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ΘΕΜΑ : Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ν.3863/10 (άρθ. 10 
παρ.17 περ.β) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και 
των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το Φ600000/5075/475/24-06-2011 έγγραφο της ΓΓΚΑ

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης 
των  μητέρων  ανηλίκων,  με  συνυπολογισμό  χρόνου  ασφάλισης  που  έχει 
πραγματοποιηθεί σε κράτος μέλος Ε.Ε. ή κράτος με το οποίο η χώρα μας συνδέεται με 
Διμερή  Σύμβαση  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  και  δεδομένου  ότι  η  θεμελίωση  του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος (για την οποία  απαιτούνται σωρευτικά η ανηλικότητα 
του τέκνου και η συμπλήρωση των 5500 ημερών) μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν 
την συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, επισημαίνουμε τα εξής: 

Α) κατά  τη  στιγμή  της  θεμελίωσης  θα  πρέπει  να  έχει  συμπληρωθεί  ο  ελάχιστος 
απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα (300 ημέρες) ή να συμπληρωθεί 
οπωσδήποτε έως την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού.
Παράδειγμα:
 Ασφαλισμένη που είχε πραγματοποιήσει γαλλικό χρόνο ασφάλισης 5700 ημέρες μέχρι 
31/03/2008 -ημερομηνία κατά την οποία το παιδί της συμπλήρωσε το 18ο έτος - και 
υπήχθη στην ασφάλιση του ΙΚΑ μεταγενέστερα (π.χ. από 01/06/2008 μέχρι 31/08/2010 
πραγματοποιώντας  650  ημέρες  ασφάλισης),  δεν  μπορεί  να  θεμελιώσει  δικαίωμα 
πλήρους  σύνταξης  στο  55ο έτος  (ή  μειωμένης  στο  50ο)  με  βάση  τη   συγκεκριμένη 
διάταξη,  καθόσον  δεν  υπήρχε  ελληνικός  χρόνος  ασφάλισης  κατά  τη  στιγμή  που 
σωρευτικά συνέτρεχαν οι λοιπές προϋποθέσεις. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι η ανωτέρω θα 
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μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με συνυπολογισμό του γαλλικού χρόνου, με 
βάση  κάποια  άλλη  από  τις  διατάξεις  της  νομοθεσίας  μας  και  σε  διαφορετικό  όριο 
ηλικίας.

Β) δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη περίοδοι ασφάλισης που διανύθηκαν σε κράτος 
το  οποίο  δεν  είχε  ενταχθεί  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση (ή  με  το  οποίο  δεν  είχε 
συναφθεί διμερής σύμβαση) κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου, ακόμη 
και αν μεταγενέστερα, κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης λόγω της 
συμπλήρωσης του 50ου/55ου έτους της ηλικίας της μητέρας, το εν λόγω κράτος έχει γίνει 
μέλος της Ε.Ε. ή τέθηκε εν τω μεταξύ σε ισχύ διμερής σύμβαση.
Παράδειγμα:  
Ασφαλισμένη πραγματοποίησε 4300 ημέρες ασφάλισης στη Ρουμανία από 01/04/1984 
έως 30/06/1999 και 1800 ημέρες στο ΙΚΑ από 01/03/2000 έως 31/07/2008. Το παιδί της 
συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του στις 15-09-2005, ημερομηνία κατά την οποία, 
ως γνωστόν, δεν είχε ακόμη ενταχθεί η Ρουμανία στην Ε.Ε. (ένταξη από 01/01/07). Σε 
αυτή  την  περίπτωση δεν  είναι  δυνατό  να  πραγματοποιηθεί  συνυπολογισμός  και  να 
θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα  σε χρονικό σημείο που προηγείται της ένταξης 
του  εν  λόγω  κράτους  στην  Ε.Ε.,  οπότε  αίτηση  για  συνταξιοδότηση  με  βάση  τη 
συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να απορριφθεί.

Γ) σε  περίπτωση  θεμελίωσης  του  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος  με  συνυπολογισμό 
αλλοδαπού  χρόνου  ασφάλισης,  το  δικαίωμα  δεν  μπορεί  να  μετατραπεί  σε 
αυτοτελές μεταγενέστερα, έστω και αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
σύνταξη η ενδιαφερόμενη έχει συμπληρώσει 5500 ημέρες ελληνικού και μόνο χρόνου 
ασφάλισης.
 Παράδειγμα: 
 Ασφαλισμένη,  μητέρα  ανηλίκου,  η  οποία  έχει  συμπληρώσει  μέχρι  31/12/10  τις 
απαιτούμενες  5500  ημέρες  ασφάλισης  με  συνυπολογισμό  (π.χ.  2000  ημέρες  στη 
Γερμανία και 3500 ημέρες στο ΙΚΑ), θεμελιώνει μεν δικαίωμα στο 50ο / 55ο έτος , αλλά 
μόνο σε τμηματική σύνταξη. Δεν μπορεί δηλ. να θεμελιώσει αυτοτελές δικαίωμα, έστω 
και αν εξακολουθήσει να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ και κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης έχουν συμπληρωθεί  5500 ημέρες ελληνικού χρόνου ασφάλισης.
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