκςκ ζηα η. εηδηθά ηαμεία (πιεκ ΣΠΗΑΠ) πνηκ ημ 1983, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ (γηα ιήρε πιήνμοξ ή μεηςμέκεξ ζύκηαλεξ) είκαη αοηό πμο
ακηηζημηπεί ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ ημο πνμβιεπόμεκμο πνόκμο αζθάιηζεξ.
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εμεηώκεηαη όηη ζηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ οπάνπεη ε δοκαηόηεηα ζοκηαλημδόηεζεξ με ακαζημιή (δειαδή ε
έθδμζε ζοκηαλημδμηηθήξ απόθαζεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο απαηημύμεκμο πνόκμο αζθάιηζεξ ζηεκ μπμία μνίδεηαη όηη
ε ζύκηαλε ζα ανπίζεη κα θαηαβάιιεηαη με ηε ζομπιήνςζε ημο μνίμο ειηθίαξ γηα ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ).
Γηα ηα έηε μέπνη θαη ημ 2012,


ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
ε αζθαιηζμέκε μεηένα ακήιηθμο παηδημύ έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ έπμκηαξ
ακήιηθμ παηδί θαη όηη έπεη ζομπιενώζεη θαη ημ θαηά πενίπηςζε όνημ ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη.



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 ε αζθαιηζμέκε μεηένα ακήιηθμο παηδημύ έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ
αζθάιηζεξ έπμκηαξ ακήιηθμ παηδί πςνίξ κα έπεη θαη ηεκ απαηημύμεκε ειηθία (άνα, έπεη δηθαίςμα ιήρεξ
ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκμο μνίμο ειηθίαξ).
Γηα ηηξ πενηπηώζεηξ όπμο, μ ειάπηζημξ απαηημύμεκμξ πνόκμξ αζθάιηζεξ ζομπιενώκεηαη από 1/1/2013

θαη εθελήξ, ημ όνημ ειηθίαξ ζοκηαλημδόηεζεξ ακαπνμζανμόδεηαη με ηηξ θμηκμπμημύμεκεξ δηαηάλεηξ ηεξ
οπμπαναγνάθμο ΙΑ.4, όπςξ θαίκεηαη ζημοξ επόμεκμοξ πίκαθεξ:
ΓΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ
ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΩΝ ΓΣΩΝ
ΑΦΑΛΙΗ

ΣΑΠ-ΓΣΒΑ,
ΣΠ-ΣΓ,

ΜΗΣΓΡΓ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(αζθαιηζμέκεξ μέπνη 31/12/1982)

ΣΑΠ-ΔΓΗ

ΣΑΠ-ΙΛΣ

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

έςξ 31/12/1992

42

1993

42 1/2

1994
1995

20

43
43 1/2

1996

44

1997

44 1/2

έςξ 31/12/1997

20

από 1/1/1998 έςξ 31/12/2002

20

2003

20 1/2

2004

21

2005

21 1/2

ΣΑΠ-ΓΣΒΑ,

2006

22

ΣΠ-ΣΓ,

2007

22 1/2

ΣΑΠ-ΔΓΗ,

2008

23

ΣΑΠ-ΙΛΣ

2009

23 1/2

2010

24

2011

24 1/2

2012

25

2013 θαη μεηά

25

45

50

52
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ΓΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ
ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΩΝ ΓΣΩΝ
ΑΦΑΛΙΗ

ΓΣΗ ΑΦΑΛΙΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

έςξ 31/12/1992

15

42

1993

15 1/2

42 1/2

1994

16

43

1995

1

16 /2

43 1/2

1996

17

44

1997

1

17 /2

από 1/1/1998 έςξ 31/12/2002

17 1/2

2003

18

2004

18 1/2

2005

19

2006

19 1/2

2007

20

2008

1

20 /2

2009

21

2010

21 1/2

2011

22

2012

22 1/2

2013

23

2014

23 1/2

2015

24

2016

1

24 /2

2017 θαη μεηά

25

(ΣΠ-ΓΣΓ, ΣΠ-ΑΣΓ, ΣΑΠ-ΟΣΓ)

ΜΗΣΓΡΓ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(αζθαιηζμέκεξ μέπνη 31/12/1982)
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44 1/2

50

52

ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Μεηένα αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΓΣΓ πνηκ ηεκ 1.1.1983, πμο ημ 2009 είπε ζομπιενώζεη 21 έηε αζθάιηζεξ θαη
είπε θαηά ημ πνόκμ αοηό ακήιηθμ παηδί → θαημπονώκεη ηηξ πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ ημο έημοξ πμο
ζομπιήνςζε ημ ζοκηάλημμ πνόκμ (ημο 2009), επμμέκςξ ζα πάνεη πιήνε ζύκηαλε όηακ ζομπιενώζεη ημ 50ό
έημξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ.

2. Μεηένα αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΓΣΓ πνηκ ηεκ 1.1.1983 πμο ημ 2012 έπεη πνόκμ αζθάιηζεξ 21 εηώκ → δεκ
θαημπονώκεη δηθαίςμα γηα πιήνε ζύκηαλε ζημ 50ό έημξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ (δεδμμέκμο όηη, μέπνη 31/12/2012 δεκ
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είπε ζομπιενώζεη ημκ ειάπηζημ απαηημύμεκμ πνόκμ θαηά ημ έημξ 2012 ηςκ 22 1/2 εηώκ). Μπμνεί κα
ζοκηαλημδμηεζεί με ηε ζομπιήνςζε ημο 52μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ (αθμύ ζομπιενώκεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ
αζθάιηζεξ από 1/1/2013 θαη μεηά), εθόζμκ έπεη θαη ακήιηθμ παηδί θαηά ηε ζομπιήνςζε ημο ζοκηάλημμο
πνόκμο.

ΠΡΟΟΥΗ: Η ίδηα αζθαιηζμέκε, ε μπμία, θαηά ημ έημξ 2010, είπε πνόκμ αζθάιηζεξ 19 εηώκ (δειαδή, μεγαιύηενμ
ηςκ 5500 εμενώκ ή 18 εηώκ θαη 3 μεκώκ) θαη είπε θαη ακήιηθμ παηδί ηόηε, έπεη θαημπονώζεη πνμϋπμζέζεηξ
ζοκηαλημδόηεζεξ, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ πμο ηζπύμοκ ζηηξ αζθαιηζμέκεξ μεηένεξ ημο ΙΚΑ-ΓΣΑΜ (πιήνε
ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε ημο 55μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ ή μεηςμέκε με ηε ζομπιήνςζε ημο 50μύ).

Ι.α.1 Μεηένεξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ μεηένςκ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ ή ηςκ παηένςκ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ πμο είκαη
πήνμη ή δηαδεογμέκμη θαη έπμοκ ηεκ επημέιεηα ηςκ ακήιηθςκ ή ακίθακςκ παηδηώκ με δηθαζηηθή απόθαζε θαη έπμοκ
αζθαιηζηεί γηα πνώηε θμνά μέπνη 31/12/1982, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ είκαη αοηό πμο ακηηζημηπεί ζημ έημξ
ζομπιήνςζεξ πνόκμο αζθάιηζεξ 20 εηώκ.

Γηα ηα έηε μέπνη θαη ημ 2012,


ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
ε αζθαιηζμέκε μεηένα 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ (ή μ παηέναξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ ζύμθςκα με ηα
πνμεγμύμεκα) έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ (20 έηε) θαη όηη έπεη
ζομπιενώζεη θαη ημ θαηά πενίπηςζε όνημ ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη,



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 ε αζθαιηζμέκε μεηένα 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ
αζθάιηζεξ (20 έηε) πςνίξ κα έπεη θαη ηεκ απαηημύμεκε ειηθία (άνα, έπεη δηθαίςμα ιήρεξ ζύκηαλεξ με ηε
ζομπιήνςζε ημο θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκμο μνίμο ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη).
Όζμκ αθμνά ζημοξ δηαδεογμέκμοξ παηένεξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ, γηα ηεκ θαημπύνςζε ημο
ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ απαηηείηαη κα ζοκηνέπμοκ όιεξ μη πνμϋπμζέζεηξ πμο ζέηεη ε παν, 6 ημο
άνζνμ 144 ημο κ. 3655/2008.

Γηα ηηξ πενηπηώζεηξ όπμο μ ειάπηζημξ απαηημύμεκμξ πνόκμξ αζθάιηζεξ ζομπιενώκεηαη από 1.1.2013 θαη
εθελήξ, μη πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ θαζμνίδμκηαη από ηηξ θμηκμπμημύμεκεξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπαναγνάθμο
ΙΑ.4, όπςξ θαίκεηαη ζημοξ επόμεκμοξ πίκαθεξ:
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ΓΣΟ

ΜΗΣΓΡΓ 3 ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ή παηένεξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ πμο είκαη πήνμη
ή δηαδεογμέκμη θαη έπμοκ ηεκ επημέιεηα ηςκ ακήιηθςκ
ή ακίθακςκ παηδηώκ με δηθαζηηθή απόθαζε)
(ηζπύεη γηα όιεξ ηηξ μέπνη 31/12/1992 αζθαιηζμέκεξ)

ΓΣΗ

ΟΡΙΟ

ΑΦΑΛΙΗ

ΗΛΙΚΙΑ

2010

ΑΟΗ

2011

52

2012
2013 θαη μεηά

20

55
67

ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Μεηένα 3 παηδηώκ, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΑΠ-ΟΣΓ πνηκ ηεκ 1.1.1983, πμο ζομπιενώκεη 20 έηε αζθάιηζεξ ημ
2012 → θαημπονώκεη ηηξ πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ ημο έημοξ αοημύ θαη ζα ιάβεη (πιήνε) ζύκηαλε με ηε
ζομπιήνςζε ημο 55μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ.

2. Παηέναξ 3 παηδηώκ, δηαδεογμέκμξ, αζθαιηζμέκμξ πνηκ ηεκ 1.1.1983 ζημ η. ΣΑΠ-ΟΣΓ πμο έπεη 20 έηε αζθάιηζεξ
ημ 2011 θαη έπεη ιάβεη ηεκ επημέιεηα ηςκ ακήιηθςκ παηδηώκ ημο θαηά ημ ίδημ ή πνμγεκέζηενμ έημξ → θαημπονώκεη
ηηξ πνμϋπμζέζεηξ πμο ηζπύμοκ ημ 2011 θαη ζα ιάβεη (πιήνε) ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε ημο 52μο έημοξ ηεξ
ειηθίαξ ημο.

Ι.β Γοκαίθεξ
Γηα ηα έηε μέπνη θαη ημ 2012,


ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
ε αζθαιηζμέκε έπεη ζομπιενώζεη ημκ πνόκμ αζθάιηζεξ θαη όηη έπεη ζομπιενώζεη θαη ημ θαηά
πενίπηςζε απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη.



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 ε αζθαιηζμέκε έπεη ζομπιενώζεη ηεκ θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκε ειηθία πςνίξ κα έπεη
θαη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ (άνα, έπεη δηθαίςμα ιήρεξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο θαηά
πενίπηςζε απαηημύμεκμο πνόκμο αζθάιηζεξ).

Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ γοκαηθώκ αζθαιηζμέκςκ μέπνη 31/12/1992, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ είκαη
αοηό πμο ακηηζημηπεί ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ ηεξ ειηθίαξ ηςκ 55 (γηα μεηςμέκε ζύκηαλε) ή ηςκ 60 (γηα πιήνε
ζύκηαλε) εηώκ. Γηδηθά γηα ηηξ αζθαιηζμέκεξ αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ πμο μέπνη 31/12/2010 έπμοκ ζομπιενώζεη ημκ
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απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ θαη ημ 55μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημοξ, γηα ηε ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ ιόγς γήναημξ
απαηηείηαη ε ζομπιήνςζε ημο 60μύ έημοξ ηεξ ειηθίαξ.
Γηδηθόηενα:

ΓΣΟ

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

2010

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΜΓΙΩΜΓΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ
60
55

2011

ΓΤΝΑΙΚΓ
(ηζπύεη γηα όιεξ ηηξ μέπνη
31/12/1992 αζθαιηζμέκεξ)

2012

25

2013 θαη μεηά

61

56

62

57

67

62

Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ γοκαηθώκ αζθαιηζμέκςκ πνηκ ηεκ 1.1.1983, πμο έπμοκ πνόκμ αζθάιηζεξ
ημοιάπηζημκ 15 εηώκ, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ είκαη αοηό πμο ακηηζημηπεί ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ ηεξ ειηθίαξ
ηςκ 60 εηώκ (γηα πιήνε ζύκηαλε).

ΓΣΟ

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

2010
ΓΤΝΑΙΚΓ

60

2011

(ηζπύεη γηα όιεξ ηηξ μέπνη
31/12/1992 αζθαιηζμέκεξ)

2012
2013
θαη μεηά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

61
15

62
67

Γπηζεμαίκεηαη όηη ε δοκαηόηεηα ζοκηαλημδόηεζεξ ιόγς γήναημξ ηςκ μέπνη 31/12/1982 αζθαιηζμέκςκ
ζηα η. εηδηθά ηαμεία με 35 έηε αζθάιηζεξ (γηα ηεκ πιήνςζε ηεξ μπμίαξ δεκ απαηημύκηακ όνημ ειηθίαξ) δεκ αιιάδεη
μεηά ηεκ ηζπύ ημο κ. 4093/2012. Δειαδή, μη πνηκ ηεκ 1.1.1983 αζθαιηζμέκμη (άκδνεξ θαη γοκαίθεξ) ζηα η.
εηδηθά ηαμεία ζεμειηώκμοκ δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ ιόγς γήναημξ με ηε ζομπιήνςζε 35 εηώκ αζθάιηζεξ
ακελάνηεηα από ηεκ ειηθία ημοξ θαη μεηά ημ έημξ 2012.

ΓΤΝΑΙΚΓ

ΓΣΗ ΑΦΑΛΙΗ
35

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΟΗ

7
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ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Γοκαίθα, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΣΓ πνηκ ημ 1983 ε μπμία έπεη 25 έηε αζθάιηζεξ θαη είκαη 55 εηώκ θαηά ηεκ
31ε/12/2010 → έπεη ζεμειηώζεη δηθαίςμα γηα μεηςμέκε ζύκηαλε θαη έπεη θαημπονώζεη ημ δηθαίςμα γηα
ζοκηαλημδόηεζε με πιήνε ζύκηαλε όηακ ζομπιενώζεη ημ 60ό έημξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ (εθόζμκ, βέβαηα, δεκ έπεη
ιάβεη μέπνη ηόηε μεηςμέκε ζύκηαλε).
2. Γοκαίθα, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΣΓ πνηκ ημ 1983 ε μπμία έπεη 25 έηε αζθάιηζεξ θαη είκαη 55 εηώκ θαηά ηεκ
31ε/12/2012 → έπεη θαημπονώζεη ημ δηθαίςμα γηα ιήρε μεηςμέκεξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο 57μο έημοξ
ηεξ ειηθίαξ ηεξ ή γηα ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο 67μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ.
ε πενίπηςζε μεηςμέκεξ ζύκηαλεξ, ε μείςζε ακηηζημηπεί ζε 1/200 γηα θάζε μήκα πμο οπμιείπεηαη μέπνη
ηε ζομπιήνςζε ημο μνίμο ειηθίαξ γηα πιήνε ζύκηαλε (67), ζε θαμία όμςξ πενίπηςζε δε μπμνεί κα οπενβαίκεη ηα
60/200 (5 έηε).
3. Γοκαίθα, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΣΓ πνηκ ημ 1983, ε μπμία έπεη 25 έηε αζθάιηζεξ θαη είκαη 54 εηώκ ημ 2012
→ δεκ θαημπονώκεη δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ ηεκ 31ε/12/2012. Μπμνεί κα ιάβεη μεηςμέκε ζύκηαλε με ηε
ζομπιήνςζε ημο 62μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ ή πιήνε με ηε ζομπιήνςζε ημο 67μο.

Ι.γ Άκδνεξ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ ακδνώκ πμο έπμοκ αζθαιηζηεί γηα πνώηε θμνά μέπνη 31/12/1982 θαη γηα ηα
έηε μέπνη θαη ημ 2012,



ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
μ αζθαιηζμέκμξ έπεη ζομπιενώζεη ημκ πνόκμ αζθάιηζεξ θαη όηη έπεη ζομπιενώζεη θαη ημ θαηά
πενίπηςζε όνημ ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη.



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 μ αζθαιηζμέκμξ έπεη ζομπιενώζεη πνόκμ αζθάιηζεξ ημοιάπηζημκ 25 εηώκ πςνίξ κα έπεη
θαη ηεκ θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκε ειηθία.

εμεηώκεηαη όηη γηα ηεκ πενίπηςζε ζοκηαλημδόηεζεξ ακδνώκ αζθαιηζμέκςκ πνηκ ημ 1983 με 15 έηε
αζθάιηζεξ δεκ θαημπονώκεηαη ημ δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ (δειαδή ζε θάζε πνμκηθή ζηηγμή, γηα ηε
ζοκηαλημδόηεζε αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ απαηηείηαη ε ζομπιήνςζε πνόκμο αζθάιηζεξ 15 εηώκ θαη ημο θαηά
πενίπηςζε μνίμο ειηθίαξ).
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Γηα ηηξ πενηπηώζεηξ όπμο ημ δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ θαημπονώκεηαη από 1/1/2013 θαη εθελήξ, μη
πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ θαζμνίδμκηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπαναγνάθμο ΙΑ.4, όπςξ θαίκεηαη ζημοξ
επόμεκμοξ πίκαθεξ:
ΓΣΟ

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

65 (πιήνεξ ζύκηαλε)

μέπνη 31/12/2012
ΑΝΔΡΓ

25
από 1/1/2013 θαη μεηά

από 1/1/2013 θαη μεηά

60 (μεηςμέκε ζύκηαλε)
67 (πιήνεξ ζύκηαλε)
62 (μεηςμέκε ζύκηαλε)

(αζθαιηζμέκμη πνηκ ημ 1983)
μέπνη 31/12/2012

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

65

15

67

Γπηζεμαίκεηαη όηη ε δοκαηόηεηα ζοκηαλημδόηεζεξ ιόγς γήναημξ ηςκ μέπνη 31/12/1982 αζθαιηζμέκςκ
ζηα η. εηδηθά ηαμεία με 35 έηε αζθάιηζεξ (γηα ηεκ πιήνςζε ηεξ μπμίαξ δεκ απαηημύκηακ όνημ ειηθίαξ) δεκ αιιάδεη
μεηά ηεκ ηζπύ ημο κ. 4093/2012. Δειαδή, μη πνηκ ημ 1983 αζθαιηζμέκμη (άκδνεξ θαη γοκαίθεξ) ζηα η. εηδηθά
ηαμεία ζεμειηώκμοκ δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ ιόγς γήναημξ με ηε ζομπιήνςζε 35 εηώκ αζθάιηζεξ
ακελάνηεηα από ηεκ ειηθία ημοξ θαη μεηά ημ έημξ 2012.

ΑΝΔΡΓ

ΓΣΗ ΑΦΑΛΙΗ
35

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΟΗ

ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Άκδναξ, αζθαιηζμέκμξ ζημ η. ΣΑΠ-ΟΣΓ πνηκ ηεκ 1/1/1983, πμο είκαη 57 εηώκ ημ έημξ 2012 θαη ζομπιενώκεη
29 έηε αζθάιηζεξ ηεκ 31ε/12/2012 → έπεη ζεμειηώζεη δηθαίςμα γηα ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε
ημο 65μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ημο ή γηα μεηςμέκε με ηε ζομπιήνςζε ημο 60μύ έημοξ.
Ο αζθαιηζμέκμξ αοηόξ, μπμνεί κα ζοκηαλημδμηεζεί με (πιήνε) ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε 35 εηώκ
αζθάιηζεξ (ημ 2018) ακελάνηεηα από ηεκ ειηθία ημο.
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ΙΙ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1983 –
1992

ΙΙ.α Μεηένεξ ακήιηθςκ παηδηώκ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ μεηένςκ αζθαιηζμέκςκ γηα πνώηε θμνά θαηά ημ πνμκηθό δηάζηεμα 1/1/1983
έςξ 31/12/1992, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ (γηα ιήρε πιήνμοξ ή μεηςμέκεξ ζύκηαλεξ) είκαη αοηό πμο
ακηηζημηπεί ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ πνόκμο αζθάιηζεξ 25 εηώκ.

εμεηώκεηαη όηη γηα ηεκ θαηεγμνία αοηή ηςκ αζθαιηζμέκςκ οπάνπεη ε δοκαηόηεηα ζοκηαλημδόηεζεξ με
ακαζημιή (δειαδή ε έθδμζε ζοκηαλημδμηηθήξ απόθαζεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο απαηημύμεκμο πνόκμο αζθάιηζεξ
ζηεκ μπμία μνίδεηαη όηη ε ζύκηαλε ζα ανπίζεη κα θαηαβάιιεηαη με ηε ζομπιήνςζε ημο απαηημύμεκμο μνίμο
ειηθίαξ γηα ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ).

Γηα ηα έηε μέπνη θαη ημ 2012,


ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
ε αζθαιηζμέκε μεηένα ακήιηθμο παηδημύ έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ (25 έηε)
έπμκηαξ ακήιηθμ παηδί θαη όηη έπεη ζομπιενώζεη θαη ημ θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ.



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 ε αζθαιηζμέκε μεηένα ακήιηθμο παηδημύ έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ
αζθάιηζεξ (25 έηε) έπμκηαξ ακήιηθμ παηδί πςνίξ κα έπεη θαη ηεκ απαηημύμεκε ειηθία (άνα, έπεη
δηθαίςμα ιήρεξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκμο μνίμο ειηθίαξ).

εμεηώκεηαη όηη μη δηαηάλεηξ πμο αθμνμύκ ζηε ζοκηαλημδόηεζε μεηένςκ ακήιηθςκ παηδηώκ πμο
αζθαιίζηεθακ γηα πνώηε θμνά θαηά ηεκ πενίμδμ 1983-1992 έπμοκ εθανμμγή θαη ζημοξ πήνμοξ παηένεξ ακήιηθςκ
παηδηώκ πμο αζθαιίζηεθακ γηα πνώηε θμνά θαηά ηεκ ίδηα πνμκηθή πενίμδμ.

Οη

πνμϋπμζέζεηξ

ζοκηαλημδόηεζεξ

ηεξ

θαηεγμνίαξ

αοηήξ,

όπςξ

θαζμνίδμκηαη

θαη

από

ηηξ

θμηκμπμημύμεκεξ δηαηάλεηξ οπμπαναγνάθμο ΙΑ.4, εμθαίκεηαη ζημοξ επόμεκμοξ πίκαθεξ:
ΓΣΟ
ΜΗΣΓΡΓ / ΥΗΡΟΙ ΠΑΣΓΡΓ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(αζθαιηζμέκμη θαηά ηεκ πενίμδμ
1/1/1983-31/12/1992)

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

2010
2011
2012
2013
θαη μεηά

25

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΜΓΙΩΜΓΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ
50
-52

50

55

53

67

62
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Γπηζεμαίκεηαη όηη γηα ηηξ μεηένεξ ακήιηθςκ παηδηώκ - αζθαιηζμέκεξ ηςκ η. Γηδηθώκ Σαμείςκ μη
θαηαζηαηηθέξ δηαηάλεηξ ηςκ μπμίςκ πνμέβιεπακ ηε ζοκηαλημδόηεζε γοκαηθώκ με ακήιηθα παηδηά (δεκ αθμνά ημ η.
ΣΠ-ΗΑΠ, επεηδή ζημ θαηαζηαηηθό ημο δεκ οπήνπακ δηαηάλεηξ γηα μεηένεξ) εθανμόδεηαη θαη ε δηάηαλε ηεξ
κμμμζεζίαξ ημο ΙΚΑ-ΓΣΑΜ γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε μεηένςκ ακήιηθςκ παηδηώκ αζθαιηζμέκςκ μέπνη 31/12/1992.
ύμθςκα με ηε δηάηαλε αοηή, ημ όνημ ειηθίαξ γηα ζοκηαλημδόηεζε είκαη αοηό πμο ακηηζημηπεί ζημ έημξ θαηά ημ
μπμίμ ε αζθαιηζμέκε ζομπιενώκεη ημκ πνμβιεπόμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ ηςκ 18 εηώκ θαη 3 μεκώκ (5.500 εμενώκ),
όπςξ θαίκεηαη ζημκ πίκαθα:

ΓΣΟ

ΜΗΣΓΡΓ / ΥΗΡΟΙ ΠΑΣΓΡΓ

2010

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

2011

(αζθαιηζμέκμη μέπνη 31/12/1992)

2012

ΓΣΗ ΑΦΑΛΙΗ

18 έηε & 3 μήκεξ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΜΓΙΩΜΓΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ

55

50

57

52

60

55

2013
67
62
θαη μεηά
εμεηώκεηαη όηη γηα ηεκ θαηεγμνία αοηή ηςκ αζθαιηζμέκςκ δεκ οπάνπεη ε δοκαηόηεηα ζοκηαλημδόηεζεξ με
(πιεκ ΣΠ-ΗΑΠ)

ακαζημιή.

ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Μεηένα αζθαιηζμέκε ζημ ΣΑΠ-ΔΓΗ ημ 1989, πμο ημ 2012 έπεη ζομπιενώζεη 23 έηε αζθάιηζεξ, έπεη θαηά ημ
πνόκμ αοηό ακήιηθμ παηδί θαη είκαη 52 εηώκ → θαημπονώκεη δηθαίςμα γηα ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ με
πνμϋπμζέζεηξ πμο ακηηζημηπμύκ ζημ έημξ 2012, μόκμ εάκ ακαγκςνίζεη πιαζμαηηθό πνόκμ αζθάιηζεξ 2 εηώκ,
μπόηε μπμνεί κα ιάβεη πιήνε ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε ημο 55μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ ή μεηςμέκε με ηε
ζομπιήνςζε ημο 53μο.
Γάκ δεκ ακαγκςνίζεη πιαζμαηηθό πνόκμ αζθάιηζεξ, ζα ιάβεη πιήνε ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε ημο
67μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ ή μεηςμέκε ζημ 62μ.

2. Μεηένα αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΓΣΓ ημ 1992, πμο ημ 2013 ζομπιενώκεη 21 έηε αζθάιηζεξ, έπεη
ακήιηθμ παηδί θαη είκαη 50 εηώκ → επεηδή ε αζθαιηζμέκε αοηή ημ 2011, είπε πνόκμ αζθάιηζεξ 19 εηώκ (δειαδή,
μεγαιύηενμ ηςκ 5500 εμενώκ ή 18 εηώκ θαη 3 μεκώκ) θαη είπε θαη ακήιηθμ παηδί ηόηε, έπεη θαημπονώζεη
πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ ημο έημοξ 2012 (πνμϋπμζέζεηξ ΙΚΑ-ΓΣΑΜ) με πιήνε ζύκηαλε με ηε
ζομπιήνςζε ημο 57μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ (ή με ηε ζομπιήνςζε ημο 52μο γηα ιήρε μεηςμέκεξ ζύκηαλεξ).
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ΙΙ.α.1 Μεηένεξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ μεηένςκ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ ή ηςκ παηένςκ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ πμο είκαη πήνμη
ή δηαδεογμέκμη θαη έπμοκ ηεκ επημέιεηα ηςκ ακήιηθςκ ή ακίθακςκ παηδηώκ με δηθαζηηθή απόθαζε, θαη έπμοκ
αζθαιηζηεί γηα πνώηε θμνά θαηά ημ πνμκηθό δηάζηεμα 1/1/1983 έςξ 31/12/1992, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ
είκαη αοηό πμο ακηηζημηπεί ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ πνόκμο αζθάιηζεξ 20 εηώκ.
Γηα ηα έηε μέπνη θαη ημ 2012,



ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
ε αζθαιηζμέκε μεηένα 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ (ή μ παηέναξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ, ζύμθςκα με ηα
πνμεγμύμεκα) έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ

(20 έηε) θαη όηη έπεη

ζομπιενώζεη θαη ημ θαηά πενίπηςζε όνημ ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη.



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 ε αζθαιηζμέκε μεηένα 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ (ή μ παηέναξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ,
ζύμθςκα με ηα πνμεγμύμεκα) έπεη ζομπιενώζεη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ (20 έηε) πςνίξ κα
έπεη θαη ηεκ απαηημύμεκε ειηθία (άνα, έπεη δηθαίςμα ιήρεξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο θαηά
πενίπηςζε μνίμο ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη).
Όζμκ αθμνά ζημοξ δηαδεογμέκμοξ παηένεξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ, γηα ηεκ θαημπύνςζε ημο
ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ απαηηείηαη κα ζοκηνέπμοκ όιεξ μη πνμϋπμζέζεηξ πμο ζέηεη ε παν. 6 ημο
άνζνμ 144 ημο κ. 3655/2008.

Γηα ηεκ θαηεγμνία αοηή ηςκ αζθαιηζμέκςκ μη πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ, όπςξ δηαμμνθώκμκηαη
μεηά θαη από ηηξ θμηκμπμημύμεκεξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπαναγνάθμο ΙΑ.4, εμθαίκεηαη ζημοξ επόμεκμοξ πίκαθεξ:

2010

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΑΟΗ

2011

52

ΓΣΟ

ΜΗΣΓΡΓ 3 ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ή παηένεξ 3 ημοιάπηζημκ παηδηώκ πμο είκαη
πήνμη ή δηαδεογμέκμη θαη έπμοκ ηεκ επημέιεηα
ηςκ ακήιηθςκ ή ακίθακςκ παηδηώκ με δηθαζηηθή
απόθαζε)
(ηζπύεη γηα όιεξ ηηξ μέπνη 31/12/1992 αζθαιηζμέκεξ)

2012

2013 θαη μεηά

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

20

55

67
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ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Μεηένα 3 παηδηώκ, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΑΠ-ΟΣΓ ημ 1992, πμο ζομπιενώκεη 20 έηε αζθάιηζεξ ημ 2012 →
θαημπονώκεη ηηξ πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ ημο έημοξ αοημύ θαη ζα ιάβεη (πιήνε) ζύκηαλε με ηε
ζομπιήνςζε ημο 55μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ.
2. Παηέναξ 3 παηδηώκ, δηαδεογμέκμξ, αζθαιηζμέκμξ ημ 1991 ζημ η. ΣΑΠ-ΟΣΓ πμο έπεη 20 έηε αζθάιηζεξ ημ 2011
θαη έπεη ιάβεη ηεκ επημέιεηα ηςκ ακήιηθςκ παηδηώκ ημο θαηά ημ ίδημ ή πνμγεκέζηενμ έημξ → θαημπονώκεη ηηξ
πνμϋπμζέζεηξ πμο ηζπύμοκ ημ 2011 θαη ζα ιάβεη (πιήνε) ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε ημο 52μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ
ημο.

ΙΙ.β Γοκαίθεξ
Γηα ηα έηε μέπνη θαη ημ 2012,


ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
ε αζθαιηζμέκε έπεη ζομπιενώζεη ημκ πνόκμ αζθάιηζεξ θαη όηη έπεη ζομπιενώζεη θαη ημ θαηά
πενίπηςζε όνημ ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη.



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 ε αζθαιηζμέκε έπεη ζομπιενώζεη ηεκ θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκε ειηθία πςνίξ κα έπεη
θαη ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ (άνα, έπεη δηθαίςμα ιήρεξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο θαηά
πενίπηςζε απαηημύμεκμο πνόκμο αζθάιηζεξ).

Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ γοκαηθώκ αζθαιηζμέκςκ μέπνη 31/12/1992, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ είκαη
αοηό πμο ακηηζημηπεί ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ ηεξ ειηθίαξ ηςκ 55 (γηα μεηςμέκε ζύκηαλε) ή ηςκ 60 (γηα πιήνε
ζύκηαλε) εηώκ. Γηδηθά γηα ηηξ αζθαιηζμέκεξ αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ πμο μέπνη 31/12/2010 έπμοκ ζομπιενώζεη ημκ
απαηημύμεκμ πνόκμ αζθάιηζεξ θαη ημ 55μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημοξ, γηα ηε ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ ιόγς γήναημξ
απαηηείηαη ε ζομπιήνςζε ημο 60μύ έημοξ ηεξ ειηθίαξ.
Γηδηθόηενα:
ΓΣΟ

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

2010
ΓΤΝΑΙΚΓ
(ηζπύεη γηα όιεξ ηηξ μέπνη
31/12/1992 αζθαιηζμέκεξ)

2011
2012
2013 θαη μεηά

25

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΜΓΙΩΜΓΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ
60
55
61

56

62

57

67

62
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Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ γοκαηθώκ αζθαιηζμέκςκ πνηκ ηεκ 1.1.1993, πμο έπμοκ πνόκμ αζθάιηζεξ ημοιάπηζημκ 15
εηώκ, ημ απαηημύμεκμ όνημ ειηθίαξ είκαη αοηό πμο ακηηζημηπεί ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ ηεξ ειηθίαξ ηςκ 60 εηώκ
(γηα πιήνε ζύκηαλε). Γηδηθόηενα :
ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΓΣΟ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

2010
ΓΤΝΑΙΚΓ
(ηζπύεη γηα όιεξ ηηξ μέπνη
31/12/1992 αζθαιηζμέκεξ)

60

2011

61

15

2012

62
67

2013 θαη μεηά

Γπηπιέμκ, μη γοκαίθεξ – αζθαιηζμέκεξ θαηά ηεκ πενίμδμ 1983-1992, δύκακηαη κα ζοκηαλημδμηεζμύκ με
πνμϋπμζέζεηξ πμο ακηηζημηπμύκ ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ ηςκ 35 εηώκ αζθάιηζεξ, όπςξ θαίκεηαη ζημκ πίκαθα:

2010

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ
35

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ
58

2011

36

58

2012

37

59

2013 θαη μεηά

40

62

ΓΣΟ
ΓΤΝΑΙΚΓ
(αζθαιηζμέκςκ θαηά ηεκ πενίμδμ 1983-1992)
πμο δεκ έπμοκ 37 έηε αζθάιηζεξ πνηκ ημ 2011

ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Γοκαίθα, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΣΓ από ημ 1985, ε μπμία έπεη 25 έηε αζθάιηζεξ θαη είκαη 55 εηώκ ημ 2010 →
έπεη ζεμειηώζεη δηθαίςμα γηα μεηςμέκε ζύκηαλε θαη έπεη θαημπονώζεη ημ δηθαίςμα γηα ζοκηαλημδόηεζε με πιήνε
ζύκηαλε όηακ ζομπιενώζεη ημ 60ό έημξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ (εθόζμκ, βέβαηα, δεκ έπεη ιάβεη μέπνη ηόηε μεηςμέκε
ζύκηαλε).

2. Γοκαίθα, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΣΓ από ημ 1987 ε μπμία έπεη 25 έηε αζθάιηζεξ θαη είκαη 56 εηώκ ημ 2012 →
έπεη ζεμειηώζεη δηθαίςμα γηα ιήρε μεηςμέκεξ ζύκηαλεξ. Μπμνεί κα ιάβεη πιήνε ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε ημο
67μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ (εθόζμκ, βέβαηα, δεκ έπεη ιάβεη μέπνη ηόηε μεηςμέκε ζύκηαλε).
ε πενίπηςζε μεηςμέκεξ ζύκηαλεξ, ε μείςζε ακηηζημηπεί ζε 1/200 γηα θάζε μήκα πμο οπμιείπεηαη μέπνη
ηε ζομπιήνςζε ημο μνίμο ειηθίαξ γηα πιήνε ζύκηαλε (67), ζε θαμία όμςξ πενίπηςζε δε μπμνεί κα οπενβαίκεη ηα
5 έηε.

3. Γοκαίθα, αζθαιηζμέκε ζημ η. ΣΠ-ΣΓ από ημ 1985 ε μπμία έπεη 27 έηε αζθάιηζεξ θαη είκαη 54 εηώκ ημ 2012 →
δεκ θαημπονώκεη δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ ηεκ 31ε/12/2012. Μπμνεί κα ιάβεη μεηςμέκε ζύκηαλε με ηε
ζομπιήνςζε ημο 62μο έημοξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ ή πιήνε με ηε ζομπιήνςζε ημο 67μο.
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ΙΙ.γ Άκδνεξ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ ακδνώκ πμο έπμοκ αζθαιηζηεί γηα πνώηε θμνά θαηά ηεκ πενίμδμ 1/1/1983
μέπνη 31/12/1992 θαη γηα ηα έηε μέπνη θαη ημ 2012,



ε ζεμειίςζε ζοκηαλημδμηηθμύ δηθαηώμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη 31/12/2012
μ αζθαιηζμέκμξ έπεη ζομπιενώζεη ηόζμ

ημκ πνόκμ αζθάιηζεξ όζμ

θαη

ημ θαηά πενίπηςζε όνημ

ειηθίαξ, όπμο αοηό απαηηείηαη.



ε θαημπύνςζε πνμϋπμζέζεςκ ζοκηαλημδόηεζεξ πνμϋπμζέηεη όηη ζε θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μέπνη
31/12/2012 μ αζθαιηζμέκμξ έπεη ζομπιενώζεη πνόκμ αζθάιηζεξ ημοιάπηζημκ 25 εηώκ πςνίξ κα έπεη
θαη ηεκ θαηά πενίπηςζε απαηημύμεκε ειηθία. εμεηώκεηαη όηη ζηεκ πενίπηςζε αοηή οπάνπεη ε
δοκαηόηεηα ζοκηαλημδόηεζεξ με ακαζημιή (δειαδή ε έθδμζε ζοκηαλημδμηηθήξ απόθαζεξ με ηε
ζομπιήνςζε ημο απαηημύμεκμο πνόκμο αζθάιηζεξ ζηεκ μπμία μνίδεηαη όηη ε ζύκηαλε ζα ανπίζεη κα
θαηαβάιιεηαη με ηε ζομπιήνςζε ημο μνίμο ειηθίαξ γηα ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ).

εμεηώκεηαη όηη γηα ηεκ πενίπηςζε ζοκηαλημδόηεζεξ ακδνώκ αζθαιηζμέκςκ θαηά ηεκ πενίμδμ 1/1/1983
– 31/12/1992 με 15 έηε αζθάιηζεξ δεκ θαημπονώκεηαη ημ δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ (δειαδή ζε θάζε
πνμκηθή ζηηγμή, γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ απαηηείηαη ε ζομπιήνςζε πνόκμο αζθάιηζεξ 15 εηώκ
θαη ημο θαηά πενίπηςζε μνίμο ειηθίαξ).

Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηεξ θαηεγμνίαξ αοηήξ ηςκ
θαζμνίδμκηαη μεηά θαη από ηηξ θμηκμπμημύμεκεξ δηαηάλεηξ

αζθαιηζμέκςκ, μη πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ
ηεξ οπμπενίπηςζεξ ΙΑ.4, όπςξ εμθαίκεηαη ζημοξ

επόμεκμοξ πίκαθεξ:
ΓΣΟ

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

65 (πιήνεξ ζύκηαλε)

μέπνη 31/12/2012
25

ΑΝΔΡΓ
(αζθαιηζμέκμη θαηά ηεκ
πενίμδμ 1983-1992)

από 1/1/2013 θαη μεηά
μέπνη 31/12/2012
από 1/1/2013 θαη μεηά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

60 (μεηςμέκε ζύκηαλε)
67 (πιήνεξ ζύκηαλε)
62 (μεηςμέκε ζύκηαλε)

15

65
67
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Γπηπιέμκ, γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ θαηά ηεκ πενίμδμ 1983-1992 ακδνώκ αζθαιηζμέκςκ, μη
απαηημύμεκεξ πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ είκαη αοηέξ πμο ακηηζημηπμύκ ζημ έημξ ζομπιήνςζεξ ηςκ 35 εηώκ
αζθάιηζεξ, όπςξ θαίκεηαη ζημκ πίκαθα.

2010

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ
35

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ
58

2011

36

58

2012

37

59

2013 θαη μεηά

40

62

ΓΣΟ
ΑΝΔΡΓ
(αζθαιηζμέκςκ θαηά ηεκ πενίμδμ 1983-1992)

ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ
1. Άκδναξ, αζθαιηζμέκμξ ζημ η. ΣΑΠ-ΟΣΓ ημ 1990, πμο έπεη 22 έηε αζθάιηζεξ ημ 2012 → δεκ θαημπονώκεη
ζοκηαλημδμηηθό δηθαίςμα μέπνη 31/12/2012, μπόηε ζα ιάβεη πιήνε ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε ημο 67μο έημοξ.
Γκαιιαθηηθά, μπμνεί κα ζοκηαλημδμηεζεί με πιήνε ζύκηαλε με ηε ζομπιήνςζε 40 εηώκ αζθάιηζεξ θαη ημο 62μο
έημοξ ηεξ ειηθίαξ ημο.
2. Άκδναξ, αζθαιηζμέκμξ ζημ η. ΣΑΠ-ΟΣΓ ημ 1985, μ μπμίμξ ημ 2012 είκαη 56 εηώκ θαη ζομπιενώκεη 27 έηε
αζθάιηζεξ → έπεη θαημπονώζεη δηθαίςμα γηα ιήρε πιήνμοξ ζύκηαλεξ με ηε ζομπιήνςζε ημο 65μο έημοξ ηεξ
ειηθίαξ ημο.

ΙΙΙ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 1993 ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ μεηά ηεκ 1ε/1/1993 αζθαιηζμέκςκ μη πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ είκαη
εκηαίεξ γηα ημοξ μηζζςημύξ αζθαιηζμέκμοξ όιςκ ηςκ θμνέςκ αζθάιηζεξ.

ΙΙΙ.α Μεηένεξ ακήιηθςκ παηδηώκ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ από 1/1/1993 θαη μεηά αζθαιηζμέκςκ αοηήξ μεηένςκ ή πήνςκ παηένςκ, απαηηείηαη ε
ζομπιήνςζε πνόκμο αζθάιηζεξ 20 εηώκ θαη ε ύπανλε ακήιηθμο παηδημύ, θαζώξ θαη ε ζομπιήνςζε ημο 55μο/50μύ
έημοξ ηεξ ειηθίαξ (γηα πιήνε/μεηςμέκε ζύκηαλε ακηίζημηπα) μέπνη 31/12/2012 θαη ημο 67μο/62μο έημοξ ηεξ
ειηθίαξ (γηα πιήνε/μεηςμέκε ζύκηαλε ακηίζημηπα) από 1/1/2013 θαη μεηά.
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ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ψ3Σ
ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΓΣΟ

ΜΗΣΓΡΓ / ΥΗΡΟΙ ΠΑΣΓΡΓ

2010

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

2011

20

2012

(αζθαιηζμέκμη από 1/1/1993
θαη μεηά)

2013 θαη μεηά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΜΓΙΩΜΓΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ

55

50

67

62

ΙΙΙ.β Γοκαίθεξ θαη άκδνεξ
Γηα ηε ζοκηαλημδόηεζε ηςκ μεηά ηεκ 1ε/1/1993 αζθαιηζμέκςκ μη πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ είκαη
εκηαίεξ γηα ημοξ μηζζςημύξ αζθαιηζμέκμοξ όιςκ ηςκ θμνέςκ αζθάιηζεξ θαη ίδηεξ γηα άκδνεξ θαη γοκαίθεξ. Γηα ηε
ζοκηαλημδόηεζε ζηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ, απαηηείηαη ε ζομπιήνςζε ημο θαηά πενίπηςζε πνόκμο αζθάιηζεξ θαη ημο
ακηίζημηπμο έημοξ ηεξ ειηθίαξ, όπςξ θαίκεηαη ζημοξ επόμεκμοξ πίκαθεξ.

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΓΣΟ

ΑΝΔΡΓ / ΓΤΝΑΙΚΓ
(αζθαιηζμέκμη από 1/1/1993
θαη μεηά)

μέπνη 31/12/2012
από 1/1/2013 θαη μεηά
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ΓΣΟ
ΑΝΔΡΓ / ΓΤΝΑΙΚΓ
(αζθαιηζμέκμη από 1/1/1993 θαη μεηά)

1/1/2011 έςξ 31/12/2012
από 1/1/2013 θαη μεηά

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΜΓΙΩΜΓΝΗ
ΤΝΣΑΞΗ
ΤΝΣΑΞΗ

65

60

67

62

ΓΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ

ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ
60

40

62

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ :

Όπωο είλαη γλωζηό, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.2084/1992 νξίδεηαη όηη, νη πξνϋπνζέζεηο
ζπληαμηνδόηεζεο ιόγω γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ηωλ αζθαιηζκέλωλ ηωλ θνξέωλ θύξηαο
αζθάιηζεο ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη
αζθαιηζκέλνη.
Καηόπηλ ηνύηνπ, επηζεκαίλεηαη όηη νη κεηαβνιέο ζηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ θνξέωλ θύξηαο
αζθάιηζεο, πνπ εηζάγνληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηωλ αζθαιηζκέλωλ αξκνδηόηεηαο Γ.Γ.Κ.Α..
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ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ψ3Σ
ΗΜΕΙΩΗ:
Σμ δηθαίςμα ακαγκώνηζεξ πιαζμαηηθώκ πνόκςκ αζθάιηζεξ ζύμθςκα με ημ άνζνμ 40 ημο κ.
3996/2011 ελαθμιμοζεί κα οθίζηαηαη γηα όζμοξ ζεμειηώκμοκ δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ με
πνμϋπμζέζεηξ πμο δηαμμνθώκμκηαη θαη ηζπύμοκ από 1.1.2011 θαη εθελήξ, με βάζε ηηξ δηαηάλεηξ ημο
άνζνμο 10 ημο κ. 3863/10. Η ζπεηηθή αίηεζε μπμνεί κα οπμβιεζεί πνμγεκέζηενα ή μεηαγεκέζηενα ημο
έημοξ ημο μπμίμο ηηξ πνμϋπμζέζεηξ ζοκηαλημδόηεζεξ επηζομμύκ κα θαημπονώζμοκ, αθόμε θαη
ηαοηόπνμκα με ηεκ αίηεζε ζοκηαλημδόηεζεξ ημοξ, ζε θαμηά όμςξ πενίπηςζε μεηά ηεκ εμενμμεκία
ζοκηαλημδόηεζεξ (έγγναθό μαξ Φ80000/21395/1450/6-10-2011). Ακηίζεηα, γηα όζμοξ ζεμειηώκμοκ
δηθαίςμα ζοκηαλημδόηεζεξ με πνμϋπμζέζεηξ πμο ίζποακ μέπνη 31.12.2010 θαζώξ θαη γηα όζμοξ
ζεμειηώκμοκ

δηθαίςμα

ζοκηαλημδόηεζεξ

από

1.1.2011

θαη

εθελήξ

με

βάζε

πνμϋπμζέζεηξ

ζοκηαλημδόηεζεξ πμο δεκ ηνμπμπμηήζεθακ με ημ άνζνμ 10 ημο κ. 3863/10 ελαθμιμοζμύκ κα
εθανμόδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 40 ημο κ. 2084/92, όπςξ αοηό ίζποε έςξ ηεκ ακηηθαηάζηαζή ημο
από ηεκ παν. 18 ημο άνζνμο 10 ημο κ. 3863/10.

Γηα θάζε πεναηηένς δηεοθνίκηζε, μη οπενεζίεξ ημο Τπμονγείμο είκαη ζηε δηάζεζή ζαξ.

Η ΓΓΝ. ΔΙΓΤΘΤΝΣΡΙΑ

Δν. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ-ΔΓΔΟΤΛΗ
ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γναθείμ Τπμονγμύ
2. Γναθείμ Γεκ. Γναμμαηέα
3. Γναθείμ Γεκηθήξ Δ/κηνηαξ ΚΑ
4. Γναθείμ Γεκηθήξ Δ/κηνηαξ Οηθ.
5. Όιεξ ηηξ Δ/κζεηξ ηεξ Γ.Γ.Κ.Α.
6. Σμήμα Δηαδμπηθήξ Αζθάιηζεξ
7. Δ/κζε Κ.Α.Μ. (Όια ηα Σμήμαηα)
8. ΗΡΙΔΑ
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