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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      Αθήνα , 21/11/012    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    Α.Π: Φ10034/26562/473 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ       Πατησίων 30 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    ΤΚ10170 -ΑΘΗΝΑ 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ                     

ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  ΚΟΙΝ: όλους τους Ασφ/κούς Οργανισμούς 

ΠΛΗΡΟΦ: Ε. Σακελλαρίου     αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, 

Τηλέφωνο: 2103368339      Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 

Ταχ. Κώδικας:10110-ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4,  

              παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά με αύξηση ορίων 

              ηλικίας συνταξιοδότησης. 

 

 

 

 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 της παραγράφου ΙΑ, 

υποπαράγραφος 4 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»  και σας γνωρίζουμε τα 

εξής: 

 Από 1-1-2013 όλα τα ισχύοντα κατά την 31-12-2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 

τον ΟΓΑ, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη και διαμορφώνονται στο 67
ο
 έτος ηλικίας για όλες τις 

περιπτώσεις συνταξιοδότησης. 

 Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31-12-2012, λόγω συμπλήρωσης των 

προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτά 

προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. 

 Σε ότι αφορά τα κατοχυρωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία 

σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγονται, αφού οι ασφαλισμένοι δύνανται να 

συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά 

περίπτωση κατοχυρώνουν, αυτές δεν έχουν εφαρμογή στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν υφίστανται 

διατάξεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  

 Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από την αύξηση του ανωτέρω ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης  

εξαιρούνται  οι  ασφαλισμένες   που   θεμελιώνουν  δικαίωμα συνταξιοδότησης  σύμφωνα με τις 
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ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε 

βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική 

εργασία τέκνων.  

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

  

                                                                             

      Εσωτερική διανομή :                                                  H ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Κ.Α                                                

1. Γραφ.κ. Υπουργού 

2. Γραφ.κ.Γεν. Γραμματέα                              

3. Γραφ. κ.Γεν.Δ/ντριας Κ.Α                          ΔΡ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ 

4. Δ/νση Αγροτών και  

     Ανασφάλιστων Ομάδων 

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α και  

     το Τμήμα Διαδοχικής ασφάλισης  

6.  ΚΠΑΣ                              


