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ΘΕΜΑ: «Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα ζπλππνινγηζκνύ ηνπ 

ρξόλνπ επηδόηεζεο αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο πξνϋπόζεζεο 

ησλ 100 εκεξώλ αζθάιηζεο θαη’ έηνο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία γηα ηε ρνξήγεζε κεησκέλεο 

ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο» 
 

χετ.: Τν Α.Π. Σ40/116/9.4.2012 έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ.           

  

 

Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζαο, κε ην νπνίν δεηνύληαη νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ αλαθεξόκελν ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. Όπσο είλαη γλσζηό, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 3
α
 ηνπ λ.1846/1951, όπσο 

ηζρύεη, νξίδνπλ όηη, αλ ν αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ζπκπιεξώλεη ηνλ απαηηνύκελν 

αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, από ηηο νπνίεο 

αλά εθαηό ηνπιάρηζηνλ ζε θαζέλα από ηα πέληε εκεξνινγηαθά έηε πνπ πξνεγνύληαη ηνπ 

έηνπο, θαηά ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, δηθαηνύηαη ζύληαμε ιόγσ 

γήξαηνο κεησκέλε θαηά ην 1/200 ηεο πιήξνπο κεληαίαο ζύληαμεο, γηα θάζε κήλα πνπ ιείπεη 

από ηα αληίζηνηρα όξηα ειηθίαο ηεο πιήξνπο ζύληαμεο, εθόζνλ ζπκπιήξσζε ην 60
ό
 έηνο ηεο 

ειηθίαο πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλν θαη ην 55
ν
 έσο ην 60

ν
  έηνο ηεο ειηθίαο πξνθεηκέλνπ 

γηα αζθαιηζκέλε. 

2. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.2084/1992, όπσο ηζρύνπλ γηα όζνπο 

ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ιόγσ γήξαηνο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη 

31.12.2010, σο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηε ζεκειίσζε 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, ινγίδεηαη, πιελ ηνπ ρξόλνπ πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο, κεηαμύ 
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άιισλ, ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη κέρξη 200 εκέξεο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο.   

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.2084/1992, όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 18 ηνπ λ.3863/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 

40 ηνπ λ.3996/2011, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ 

δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από 1.1.2011 θαη εθεμήο κε βάζε ηηο απμεκέλεο ρξνληθέο θαη 

ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, σο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, ινγίδεηαη, πιελ ηνπ 

ρξόλνπ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο, κεηαμύ άιισλ, ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ 

ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη κέρξη 300 εκέξεο.  

Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη, ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο 

ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ζεκειίσζε 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ηόζν σο πξνο ηε ιήςε 

πιήξνπο ζύληαμεο όζν θαη σο πξνο ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο. Σεκεηώλεηαη όκσο όηη, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ιήςεο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ 

ζρεηηθνύ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, πξέπεη λα πιεξείηαη θαη ε εηδηθή πξνϋπόζεζε ησλ 

100 εκεξώλ αζθάιηζεο αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ από ην έηνο πνπ ππνβάιιεηαη ε 

αίηεζε γηα ζπληαμηνδόηεζε (αζθαιηζηηθόο δεζκόο).  

3. Σύκθσλα κε ηελ παγίσο δηαηππσκέλε λνκνινγία ηνπ ΣηΔ (απνθάζεηο 1175/2005, 

20/2006, 2282/2009, 981/2010), ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο 

ζπλππνινγίδεηαη πξνο ζπκπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ζεκειίσζε 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ιόγσ γήξαηνο ζε θάζε πεξίπησζε, δειαδή όρη κόλν ηεο 

πιήξνπο ζύληαμεο, αιιά θαη ηεο κεησκέλεο, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ 

ζπκπιεξώλεη 100 εκέξεο εξγαζίαο αλά έηνο ζηελ θξίζηκε πξηλ από ηε ζπληαμηνδόηεζε 

5εηία, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κεησκέλε ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο, δύλαληαη λα 

ζπλππνινγίδνληαη, γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, νη εκέξεο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο 

θαη κέρξη 200. Γελ πθίζηαηαη όκσο ε δπλαηόηεηα κεηαζέζεσο ησλ ρξνληθώλ ζεκείσλ 

ελάξμεσο θαη ιήμεσο ηεο θξίζηκεο πεληαεηίαο ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν ησλ πέληε εηώλ από 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδόηεζε.    

Δπηζεκαίλεηαη αθόκε όηη, ε ζέζπηζε ηεο εηδηθήο πξνϋπόζεζεο ησλ 100 εκεξώλ 

αζθάιηζεο αλά έηνο ηελ 5εηία πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα 

ζπληαμηνδόηεζε, είρε σο ζθνπό ηε δηαπίζησζε ηεο ύπαξμεο ελεξγνύ αζθαιηζηηθνύ δεζκνύ 

κεηαμύ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ θξίζηκε 5εηία θαη θαη’ επέθηαζε ηε 

δηαπίζησζε όηη, ν αζθαιηζκέλνο δελ είρε ζηεξεζεί θαηά ηελ ελ ιόγσ ρξνληθή πεξίνδν ηε 

δπλαηόηεηα πξνο εξγαζία, όρη από ππαηηηόηεηά ηνπ.   

Όπσο είλαη γλσζηό, ε επηδόηεζε ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο ρνξεγείηαη εθόζνλ α. έρεη 

πξνεγεζεί θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ όρη από ππαηηηόηεηά ηνπ, 

θαη β. ν αζθαιηζκέλνο έρεη έλαλ ειάρηζην αξηζκό εκεξώλ αζθάιηζεο θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πξηλ ηελ απόιπζή ηνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε επηδόηεζε ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο 

είλαη επαθόινπζν ηεο δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο από ηελ νπνία απέρεη ν αζθαιηζκέλνο ρσξίο 

ππαηηηόηεηά ηνπ ή θαη ρσξίο ηε βνύιεζή ηνπ.   

4. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε ην δεδνκέλν όηη ε ζεκεξηλή δπζκελήο νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπγθπξία έρεη νδεγήζεη ζηε ξαγδαία αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ, κε 
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απνηέιεζκα έλαο κεγάινο αξηζκόο αζθαιηζκέλσλ λα κε δύλαηαη λα πιεξεί ηελ εηδηθή 

πξνϋπόζεζε ησλ 100 εκεξώλ αζθάιηζεο αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ από ην έηνο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδόηεζε, ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο 

από ηνλ ΟΑΔΓ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο πξνϋπόζεζεο ησλ 100 

εκεξώλ αζθάιηζεο αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ από ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα 

ζπληαμηνδόηεζε  γηα ηε ρνξήγεζε κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. 

Τνλίδεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ ν αλσηέξσ ρξόλνο επηδνηνύκελεο αλεξγίαο λα ιακβάλεηαη 

ππόςε γηα ηελ πιήξσζε ηεο εηδηθήο πξνϋπόζεζεο ησλ αλά 100 εκεξώλ αζθάιηζεο, ζα 

πξέπεη ε επηδόηεζε ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο λα έρεη ιάβεη ρώξα θαηά ηελ θξίζηκε πεληαεηία.  

Σαο γλσξίδνπκε ηέινο όηη, δελ είλαη δπλαηόο, θαη’ επέθηαζε ησλ αλσηέξσ, ν 

ζπλππνινγηζκόο άιισλ αλαγλσξηδόκελσλ ρξόλσλ πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζην δηάζηεκα 

ηεο θξίζηκεο πεληαεηίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαγλώξηζε ησλ θελώλ αζθάιηζεο 

δηαζηεκάησλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο πξνϋπόζεζεο ησλ 100 εκεξώλ αζθάιηζεο αλά 

έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο.    
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