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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      Αθήνα 21/ 11/012    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    Α.Π: Φ10034/οικ.26973/483 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ     ΠΡΟΣ:τον ΟΓΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      Πατησίων 30 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    ΤΚ 10170 - ΑΘΗΝΑ 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ  

ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΙΝ: Όλους τους Ασφαλιστικούς 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 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ. 

              ΙΑ.6, παράγρ. 7, ΦΕΚ  Α, 222/12-11-12) αναφορικά με  

              την παράταση λήξης της ασφάλισης στον ΟΓΑ. 

 

 

 

  

Από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΓΑ και ειδικότερα από 

το ν.2458/97 (ΦΕΚ Α, 15) καθώς και το ΠΔ 78/98 (ΦΕΚ Α, 72), 

προβλέπεται η λήξη της ασφάλισης στο τέλος του έτους 

συμπλήρωσης του 64ου έτους της ηλικίας. Επίσης, προβλέπεται ότι, 

εφόσον ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης, η ασφάλιση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από 

αίτησή του και πέραν του 64
ου

 έτους της ηλικίας και μόνο για όσο 

χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης 

λόγω γήρατος.  

Μετά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 1 

έως 5 της  παραγράφου ΙΑ υποπαραγράφου 4 του πρόσφατα 

ψηφισθέντος από τη Βουλή ν.4093/2012, αύξηση του ορίου ηλικίας 

συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ στο 67
ο
 έτος, κρίθηκε απαραίτητη και  

η παράτασης της λήξης της ασφάλισης στον φορέα κατά δύο έτη. 

Με τις διατάξεις της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του ν. 

4093/2012, η λήξη της ασφάλισης πραγματοποιείται στο τέλος του 

έτους συμπλήρωσης του 66
ου

 έτους της ηλικίας, προκειμένου οι 

ασφαλισμένοι να συνεχίσουν να έχουν και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη από τον ΟΓΑ, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, 

όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΓΑ προβλεπόταν η διακοπή 

της ασφάλισης στο 65
ο
 έτος, αυτή θα πραγματοποιείται στο 67

ο
 έτος 

ηλικίας. 

Τέλος, με την παρούσα ρύθμιση, εφόσον ο ασφαλισμένος δε 

θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος, η ασφάλιση 

παρατείνεται πλέον και μετά τη συμπλήρωση του 66
ου

 έτους της 
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ηλικίας του και για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση 

δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:                                                    Η 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 Ασφάλισης Αγροτών  

    και Ανασφάλιστων Ομάδων  

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α 

    και το Τμήμα Διαδοχικής  

    Ασφάλισης  

6. ΚΠΑΣ  

 

 


