
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      

  
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αθήνα,    1-6-2016 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                         

Αριθ.  Πρωτ.      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                       Σ40/53              ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ 
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου                                   

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192 

e-mail : diefpar@ika.gr                                                ΠΡΟΣ: 

                                                                            Όλα τα Υποκαταστήματα  
                                                                          του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 
                                                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 
                                                                          Δ/νση Εκμετάλλευσης 

                                                                          Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης  
                                                                          Αναφορών (Συντάξεις) 
                                                                          Πατησίων 12 

                                                                          ΤΚ  10677  Αθήνα 
 

2. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε 
                                                                                      Δ/νση: Λειτουργίας και 
                                                                          Υποστήριξης Εφαρμογών 

                                                                          Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών 
                                                                          Τμήμα: Εθν. Μητρώου Συντάξεων 

                                                                          Λαγουμιτζή  40 
                                                                          ΤΚ  11745  Αθήνα 
 

3. Ο.Π.Σ.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
                                                                          Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών 

                                                                          Πατησίων  12 
                                                                          ΤΚ  10677  Αθήνα 
 

4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε 
                                                                          υπάλληλο των υπηρεσιών  

                                                                          Συντάξεων 
 
 

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας  
προκειμένου να συμπληρωθούν οι   ειδικές  ασφαλιστικές  προϋποθέσεις  για 

τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.» 
 
  

 1. Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.14465/608/25-4-2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με συνημμένη τη με αρ. 35/2016 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  σύμφωνα με την  οποία ο 

χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας δύναται να λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση  
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της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 
πενταετία  πριν από το έτος υποβολής της σχετικής αίτησης, όταν πρόκειται για 

συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   
Κατόπιν των ανωτέρω, επιπλέον των όσων αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο 

του Υπουργείου,  διευκρινίζεται ότι, προκειμένου ο  χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας 

να λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών 
ασφάλισης  ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης 

για συνταξιοδότηση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος  θα πρέπει η 
επιδότηση να έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη ως προς τη θεμελίωση πενταετία , 
αυτονόητα δε στο έτος εκείνο στο οποίο εντοπίζεται το έλλειμμα της ειδικής 

προϋπόθεσης των 100 ημερομισθίων προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα μειωμένης 
σύνταξης. 

Ευνόητο είναι ότι ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας που μπορεί να ληφθεί 
υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης την 
κρίσιμη πενταετία μπορεί να ανέλθει μέχρι 200 ή 300 ημέρες ανάλογα με τη διάταξη 

που εφαρμόζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε συνδυασμό 
με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται και αφορά το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο 

επιδοτούμενης ασθένειας που συνυπολογίζεται. 
Αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διοικητικής διαδικασία, θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα με έναρξη των 

οικονομικών αποτελεσμάτων από την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης. 
Οι περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά και αφορούν 

συνταξιοδοτικές αποφάσεις που  έχουν εκδοθεί εντός πενταετίας από την έκδοση  του 
παρόντος εγγράφου, θα επανακριθούν οίκοθεν εφόσον είναι εφικτό ή μετά την 
υποβολή αίτησης – όχλησης από τους ενδιαφερόμενους, η ημερομηνία της οποίας 

καθορίζει και την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων.  
Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας μπορεί να 

ληφθεί υπόψη και  στην περίπτωση των ασφαλισμένων γυναικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  για 
την πλήρωση των προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος μέχρι 31-12-
2010 προκειμένου να λάβουν μειωμένη ή πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με τα 

ισχύοντα μέχρι 31-12-2010 όρια ηλικίας.  
2. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των 

ασφαλισμένων μπορεί να γίνει  δεκτό ότι και για τη συμπλήρωση των 750 ημερών 
ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης,  προκειμένου 

να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος σε ασφαλισμένους για πρώτη φορά 
από 1-1-1993 και μετά, θα λαμβάνεται υπόψη χρόνος επιδότησης λόγω  ασθένειας και 
μέχρι 200 ημέρες συνολικά, εφόσον βέβαια η επιδότηση λόγω ασθενείας  έχει λάβει 

χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία. 
Και στις περιπτώσεις αυτές αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας καθώς και όσες  έχουν αντιμετωπιστεί 
διαφορετικά θα αντιμετωπιστούν ως ανωτέρω. 
 

Συν.: α) Το με αρ. πρωτ. Φ80000/ΟΙΚ14465/608/25-4-2016  έγγραφο  
β) Η με αρ. 35/2016 Ατομική Γνωμοδότηση 

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραμματεία Διοικητή                                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

2.Γραμματεία Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3. Γρ. Διευθυντή Παροχών 

 
                                                                                   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                             
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                         

   ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
                                                                                  






















