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     ΘΔΜΑ:  Γλωζηνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λ.4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε νξίωλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο  

 

 

 

 αο γλωξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 222 Α  15-12-2012 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4093 «Έγθξηζε 

Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016- Δπείγνληα Μέηξα 

Δθαξκνγήο ηνπ λ.4016/2012 θαη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016»   

 

1. ην άξζξν πξώην ππνπαξάγξαθνο ΙΑ4 πεξίπηωζε 2 ηνπ αλωηέξω λόκνπ πξνβιέπεηαη 

αύμεζε από 1-1-2013 θαηά δύν έηε όιωλ ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ Φνξέωλ 

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξόλνηαο πνπ ηζρύνπλ ηελ 31-12-2012. 

  Δπίζεο ζηελ πεξίπηωζε 4 πξνβιέπεηαη ξεηά όηη δελ ζίγνληαη θαη κπνξνύλ λα αζθεζνύλ 

νπνηεδήπνηε ηα ζεκειηωκέλα κέρξη 31-12-2012 ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, ιόγω 

ζπκπιήξωζεο ηωλ θαηά πεξίπηωζε απαηηνπκέλωλ πξνϋπνζέζεωλ ειηθίαο θαη ρξόλνπ 

αζθάιηζεο.  

 

2. Από ηελ εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω πξνθύπηεη όηη ην ειάρηζην όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο 

ιόγω γήξαηνο από ην Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (Ν.Α.Σ.) ηωλ 50 εηώλ απμάλεηαη ζην 52
ν
 

έηνο πξνζηηζεκέλωλ δύν εηώλ από 1-1-2013. 

  Από ηελ ίδηα εκεξνκελία ν ειάρηζηνο απαηηνύκελνο γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε αξηζκόο 70 πνπ 

πξνθύπηεη ωο άζξνηζκα ηωλ εηώλ ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο θαη ηωλ εηώλ ηεο ειηθίαο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηακνξθώλεηαη ζηνλ αξηζκό 72.  

 Σα ζεκειηωκέλα κέρξη 31-12-2012 ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, ιόγω ζπκπιήξωζεο ηωλ 

θαηά πεξίπηωζε απαηηνπκέλωλ πξνϋπνζέζεωλ ειηθίαο θαη ρξόλνπ αζθάιηζεο δελ ζίγνληαη 

θαη κπνξνύλ λα αζθεζνύλ νπνηεδήπνηε.                          

 

3.  Όπνπ ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηνπ ΝΑΣ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο απηέο δηακνξθώλνληαη αλαιόγωο.  

  πγθεθξηκέλα επεξεάδνληαη :  

  -  Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πδ. 913/78 (ΦΔΚ220 Α΄) 

 -  Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1711/87 (ΦΔΚ 109 Α΄) 

    - Οη πεξηπηώζεηο Ι θαη ΙΙ ηνπ εδαθίνπ δ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2575/1998 

(ΦΔΚ 23Α΄) όπωο έρνπλ πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ ηνπ λ.2932/2001 

(ΦΔΚ 145 Α΄) 

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-9ΙΒ



 

 

4. Αλαιόγωο επεξεάδνληαη θαη ηα απαηηνύκελα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο από ηνλ      

Κιάδν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ναπηηθώλ (ΚΔΑΝ) όπνπ ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

7 ηνπ λ.1482/1984 (ΦΔΚ 153
 
Α) γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο επηθνπξηθήο 

παξνρήο είλαη απαξαίηεηε ε ζπληαμηνδόηεζε ηνπ λαπηηθνύ από ην ΝΑΣ.  

 

5. Όζνλ αθνξά ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Πξνζωπηθνύ Ιδξπκάηωλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΣΔΑΠΙΔΝ) , κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.619/1977 

(ΦΔΚ 171
 
Α) πξνβιέπεηαη όηη γηα ηε ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο επηθνπξηθήο 

παξνρήο είλαη απαξαίηεηε ε ζπληαμηνδόηεζε από ηνλ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. 

 

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξω δηεπθξίληζε.  

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1) 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2) 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

3) 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ξηαο Κνηλ. Αζθαιίζεωλ 

4) 4. Γξαθείν θ. Γελ.Γ/ληξηαο Οηθνλνκηθώλ Τπεξ. 

5) 5. Γ/λζε ΚΑΜ (Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ)  

6. Οιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ΓΓΚΑ 

7. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 

8. ΗΡΙΓΑ                                                                                     Η ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

  

 

 

 

 Γξ. ΑΡΣΔΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΔΓΟΤΛΗ 

6)   
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