
 

ΘΕΜΑ: ‘‘Συμπληρωματικές οδηγίες για τις νέες χρονικές προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ’’. 

ΣΧΕΤ:  Η 85/20-11-90 εγκύκλιος. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

       Στη συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου μας με την οποία      
σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90     
με τις οποίες ορίζονται νέες χρονικές προϋποθέσεις για συντα-
ξιοδότηση από το ΙΚΑ και σας δώσαμε οδηγίες για την εφαρμογή     
τους, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά και τα εξής: 

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. α' του άρθρου 28 του ΑΝ.1846/51,     
όπως ισχύει από 17/10/90, ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ δικαιούται      
σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έγινε ανάπηρος κατά την έννοια     
της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και πραγματοποίησε στην ασφά-      
λιση του ΙΚΑ τον αριθμό ημερών εργασίας της παρ. 1 του αυτού     
άρθρου (1991=4050, 1992=4200, 1993-4350, 1994 και μετά =4500     
ή 10.000) ή εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλι-      
κίας του τριακόσιες (300) το λιγότερο ημέρες εργασίας.      
Οι 300 αυτές ημέρες εργασίας αυξάνονται ανά 120 κατά μέσο όρο     
για κάθε έτος της ηλικίας του μετά τη συμπλήρωση του 21ου και     
μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4200 ημερών εργασίας (σχε-      
τική αντιστοιχία ημερών εργασίας και ηλικίας στη σελίδα 7      
της 85/90 εγκυκλίου).                            
Εδώ διευκρινίζεται ότι οι 300 ημέρες εργασίας που απαιτούνται     
την τελευταία πενταετία πριν καταστεί κάποιος ανάπηρος για θε-      
μελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αναφέρονται στις προϋποθέ-   
σεις συνταξιοδοτήσεως για άτομα νεαρής ηλικίας και δεν αναζη-      
τούνται στις περιπτώσεις που ο ασφ/νος έχει πραγματοποιήσει τις 
ημέρες εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου. 
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Όπως είναι ευνόητο, οι παραπάνω οδηγίες έχουν εφαρμογή και         
στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο Γ' της εγκυκλίου 85/90, εφόσον σύμφωνα με τις νέες διατά-          
ξεις (άρθρο 28 παρ. 6 του ΑΝ. 1846/51, όπως ισχύει από 17/10/90)          
για την απονομή σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη απαιτεί-     
ται ο θανών να είχε πραγματοποιήσει ή τον αριθμό ημερών εργασίας          
που ορίζεται στην παρ. 4 εδ. α' του άρθρου 28 ή 1500 ημέρες εργασίας         
από τις οποίες 300 τουλάχιστον την τελευταία πενταετία πριν από το          
θάνατό του. 

Επομένως και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου         
που το δικαίωμα θεμελιώνεται τελικά με τις προϋποθέσεις της παρ.1          
δεν απαιτείται η ειδική προϋπόθεση των 300 ημερών της τελευταίας 
πενταετίας. 

2. Με τις νέες διατάξεις της παρ. 3 εδ. δ΄ του άρθρου 28 του 
ΑΝ.1846/51, όπως ισχύουν από 17/10/90, ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις         
για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μητέρων με ανήλικα ή ανίκα-          
να παιδιά. Στην εγκύκλιο 85/90 επιφυλαχθήκαμε  να δώσουμε οδηγίες         
σχετικά με την εφαρμογή της τελευταίας παραγράφου του εδαφ. δ' της         
παρ. 3 του άρθρου 28 του Α.Ν.1846/51 και τούτο διότι δεν είχε ερμη-          
νευθεί ακόμη η έννοια της πρότασης" αν από άλλες διατάξεις αυτού         
του νόμου ορίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις κλπ" αφορούσε το Ν.         
1902/90 ή τον Α.Ν. 1846/51. 

Η παραπάνω διάταξη, όπως και οι, υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 
27 του Ν.1902/90, έχουν ενταχθεί στο άρθρο 28 του ΑΝ.1846/51 εφόσον         
όπως αναφέρεται στην παρ. 1 αυτού οι παρ. 1-5 και η παρ. 6 πρώτο         
εδάφιο και στοίχος,α' του άρθρου 28 του ΑΝ.1846/51 ως ισχύουν σήμερα 
αντικαθίστανται ως εξής και έχουν τεθεί εντός εισαγωγικών. 

Έτσι και η τελευταία παράγραφος του εδ. της παρ.3 σύμφωνα          
με την οποία οι μητέρες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν την διάταξη με         
την οποία θα συνταξιοδοτηθούν αν από άλλες διατάξεις του νόμου ορί-          
ζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις αναφέρεται στον ΑΝ.1846/51. 

Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η εφαρμογή διατάξεων του Ν.          
1902/90 για τη συνταξιοδότηση, των μητέρων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ         
και συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς του ΑΝ. 1846/5.1. 

   Άλλωστε όπως προκύπτει από τα άρθρα 2 και 10 του Ν. 1902/90 ο         
νομοθέτης απέβλεψε σταδιακά στην κατάργηση της 15ετίας ή άλλων ευνοϊ-
κότερων προϋποθέσεων που ίσχυαν για τις γυναίκες που απασχολούνται         
στο Δημόσιο Τομέα και επομένως δεν μπορεί να συναχθεί βούληση αυτού        
για τη θεσμοθέτηση 15ετίας, έστω και έμμεσα, σε γυναίκες που μέχρι        
τώρα δεν είχαν την προϋπόθεση αυτής. 
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Έπειτα από τα παραπάνω αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα υπο-
βληθούν από ασφαλισμένες με τις οποίες θα ζητούν τη συνταξιοδότη-          
σή τους με άλλες διατάξεις του Ν.1902/90 θα κρίνονται με το ΑΝ. 
1846/51. 
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