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Αριθ.  Πρωτ.                                                    

Σ70/6 

ΠΡΟΣ:                                                              

Όλες τις οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ  

(Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες) 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 13     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                          

1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.                                                                          

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης 

Εφαρμογών                                                                               

Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών                                    

Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα                                            

2. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής                                  

& Επικοινωνιών                                           

Παπαδιαμαντοπούλου 87, Τ.Κ. 11527 Αθήνα  

3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ                                    

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                               

Θ Ε Μ Α: «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη 

διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές 

επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».                                                                             

Σχετ.: α) Οι εγκύκλιοι 29/2013,12/2014, 28/2014, 34/2014, 38/2015, 7/2016, 28/2016 και 

τα Γενικά Έγγραφα με αρ. πρωτ. Σ70/66/20.6.2013 και Γ99/47/5.2.2014 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.                     

β) Το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/49/1772492/30.12.2016 έγγραφο και οι εγκύκλιοι 

19/2015, 6/2016 και 22/2016 του τ. ΟΑΕΕ. 
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 Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.50122/1920/30.11.2016 έγγραφο 

του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 

7ΩΑ0465Θ1Ω-8ΡΞ), με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 

50 του Ν. 4430/2016 που προβλέπουν εξάμηνη παράταση χορήγησης των 

συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των 

ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.  

Έχοντας υπόψη και τις οδηγίες των εγκυκλίων 28/2016 και 22/2016 του τ. ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και τ. ΟΑΕΕ αντίστοιχα, με τις οποίες καλύφθηκαν ήδη οι συνταξιούχοι και 

επιδοματούχοι των οποίων το δικαίωμα έληγε μέχρι και τις 31.12.2016 (μηχανογραφική 

λήξη: 1/2017), η κοινοποιούμενη διάταξη δίνει το δικαίωμα εξάμηνης παράτασης των 

συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν ή λήγουν μέχρι και τις 30.6.2017 

(μηχανογραφική λήξη 1.7.2017). Έχοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο ανωτέρω 

έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ και σε συνδυασμό με τις οδηγίες των προαναφερόμενων 

εγκυκλίων, διευκρινίζουμε επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Πρόκειται για συνταξιούχους και επιδοματούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε 

ή λήγει μέχρι και τις μέχρι και τις 30.6.2017 (μηχανογραφική λήξη 1.7.2017), εφόσον 

εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. -χωρίς υπαιτιότητά τους- 

για την παράταση χορήγησης της παροχής που ελάμβαναν, ως εξής: 

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,                     

β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη για ορισμένο χρονικό 

διάστημα με ειδικές διατάξεις, οι οποίες προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση 

αναπηρίας των ασφαλισμένων (άρθρο 1 Ν. 612/77, όπως ισχύει για όλες τις 

κατηγορίες στις οποίες επεκτάθηκε), δηλαδή: 

• οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί)  

• οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/90)  

• οι πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική 
αναιμία (άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/94)  

• οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002 και 
άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3232/2004)  

• οι πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 
3232/2004)  
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• οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση 
μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και 
κάτω άκρα άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006)  

• οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (παρ. 4 του 
άρθρου 37 του Ν. 3996/2011) 

γ)  τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου 

του γονέα τους ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία,                                                                    

δ)  οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος,                                                                                

ε)  όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.  

Εξαιρούνται:                                                                                                                                                 

i. τα πρόσωπα για τα οποία η εκκρεμής υγειονομική κρίση των ΚΕ.Π.Α. αφορά 

προσαύξηση σύνταξης για μέλος οικογένειας λόγω ανικανότητάς του για κάθε 

βιοποριστική εργασία  

(δεδομένου ότι η παροχή αυτή ενσωματώνεται στο ποσό της σύνταξης του 

δικαιούχου και χορηγείται σε αυτόν και όχι στο ανίκανο μέλος οικογένειας ως 

ανεξάρτητο δικαίωμα),  

ii. τα πρόσωπα που δεν προσέρχονται προς εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές 

ΚΕΠΑ ή δεν προσκομίζουν απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να κριθούν από 

τις επιτροπές αυτές ή παραιτήθηκαν από την αίτηση που είχαν υποβάλει στα ΚΕΠΑ 

(λόγοι υπαιτιότητας1),  

iii. τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν ή συνεχίζουν να λαμβάνουν την αντίστοιχη παροχή 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4396/2016 ή της 

κοινοποιούμενης διάταξης (από τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016 και για χρονικό 

διάστημα 6 μηνών κατ’ ανώτατο όριο).  

 

2. ΠΑΡΟΧΕΣ 

  Η διάταξη παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να συνεχίσουν να 

λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της και για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες (δεν δικαιούνται  

 

                                                            
1  Θεωρείται ότι υπάρχει εκκρεμότητα χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων και στις περιπτώσεις που: 
α) έχει εκδοθεί γνωμάτευση ΚΕΠΑ επί της οποίας η υπηρεσία συντάξεων ζητεί διευκρινίσεις από την υγειονομική 
επιτροπή με υπηρεσιακό σημείωμα, εφόσον έχουν προσκομιστεί από τον ασφαλισμένο όλα τα απαιτούμενα για 
την κρίση των επιτροπών ιατρικά στοιχεία. 
β) έχει γίνει προσφυγή στη ΒΥΕ είτε από τους ασφαλισμένους είτε από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο  
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εκ νέου αυτόματη παράταση όσοι συνταξιούχοι έχουν στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

κωδ. λήξης 13 από 1/2/2017 έως και 1/6/2017). Διευκρινίζεται ότι είναι επιτρεπτή η 

χορήγηση της παροχής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016 

στην περίπτωση που μετά τη χορήγηση εξάμηνης κατ’ ανώτατο χρόνο παράτασης 

(π.χ., του άρθρου 55 του Ν. 4396/2016) μεσολαβήσει η παράταση του δικαιώματος 

που είχε λήξει και στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό λήξει εκ νέου κατά το χρονικό 

διάστημα που ισχύει η διάταξη (μηχανογραφική λήξη 1.7.2017), με αποτέλεσμα να 

υπάρχει εκκρεμότητα στα ΚΕΠΑ για την κρίση των υγειονομικών προϋποθέσεων σε 

ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω (περιπτώσεις α-ε). Κατά το 

διάστημα αυτό παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη  

των δικαιούχων. 

 Εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι τα 

πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω διατάξεις δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό 

αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67% ή δεν έχουν δικαίωμα 

να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές 

(εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας ή σύνταξη λόγω 

θανάτου), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σε κάθε περίπτωση 

άτοκα, είτε διά συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών 

παροχών, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.                                                 

3. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ Τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

Όσον αφορά τους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ισχύουν τα ακόλουθα:                

α) Από τις 30.1.2017 ξεκίνησε η πίστωση (μέσω της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στον τραπεζικό 

λογαριασμό των δικαιούχων ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το αίτημα 

που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.: σύνταξη λόγω 

αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, σύνταξη λόγω γήρατος που χορηγείται με τις 

ειδικές διατάξεις) με τις αντίστοιχες παροχές των μηνών κατά τους οποίους δεν είχαν 

χορηγηθεί λόγω λήξης του δικαιώματος. Διευκρινίζεται ότι για τα πρόσωπα που 

δικαιούνται την εξάμηνη παράταση των παροχών που έληξαν δεν παρέχεται η 

δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης των παροχών που είχαν διακοπεί για το 

διάστημα μεταξύ της λήξης της συνταξιοδοτικής παροχής και της ημερομηνίας 

έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή πριν από την παροχή μηνός 

Αυγούστου 2016. 
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Από τις 30.1.2017 ξεκίνησε και η πίστωση των παροχών στον τραπεζικό 

λογαριασμό των δικαιούχων που πληρώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά τόσο τις 

ανωτέρω παροχές όσο και τη σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για 

κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, καθώς και την 

προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.  

β) Όσον αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους δεν καθίσταται 

μηχανογραφικώς εφικτή η αυτόματη παράταση της παροχής που δικαιούνται μέσω 

της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε 

βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, προσαύξηση λόγω 

απόλυτης αναπηρίας), η παράταση των παροχών που ελάμβαναν τα ανωτέρω 

πρόσωπα και οι οποίες είχαν λήξει, ενόψει της εκκρεμούς επανεξέτασής τους από τα 

ΚΕΠΑ, θα διεκπεραιωθεί από τις υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων των 

Υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε δρομολογηθεί 

κατά την εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων για τις κατηγορίες αυτές. 

Υπενθυμίζεται, λοιπόν, ότι οι υπηρεσίες Απονομών Συντάξεων θα αντλήσουν από το 

intranet το σχετικό αρχείο των συνταξιούχων, προκειμένου να προχωρήσουν στη 

διαδικασία συμπλήρωσης, έκδοσης και διαβίβασης των αποφάσεων Διευθυντή στο 

αρμόδιο Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων (επισυνάπτονται υποδείγματα των σχετικών 

αποφάσεων).   

Το Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων, στη συνέχεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με 

τους δικαιούχους, προκειμένου αυτοί να παραλάβουν την απόφαση Διευθυντή και να 

πληρωθούν (αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου). Η πληρωμή των 

συνταξιούχων θα γίνει σε δύο στάδια: 

i. Από το Ταμείο του Υποκαταστήματος, κατά την ημερομηνία παραλαβής της 

Απόφασης Διευθυντή, με την έκδοση ηλεκτρονικού εντάλματος ίδιας ημερομηνίας. Η 

πληρωμή αυτή θα περιλαμβάνει το ποσό της παροχής του τρέχοντα μήνα πληρωμής, 

καθώς και τα τυχόν αναδρομικά ποσά που τους οφείλονται για το χρονικό διάστημα 

που μεσολάβησε από τη λήξη της παροχής που λάμβαναν, όχι όμως πριν από την 

παροχή μηνός Αυγούστου 2016. Δηλαδή, εάν η απόφαση Διευθυντή κοινοποιηθεί 

στον δικαιούχο σε ημερομηνία που συμπίπτει ή έπεται της επίσημης ημερομηνίας 

πληρωμής των συντάξεων (προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα), θα πρέπει να 

καταβληθούν τα αναδρομικά ποσά που τυχόν δικαιούται μαζί με την προκαταβολή 

της παροχής του επόμενου μήνα. 
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Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι οδηγίες του Γ.Ε. 

Σ70/19/25.1.2013 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών 

ενταλμάτων πληρωμής μέσω Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με παράλληλη τήρηση της 

μηχανογραφικής διαδικασίας. 

ii. Τα ποσά των παροχών της αυτόματης παράτασης που αντιστοιχούν στους 

επόμενους, υπόλοιπους μήνες θα πρέπει να αναγγελθούν στη μηχανογράφηση υπό 

τις αυστηρές προϋποθέσεις ότι εν τω μεταξύ: 

• δεν έχει λήξει το δικαίωμα των συνταξιούχων στην εξάμηνη παράταση  

• δεν έχει οριστικοποιηθεί υγειονομική κρίση από τις επιτροπές ΚΕΠΑ που 

επηρεάζει το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους και 

• δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Διευθυντή. 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στον έλεγχο των δικαιούχων και για το 

λόγο αυτό, σε κάθε στάδιο της ανωτέρω διαδικασίας, θα πρέπει να έχει εξακριβωθεί 

ότι κάθε ασφαλισμένος δικαιούται νομίμως την παροχή. Ως προς τα υπόλοιπα 

ζητήματα εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες των ανωτέρω σχετικών εγγράφων 

του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

γ) Για τα πρόσωπα που καλύπτονται από την κοινοποιούμενη διάταξη και είναι 

εφικτή η αυτόματη παράταση της πληρωμής τους, είτε μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  είτε μέσω 

Ο.Π.Σ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., κατά τα γνωστά, θα εκδίδεται, θα κοινοποιείται και θα φυλάσσεται 

η σχετική ατομική διοικητική πράξη. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες 

απονομής συντάξεων των υποκαταστημάτων, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Σ. κάθε 

μήνα θα αναρτά στο intranet όλες τις σχετικές αποφάσεις, ανάλογα με την 

περίπτωση. Επίσης, για τις υπηρεσίες απονομής συντάξεων θα υπάρχει στο intranet 

για κάθε Υποκατάστημα αρχείο των συνταξιούχων που κρίθηκε από τις υγειονομικές 

επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ότι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό ή ότι δεν δικαιούνται την παροχή 

για την παράταση της οποίας ζητήθηκε η υγειονομική κρίση και για την οποία έλαβαν 

ποσά με τις ανωτέρω διατάξεις.                                                                          

δ) Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., 

θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 5β της 

εγκυκλίου 29/2013 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δηλαδή, οι εισηγητές θα ενημερώνονται καταρχήν από 

το «Αρχείο Συνταξιούχων/Ευρετήριο Συνταξιούχων» Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εάν έχουν 

καταβληθεί ποσά με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Σε θετική περίπτωση και 

εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει δικαίωμα στην παροχή, θα εκδίδεται απόφαση 

Διευθυντή για την παράταση του δικαιώματος που έληξε, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται ότι συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές,  
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καθώς και τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στην περίπτωση που το 

ποσοστό αναπηρίας με το οποίο παρατείνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι 

μικρότερο από αυτό που χορηγήθηκε με τις εν λόγω διατάξεις. Εάν κριθεί οριστικά από 

τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ότι δεν υπάρχει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή 

δικαίωμα στην παροχή που ζητήθηκε, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για τη διακοπή 

χορήγησης της παροχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι αναζητούνται 

άτοκα τα ποσά που τυχόν χορηγήθηκαν με τις εν λόγω διατάξεις, είτε μέσω 

συμψηφισμού με τυχόν άλλη καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, με μηνιαία 

παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., σε 

περίπτωση που δεν καταβάλλεται άλλη παροχή.                                                                                        

ε) Οι κωδικοί επαναφοράς και λήξης των παροχών που χορηγούνται λόγω 

αναπηρίας με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι οι ίδιοι με εκείνους που ήδη 

χρησιμοποιήθηκαν για τις προηγούμενες διατάξεις (κωδ. επαναφοράς: 33, κωδ. 

λήξης: 13).   

στ) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σε όλες τις 

περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης και 

κρίνεται η παράταση χορήγησης συνταξιοδοτικής παροχής, από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:                

        Σε μηνιαία βάση, τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη λήξη του δικαιώματος 

των ασφαλισμένων, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα 

αντλούν τη σχετική πληροφορία από τις σχετικές αναρτημένες στο intranet 

καταστάσεις. Στις περιπτώσεις που η παράταση του δικαιώματος εξαρτάται από τη 

νέα υγειονομική κρίση, οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων θα αποστέλλουν στους 

ασφαλισμένους το παραπεμπτικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται 

τα καθοριστικά στοιχεία του δικαιώματος χορήγησης της συνταξιοδοτικής παροχής, 

για τα οποία πρέπει να αποφανθούν ειδικά οι επιτροπές (π.χ. ποσοστό στην 

επιδείνωση/νέα πάθηση επί προϋπάρχουσας, ποσοστό σε ατύχημα κ.λπ.). Στη 

συνέχεια θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία που προηγείται της εξέτασης 

ασφαλισμένων από το Κ.Ε.Π.Α. 

Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις μονιμοποίησης, 

θα εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση Διευθυντή, εφόσον ήδη έχουν συμπληρωθεί οι 

νόμιμες προϋποθέσεις και μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που  
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αφορούν και τον έλεγχο διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που έχουν δοθεί (βλ. Γ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενότητα  Γi,ii), διαφορετικά, από την 

επομένη της ημερομηνίας λήξης του δικαιώματος που ορίζεται στην προηγούμενη 

απόφαση Διευθυντή και σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κατά το χρόνο αυτό.  

Με τη νέα αυτή διαδικασία, που υιοθετείται και για τους ασφαλισμένους του τ. 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παράγονται πολλαπλά οφέλη, όπως τα ακόλουθα:  

• οι υγειονομικές επιτροπές καθοδηγούνται εκ των προτέρων σωστά από τις διοικητικές 

υπηρεσίες ως προς τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία πρέπει να αποφανθούν 

πλήρως και αιτιολογημένα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση εξαιτίας της ανάγκης 

για παροχή διευκρινίσεων σε επιμέρους ζητήματα μέσω της αποστολής υπηρεσιακών 

σημειωμάτων από τις υπηρεσίες συντάξεων προς τις επιτροπές,  

• ο εισηγητικός φάκελος είναι πλήρης 

• η σύνθεση των υγειονομικών επιτροπών είναι η καταλληλότερη, δηλαδή ανάλογη με 

το είδος των παθήσεων του ασφαλισμένου  

• αποφεύγονται περιττές διαδικασίες όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής 

μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης και ενισχύεται η παραγωγικότητα των 

υπηρεσιών συντάξεων, λόγω του περιορισμού της συναλλαγής με τους 

ασφαλισμένους. 

Τέλος, ως προς την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν 

να ισχύουν οι διαδικασίες και οι υπηρεσιακές ενέργειες που τηρούνταν από τους 

λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. 

Συν.: α) ΦΕΚ 205Α΄/31.10.2016 (σ. 9295, 9316) 

β) το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.50122/1920/30.11.2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ 

γ) 2 υποδείγματα Απόφασης Διευθυντή  

 

                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ           

 
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ         

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

      ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ                                     

 

  

 

ΑΔΑ: 694Φ465ΧΠΙ-6Ε6



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανά-
πτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία του 
νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οι-
κονομικών δραστηριοτήτων.

2. Ειδικότερα, ο παρών νόμος στοχεύει:
α. Στη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οι-

κονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας. 

β. Στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών 
εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοι-
νωνικής επιχειρηματικότητας.

3. Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν στη σύσταση, στη λειτουργία και τη διοικητι-
κή εποπτεία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν ακό-
λουθοι ορισμοί:

1. Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζε-
ται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των 
σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επα-
νεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της 
ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και 
του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2. Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού 
εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από τη δια-
μόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία 
θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφι-
λίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής.

3. Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση 
κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα 
με την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, μέσα 
από δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή παροχής 
«κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος» ή κοι-
νωνικής ένταξης. 

4. Ως «κοινωνική καινοτομία» ορίζεται η παραγωγή 
προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκο-
πούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συμ-
φιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση 
προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου 
κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα 
και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό. 

5. Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές 
δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προ-
ωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνι-
κή και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των 
φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγα-
θά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική 
συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των 
τοπικών κοινωνιών. Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη πε-
ριλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

α. Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

β. Την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δί-
νει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων 
τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην 
αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργα-
νισμών. 

γ. Την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γε-
ωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη 
απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη 
πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά 
ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διά-
θεσή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Το άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως αυτό 
ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του Ν. 4237/2014 (Α’ 36), όπως αυτή αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014 
(Α’ 80), με το άρθρο 9 του Ν. 4331/2015 (Α’ 69) και με το 
άρθρο 55 του Ν. 4369/2016 (Α’33), αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 66 
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαι-

ώματος λόγω αναπηρίας και, εφόσον εκκρεμεί στις 
υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς 
υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξι-
οδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα 
εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι 
πριν από τη λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση 
ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια 
υγειονομική επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό αναπη-
ρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των 
υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δεν 
φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρό-
τερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, 
οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται 
άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% 
από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, 
ενώ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, 
αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.ΔΕ..

Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επι-
δόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και 
για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο 
χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου 
αυτού αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2016 για όλα τα πρό-
σωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και λήγει 
στις 30.6.2017.»

4. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4331/2015 
(Α’ 69), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, απο-
κλειστικά για τις ανάγκες του Ν. 2643/1998 (Α’ 220), ως 
χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή 
βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυ-
νατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του 
Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.»

β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3863/2010 
(Α’ 115), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 4 του Ν. 4331/2015 (Α’ 69) προστίθενται εδάφια 
ως εξής:

«Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ν. 2643/1998 (Α’ 220), 
ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες 
δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση αναθεω-
ρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ειδικής 
Επιστημονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης 
θέσεων που διενεργούνται με βάση το Ν. 2643/1998 

λαμβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και 
ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες 
για επαγγελματική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες 
που έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό αυτόν έως την ημε-
ρομηνία έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.»

5. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2084/1992 
(Α’ 165), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλογικά και για 
κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως 
από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης επο-
πτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).

Άρθρο 51

Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εποπτευόμενων Φορέων 

1.α. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται σε λειτουργία τα 
ακόλουθα συστήματα: 

αα) Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης (BI Intel-
ligence System) Αποτελεσματικότητας Επιχειρησιακής 
Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Εποπτευόμενων 
Φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αβ) Σύστημα Ενιαί-
ας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών με την 
ονομασία «ΑΠΛΟ». 

β. Σκοπός του συστήματος Επιτελικής Παρακολούθη-
σης Αποτελεσματικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας 
είναι η επιτελική παρακολούθηση της επιχειρησιακής 
λειτουργίας και απόδοσης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
μέσω της συγκέντρωσης, τήρησης και επεξεργασίας δε-
δομένων, τα οποία είτε συλλέγονται πρωτογενώς (μέσω 
απευθείας καταγραφής) είτε αντλούνται από υφιστάμενα 
πληροφοριακά συστήματα, τόσο από εποπτευόμενους 
φορείς του Υπουργείου, όσο και από τρίτους Φορείς 
(Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοι-
κήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσίες 
άλλων Υπουργείων κ.ά.).

Τα δεδομένα αυτά αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της ανεργίας, της απασχόλησης, της ανα-
σφάλιστης εργασίας, της απασχόλησης αλλοδαπών, των 
κοινωνικών διακρίσεων, της επαγγελματικής κατάρτισης, 
των συνταξιούχων, των ασφαλισμένων, των συντάξεων, 
οικονομικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών φορέων 
και άλλα πεδία ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Το σύστημα ενημερώνεται και από άλλα συστήματα σε 
σχέση με δεδομένα αρμοδιότητας του Υπουργείου, συ-
μπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με την κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη.

Όλοι οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φο-
ρείς υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και να στέλνουν, 
ηλεκτρονικά και σε τακτική βάση, τα δεδομένα που θα 
τροφοδοτούν το Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης 
Αποτελεσματικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας κατά 
λόγο αρμοδιότητας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα,      30-11-2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.50122/1920                          

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)  

ΤΜΗΜΑ Α΄                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29                                        αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,         

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10                         Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγυης  

Πληρ.:  Φ. Γκίκα                                           

Τηλ. : 213 15 16 791  

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205)  

 

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 50 του ν.4430/2016 αντικαθίσταται το 

αρ. 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωση του με την παρ. 2 του αρ. 8 

του ν.4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 141 του ν.4251/2014 

(Α΄ 80) και με το άρ. 9 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) και με το αρ. 55 του ν.4369/2016 (Α΄ 33). 

 Ειδικότερα, η παρ.3 του αρ. 50 του ν.4430/2016  προβλέπει ότι στις περιπτώσεις λήξης του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές 

ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους 

λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για 

το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του 

συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. 

 Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά 

πληρούν τα κατωτέρω: 

 (α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την            

30-6-2017 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους. 

 (β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη αναπηρίας 

κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον. 

 Επιπλέον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 (α) η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην κοινοποιούμενη διάταξη εφαρμόζεται, 

πέρα από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας, για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας 

(ενδεικτικά: προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας, 

κ.λ.π.) καθώς και για τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία (ενδεικτικά: συντάξεις 

ν.612/1977, συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία). 

 (β) τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή όπως ορίζεται ρητά αρχίζουν 

αναδρομικά από 1-7-2016, δηλαδή στις περιπτώσεις που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω 

ρύθμισης παράταση καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας στους αμέσως επόμενους μήνες μετά 

την 30-6-2016 , τα προκύπτοντα αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά από 1-7-2016. 

 (γ) τα οικονομικά αποτελέσματα από την κοινοποιούμενη ρύθμιση λήγουν: (i) είτε με τη 

συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης 

διάταξης, (ii) είτε πριν την συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική 

κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης. 

(δ) κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας 

βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και 

παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 
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(ε) εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ανωτέρω 

συνταξιούχοι, που η χορήγηση της σύνταξής τους παρατάθηκε βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, 

δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο βάσει της νομοθεσίας που διέπει κάθε 

ασφαλιστικό φορέα) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενεστέρως 

κριθέν (67%), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με 

μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην 

περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

 

 

                                                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                                 ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                                                                                         
Εσωτερική Διανομή: 

1.Γραφείο κ. Υπουργού 

2.Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΚΑ 

4.Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Κ.Α. 

5. Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπ. 

6. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

7. ΙΡΙΔΑ 
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                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                                                                                                
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

                                                                          

Ενιαίος  
Φορέας  

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

Ημερομηνία: 
Αριθμός Απόφασης:   

       
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 
Ο Διευθυντής   
αρμόδιος να κρίνει τη συνέχιση της χορήγησης ποσών που αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές 
στον/στην  ασφαλισμένο/-η με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
Ονοματεπώνυμο: 
Όνομα Πατέρα:                                                      Όνομα Μητέρας: 
Α.Μ.Α.:                                       Α.Μ.Κ.Α.:                                             Α.Φ.Μ.: 
Έχοντας υπ’ όψη: 

α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016.   
β) Τα στοιχεία της Υπηρεσίας, από τα οποία προκύπτει ότι έληξε/-αν η/οι συνταξιοδοτική/-ές παροχή/-ές 
που ελάμβανε ο/η ανωτέρω, ότι εκκρεμεί η έκδοση γνωμάτευσης από τις Υγειονομικές Επιτροπές 
ΚΕ.Π.Α. για την παράταση της χορήγησης αυτής/-τών της/των παροχής/-ών χωρίς υπαιτιότητά του/της 
και ότι συντρέχει λόγος παράτασης της καταβολής του ποσού της/των συνταξιοδοτικής/-ών παροχής/-
ών που έληξε/-αν για 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Να παρατείνει την καταβολή του ποσού της/των μηνιαίας/-ων παροχής/-ών που χορηγείτο/-
ούνταν στον/στην ανωτέρω κατά την τελευταία πληρωμή πριν από τη λήξη του δικαιώματος, από               
μέχρι                        και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αναγγελίας της παράτασης του 
δικαιώματος μετά την έκδοση σχετικής απόφασης Διευθυντή. Το χορηγούμενο ποσό υπόκειται στις 
νόμιμες κρατήσεις. 

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 
 

1. Ως προς την έκδοση απόφασης παράτασης της/των παροχής/-ών που έληξε/-αν, μετά την 
έκδοση οριστικής γνωμάτευσης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και ως προς τον 
συμψηφισμό των ποσών που χορηγούνται με την απόφαση αυτή. 

2. Ως προς την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, οι οποίες θα αναζητηθούν 
άτοκα, είτε διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση σε ποσοστό 20% από την καταβαλλόμενη 
συνταξιοδοτική παροχή, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εάν δεν καταβάλλεται παροχή, 
εφόσον, μετά την οριστική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί, κατά περίπτωση, 
ότι:  

α) ο/η ασφαλισμένος/-η φέρει μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από εκείνο με βάση το οποίο του/της 
χορηγούνται ποσά με την παρούσα απόφαση,  

β)  ο/η ασφαλισμένος/-η δεν φέρει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (κάτω του 50%),  
γ) ο/η ασφαλισμένος/-η δεν δικαιούται την/τις παροχή/-ές που χορηγήθηκαν με την απόφαση αυτή. 

 
Ο/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΝΤΡΙΑ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η: 
2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 
 

Σελίδα 1 από 2 

 

ΑΔΑ: 694Φ465ΧΠΙ-6Ε6



                        

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                                                                                                
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

Ημερομηνία: 
       Αριθμός Απόφασης:    

Ενιαίος  
Φορέας  

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

        
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 
Ο Διευθυντής  
αρμόδιος να κρίνει τη συνέχιση της χορήγησης ποσών που αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές 
στον/στην  ασφαλισμένο/-η με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
Ονοματεπώνυμο: 
Όνομα Πατέρα:                                                      Όνομα Μητέρας: 
Α.Μ.Α.:                                       Α.Μ.Κ.Α.:                                             Α.Φ.Μ.: 
Έχοντας υπ’ όψη: 
α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016.   
β) Τα στοιχεία της Υπηρεσίας, από τα οποία προκύπτει ότι έληξε/-αν η/οι συνταξιοδοτική/-ές παροχή/-
ές που ελάμβανε ο/η ανωτέρω, ότι εκκρεμεί η έκδοση γνωμάτευσης από τις Υγειονομικές Επιτροπές 
ΚΕ.Π.Α. για την παράταση της χορήγησης αυτής/-τών της/των παροχής/-ών χωρίς υπαιτιότητά 
του/της και ότι συντρέχει λόγος παράτασης της καταβολής του ποσού της/των συνταξιοδοτικής/-ών 
παροχής/-ών που έληξε/-αν για 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
διατάξεις.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να παρατείνει την καταβολή του ποσού της/των μηνιαίας/-ων παροχής/-ών που χορηγείτο/-
ούνταν στον/στην ανωτέρω από το ΕΤΕΑ κατά την τελευταία πληρωμή πριν από τη λήξη του 
δικαιώματος, από                          μέχρι                         και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία 
αναγγελίας της παράτασης του δικαιώματος μετά την έκδοση σχετικής απόφασης Διευθυντή. Το 
χορηγούμενο ποσό υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 
 

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 
1. Ως προς την έκδοση απόφασης παράτασης της/των παροχής/-ών που έληξε/-αν, μετά την 
έκδοση οριστικής γνωμάτευσης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και ως προς τον 
συμψηφισμό των ποσών που χορηγούνται με την απόφαση αυτή. 

2. Ως προς την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, οι οποίες θα 
αναζητηθούν άτοκα, είτε διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση σε ποσοστό 20% από την 
καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εάν δεν 
καταβάλλεται παροχή, εφόσον, μετά την οριστική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. 
κριθεί, κατά περίπτωση, ότι:  

α) ο/η ασφαλισμένος/-η φέρει μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από εκείνο με βάση το οποίο του/της 
χορηγούνται ποσά με την παρούσα απόφαση,  
β)  ο/η ασφαλισμένος/-η δεν φέρει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (κάτω του 50%),  
γ) ο/η ασφαλισμένος/-η δεν δικαιούται την/τις παροχή/-ές που χορηγήθηκαν με την απόφαση 
αυτή. 

Ο/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΝΤΡΙΑ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η: 
2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 
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