
1 
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Πληροφορίες :  Ανδριάνα Καραμπλιάνη 
Τηλέφωνο :  210-3368125 
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Αθήνα,        11/05/2015 

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.11221/3077/81 

                    
  

 ΠΡΟΣ : 1) IKA-ETAM 
        Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών    

        Υπηρεσιών 
        Δ/νση Παροχών  
        Αγίου Κων/νου 8 

        102 42 Αθήνα 
        (με συν/νο το ερώτημα) 
 

     2) κ.   ……. 

 
ΚΟΙΝ:   Όλους τους Φορείς  Κύριας και  

   Επικουρικής Ασφάλισης,     
   αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,  
   Κοινωνικής Ασφάλισης και    

            Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συνυπολογισμού 

του χρόνου επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της 

ειδικής προϋπόθεσης των 750 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία για 

τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος» 

 

  Με αφορμή ερώτημα που έχει τεθεί στην υπηρεσία μας (φωτοαντίγραφο του οποίου 

σας επισυνάπτουμε)  σχετικά με τον αριθμό ημερών επιδοτούμενης ανεργίας που 

μπορούν να συνυπολογισθούν για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ασφαλιστικού 

δεσμού  των 750 ημερών ασφάλισης για τη λήψη μειωμένης σύνταξη γήρατος, σας  

γνωρίζουμε τα εξής: 

   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.4093/2012) «νέοι» ασφαλισμένοι του 

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (υπαγόμενοι στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, 

για πρώτη φορά  από 1.1.1993), που πραγματοποιούν κατ’ ελάχιστον 4.500 ημέρες 

ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος με τη συμπλήρωση του 

67ου έτους της ηλικίας και δικαίωμα μειωμένης σύνταξης γήρατος με τη συμπλήρωση 

του 62ου έτους της ηλικίας. Ειδικότερα, δε, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω 

γήρατος,  απαιτείται η πραγματοποίηση 750 ημερών, τουλάχιστον, εντός της τελευταίας 

πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. 

    Κατά τα οριζόμενα στο αριθμ. πρωτ.  Φ.80000/9546/03.05.2012 έγγραφό μας, το 

οποίο έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Β49ΨΛ-2ΘΥ, έγινε δεκτό ότι,  για τη 

συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης, ανά έτος, την 

τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, 

προκειμένου για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από το Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ.  σε «παλαιούς» ασφαλισμένους του Ιδρύματος (υπαγόμενους στην ασφάλιση 
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οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά, μέχρι και την 31.12.1992) 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. και 

μέχρι 200 ημέρες, στην περίπτωση που  η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας  έχει 

λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία.  

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης 

στους «νέους» ασφαλισμένους (ασφαλισμένοι από 1/1/1993) απαιτείται επίσης η ειδική 

προϋπόθεση ασφαλιστικού δεσμού (750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία από την 

υποβολή της αίτησης), θα πρέπει, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των 

ασφαλισμένων, για τη συμπλήρωση  των απαιτούμενων 750 ημερών ασφάλισης  να 

λαμβάνεται υπόψη  χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  και 

μέχρι 200 ημέρες συνολικά, εφόσον βεβαίως   η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας  

έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία.  
 

 

  

 
  

 

  

 

Εσωτερική Διανομή :                                    

1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή  Υπουργού Κ.Α. 

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 

4. ΙΡΙΔΑ 

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ 
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