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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 28 / 6 /12
Αριθ. Πρωτ.
Σ54/ 22

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ &
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12 Αθήνα
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών
Παπαδιαμαντοπούλου 87
11527 Αθήνα
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Α΄Συντ/σης & Ροής Εφαρμογών
Τμήμα: Β΄
Λ. Συγγρού 101
Τ.Κ. 11745 Αθήνα
4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο των
Υπηρεσιών Συντάξεων

ΘΕΜΑ:

«Συνυπολογισμός

σύμφωνα

με

τις

χρόνου

διατάξεις

του

επιδοτούμενης
άρθρου

40

του

ανεργίας
Ν.

ή

ασθένειας

2084/92,

για

τη

συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων βάσει των διατάξεων του άρθρου
10, παρ.17β του ν. 3863/2010.»
ΣΧΕΤ.: Η αρ. 77/2010 εγκύκλιος.
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1. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.17 περ.β΄ του ν.
3863/2010, ανακαθορίστηκαν από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και
μειωμένης σύνταξης των έως 31/12/1992 ασφαλισμένων- μητέρων ανηλίκων τέκνων.
Δεδομένου ότι το ισχύον μέχρι 31/12/2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων
με ανήλικα τέκνα είναι το 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 50ο για μειωμένη,
διευκρινίστηκε με το αρ. Φ80000/24506/1853/2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι όλες οι ασφαλισμένες έως 31/12/1992 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
μητέρες, που σε κάποια χρονική στιγμή –η οποία μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την
31/12/2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο
τέκνο, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας, χωρίς να
εξετάζεται εάν κατά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα
του παιδιού.
Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, ο χρόνος
επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και μέχρι 200 ημέρες από κάθε αιτία την
τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
2. Με αφορμή έγγραφο ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς το αρμόδιο Υπουργείο
σχετικά με τη δυνατότητα συνυπολογισμού της επιδοτούμενης ασθένειας ή ανεργίας
που εντοπίζεται σε χρονικό διάστημα απώτερο της δεκαετίας που προηγείται της
αίτησης για συνταξιοδότηση με τις εν λόγω διατάξεις, το Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικής

Ασφάλισης

(Γεν.

Γραμ.

Κοινων.

Ασφαλίσεων)

με

Φ80000/29010/1865/6.2.2012 & Φ80000/οικ.13183/935/14.6.12

τα

αρ.

πρωτ.

έγγραφά του μας

γνώρισε τα εξής:
Με την με αρ. πρωτ. Φ. 80000/24506/1853/1.11.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
αυτού επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, με το άρθρο 10 παρ. 17 του ν. 3863/2010,
εισάγεται η έννοια της κατοχύρωσης /θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και
τονίζεται, ιδιαιτέρως, ότι οριοθετεί, ανάλογα με τη συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας
κάνει χρήση ο ασφαλισμένος/η, τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, βάσει
των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το
δικαίωμά του αυτό.
Ειδικότερα

δε,

οι

μητέρες

ανηλίκων

τέκνων,

που

μέχρι

31/12/2010

συμπληρώνουν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των 5.500 ημερών ασφάλισης και της
ανηλικότητας του παιδιού τους, κατοχυρώνουν το μέχρι τότε ισχύον ηλικιακό όριο των
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55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 ετών για μειωμένη, έστω και εάν αυτές
συνταξιοδοτούνται μετά την ημερομηνία αυτή.
Στις περιπτώσεις που το τέκνο είχε ενηλικιωθεί πριν από το έτος 2010 και οι
ασφαλισμένες είχαν πραγματοποιήσει λιγότερες από 5.500 πραγματικές ημέρες
ασφάλισης,

οι

ημέρες

επιδότησης

λόγω

ανεργίας

και/ή

ασθένειας

συνυπολογίζονται για τη συνταξιοδότηση, εφόσον αυτές τοποθετούνται εντός
της δεκαετίας που προηγείται της ημερομηνίας ενηλικίωσης του τέκνου.
3. Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με
τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι
31/12/2010, για την συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται
μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου τους θα λαμβάνετε υπόψη χρόνο επιδοτούμενης
ανεργίας ή/και ασθένειας (μέχρι 200 ημέρες για κάθε αιτία), που πραγματοποιήθηκε
μέσα στην τελευταία 10ετία πριν την ενηλικίωση του παιδιού τους, χωρίς να απαιτείται
ο χρόνος επιδότησης να ανάγεται στην δεκαετία πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης.
Αιτήσεις

που

εκκρεμούν

σε

οποιοδήποτε

στάδιο

της

διοικητικής

διαδικασίας θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ενώ περιπτώσεις
που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά, θα επανακριθούν κατόπιν αιτήσεως
από τις ενδιαφερόμενες –η οποία θα έχει το χαρακτήρα όχλησης- τα δε οικονομικά
αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης,
σε καμία όμως περίπτωση πριν την 15/7/2010 δηλ. την ημερομηνία δημοσίευσης του
ν. 3863/2010.
Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Παροχών
Τμήμα Κύριας Σύνταξης ( 8 αντίτυπα)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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