ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ………………………………………………………………….….………… 3
2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ …………………………………………………………………………………… 3
Νομικό Πλαίσιο …………………………………………………………………………………... 4
Πηγές ……………………………………………………………………………………….……….... 4
Συντακτική ομάδα ……………………………………………………………………..……….. 4

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ από 1η.1.1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) :
Μητέρες και χήροι πατέρες με ανήλικα/ανίκανα για κάθε
βιοποριστική εργασία τέκνα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

εργασία, ανεξαρτήτως της οικογενειακής κατάστασης των
μητέρων
Χήροι πατέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα για κάθε
βιοποριστική εργασία
Χήροι πατέρες με ανάπηρα τέκνα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Συμπλήρωση 6000 ημερών ασφάλισης παράλληλα με την
ανηλικότητα – αναπηρία του τέκνου

ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ:

Συνταξιοδότηση στο 55ο έτος με πλήρη σύνταξη ή στο 50ο με
μειωμένη. Εφόσον οι ανωτέρω προϋποθέσεις συντρέξουν από
1η.1.2013, συνταξιοδότηση στο 67ο έτος με πλήρη σύνταξη ή
στο 62ο με μειωμένη.

1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μητέρα, ασφαλισμένη για πρώτη φορά από την 1η.1.1993 και εφεξής, με ανήλικα ή
ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, η οποία έχει πραγματοποιήσει χρόνο
ασφάλισης 6000 ημερών, δικαιούται πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση του 55ου έτους της
ηλικίας της ή μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ου έτους. Από 1η.1.2013 το
ανωτέρω όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη καθορίζεται στο 65ο έτος και στο 60ο για την
μειωμένη.
Συνοπτικά, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για την συγκεκριμένη κατηγορία
ασφαλισμένων διαμορφώνεται ως εξής :
ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΓΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΛΗΡΗ

ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΓΙΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣΥΝΤΑΞΗ

2010

6000

55

50

2011

6000

55

50

2012

6000

55

50

2013

6000

67

62

Η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται με το όριο ηλικίας που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο
συμπληρώνει τις 6000 ημέρες ασφάλισης και εφόσον συντρέχει τότε και η ανηλικότητα του
τέκνου. Ως ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα.

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω δικαίωμα δεν θίγεται από ενδεχόμενη απώλεια του παιδιού.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση ανύπαντρων μητέρων ή
διαζευγμένων καθώς και στην περίπτωση που η ανικανότητα του παιδιού επέλθει μετά την
ενηλικίωσή του.
Δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν και οι χήροι πατέρες με
ανήλικα τέκνα, καθώς και οι χήροι πατέρες ανάπηρων τέκνων.
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