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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Οργανισμός                                      ΑΘΗΝΑ, 11  / 04 /2013 

Ασφάλισης   Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 /6/625232 

Ελευθέρων  

      Επαγγελματιών    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17
ΤΜΗΜΑ         : ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5                                 
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FAX.              : 210-5220504                                     ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝ.Α΄

                     
      

 ΘΕΜΑ:  Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 του ν.2084/92 μετά τις 
συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  του  ν.  4093/2012  στις  περιπτώσεις  συνταξιοδότησης  με 
εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης με τον φορέα μας ως συμμετέχοντα 
(πότε χορηγείται πλήρες ποσό συμμετοχής μας).
               ΣΧΕΤ: α) Εγκύκλιος πρώην ΤΕΒΕ 16/1993.
                           β) Έγγραφο πρώην ΤΕΒΕ ΔΙΠΑ Φ9/91/40267/15-10-2002.
 

               Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής  

ασφάλισης,  όταν  ο  οργανισμός  μας  είναι  συμμετέχων  επιβαρύνεται  με  την  δαπάνη 

συνταξιοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 του ν.2084/1992  ως ακολούθως:

        Α) Αν το όριο συνταξιοδότησης του συμμετέχοντος οργανισμού είναι  μεγαλύτερο του 

απονέμοντος  ,  τότε  ο  συμμετέχων οργανισμός επιβαρύνεται  με τη δαπάνη συνταξιοδότησης, 

όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το όριο που προβλέπεται από την νομοθεσία του. (α΄ εδάφιο 

άρθρου 69)

         Β)  Κατ’  εξαίρεση  στην  περίπτωση  που  το  όριο  συνταξιοδότησης  του  απονέμοντα 

οργανισμού είναι μικρότερο του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαγομένων στον Κ.Β.Α.Ε 

του ΙΚΑ , η επιβάρυνση της δαπάνης συμμετοχής γίνεται με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας 

που προβλέπεται από την νομοθεσία του ΙΚΑ για την συνταξιοδότηση των υπαγομένων στον 

Κ.Β.Α.Ε. (β΄ εδάφιο άρθρου 69)

        Το όριο  αυτό για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό  δικαίωμα ως 31.12.2012 είναι το 60ο 

για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες.

O.A.E.E.
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        Ωστόσο με το άρθρο πρώτο , υποπαράγραφος ΙΑ4 του ν. 4093/2012 επήλθαν από 1.1.2013 

ουσιαστικές  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης  όλων  των  φορέων  Κοινωνικής 

Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

    Μεταξύ  των  αλλαγών  είναι  τα  όρια  ηλικίας  συνταξιοδότησης  ανδρών και  γυναικών  που 

πραγματοποίησαν  χρόνο  σε  βαρέα  και  ανθυγιεινά  επαγγέλματα  (Κ.Β.Α.Ε)  του  ΙΚΑ   .  Από 

1/1/2013 καθορίζεται  ενιαία για άνδρες και γυναίκες στο 62  ο   έτος της ηλικίας.  

      Επομένως  μετά  τις  ανακατατάξεις  του  ν.4093/2012  και  την  εναρμόνιση  των  ορίων 

συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών υπαγομένων στον Κ.Β.Α.Ε στο 62ο έτος από 1.1.2013 και 

μετά προκύπτει ότι πλέον σε όσες περιπτώσεις συνταξιοδότησης συμμετέχει ο ΟΑΕΕ , εφόσον η 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι από 1.1.2013 και μετά, η επιβάρυνση της 

δαπάνης συμμετοχής (πλήρες ποσό) θα γίνεται ενιαία για άνδρες και γυναίκες στο 62ο.

        Στις περιπτώσεις ( άνδρες- γυναίκες) που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό  

δικαίωμα   μέχρι  31.12.2012  βάσει  του  άρθρου  10  του  ν.3863/2010  και  άρθρου  πρώτου 

υποπαρ.ΙΑ4 του ν.4093/2012  το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 60ο . Ως εκ τούτου σε 

αυτές τις περιπτώσεις η επιβάρυνση της δαπάνης συμμετοχής ( πλήρες ποσό) θα γίνεται στο 60ο 

έτος.

     Τα παραπάνω αποτυπώνονται  στα νέα έντυπα βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης (ΟΑΕΕ, 

πρώην ΤΑΕ, ΤΕΒΕ ,ΤΣΑ) τα οποία θα χρησιμοποιούνται για αιτήσεις που υποβάλλονται  από 

1.1.2013 και μετά.

Συνημμένα :Δύο (2) έντυπα βεβαιώσεων χρόνου για ΟΑΕΕ και πρώην ΤΑΕ, ΤΕΒΕ , ΤΣΑ.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                                       

           Α. ΛΑΚΑΚΗΣ
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