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ΠΡΟ: Όινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνύο 

Οξγαληζκνύο, αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο,  Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο&Πξόλνηαο. 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4144/2013 

 

 

αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 88Α΄/18.4.2013 δεκνζηεύηεθε ν λ.4144/2013  

«Ανηιμεηώπιζη ηηρ παπαβαηικόηηηαρ ζηην Κοινωνική Αζθάλιζη και ζηην αγοπά 

επγαζίαρ και λοιπέρ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Υποςπγείος Επγαζίαρ , Κοινωνικήρ 

Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ» . Με ην άξζξν 66 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ξπζκίδεηαη ην ζέκα 

ηεο παξάηαζεο ρνξήγεζεο αλαπεξηθήο ζύληαμεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ  

παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: 

 

 

Με ην άξζξν απηό νξίδεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο ιήμεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο ιόγσ αλαπεξίαο θαη εθόζνλ εθθξεκεί ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο 

ΚΔΠΑ ηαηξηθή θξίζε , ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ ζπληαμηνύρνπ  ,  ηόηε παξαηείλεηαη ε 

θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο ιόγσ αλαπεξίαο γηα έμη κήλεο . Σν πνζό πνπ  θαηαβάιιεηαη 

σο ζύληαμε αλαπεξίαο γηα ην εμάκελν απηό είλαη ην πνζό πνπ ειάκβαλαλ πξηλ από ηε 

ιήμε  ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ ηνπο δηθαηώκαηνο. 

Δπνκέλσο, όπσο πξνθύπηεη από ηε γξακκαηηθή δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ θαη ηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε ππάγνληαη ζηε ξύζκηζε νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο, 

εθόζνλ αζξνηζηηθά πιεξνύλ ηα θαησηέξσ  : 

 

α) ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο ιόγσ αλαπεξίαο έρεη ιήμεη ή ιήγεη κέρξη ηελ 

31.10.2013 θαη εθθξεκεί ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΚΕΠΑ ηαηξηθή θξίζε ρσξίο 

ππαηηηόηεηά ηνπο. 
β) είραλ δηθαησζεί θαηά ην ακέζσο πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζύληαμε ιόγσ 

αλαπεξίαο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% ηνπιάρηζηνλ. 

 

Επηπιένλ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

α) Η παξάηαζε θαηαβνιήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε  αθνξά 

κόλν ηηο ζπληάμεηο ιόγσ αλαπεξίαο, 
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β) ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα από ηε ξύζκηζε απηή αξρίδνπλ από ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4144/2013 ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ήηνη από 18-4-

2013, 

γ) ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα από ηελ θνηλνπνηνύκελε  ξύζκηζε ιήγνπλ: 

i) είηε κε ηε ζπκπιήξσζε 6 κελώλ παξάηαζεο ρνξήγεζεο ηεο ζύληαμεο 

αλαπεξίαο βάζεη ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο , 

ii) είηε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 6 κελώλ , εθόζνλ ζην κεηαμύ εθδνζεί λέα 

νξηζηηθή θξίζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ΚΔΠΑ θαη απόθαζε 

ζπληαμηνδόηεζεο  

δ) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο ρνξήγεζεο ηεο ζύληαμεο ιόγσ 

αλαπεξίαο βάζεη ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο, εμαθνινπζνύλ λα γίλνληαη νη 

θξαηήζεηο ππέξ αζζέλεηαο θαη παξέρεηαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή  

πεξίζαιςε, 

ε) εάλ κεηά ηελ νξηζηηθή θξίζε ησλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ , θξηζεί όηη νη αλσηέξσ 

ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο πνπ ε ρνξήγεζε ηεο ζύληαμήο ηνπο παξαηάζεθε βάζεη 

ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο δελ θέξνπλ ζπληάμηκν πνζνζηό αλαπεξίαο (ζπληάμηκν 

βάζεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη θάζε αζθαιηζηηθό θνξέα) ή θέξνπλ ζπληάμηκν 

πνζνζηό κηθξόηεξν από 67%  αλαπεξίαο, νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο παξνρέο 

αλαδεηνύληαη άηνθα, δηα ζπκςεθηζκνύ, κε κεληαία παξαθξάηεζε 20% επί ησλ ηπρόλ 

ρνξεγνύκελσλ ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγνύληαη 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο,νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο παξνρέο αλαδεηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ.  

 

 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ παξαπάλσ, παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα :  

 

1) α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηθαηώζεθε ζύληαμεο ιόγσ αλαπεξίαο κε 

πνζνζηό 80% γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/8/2011-31/7/2012. Έρεη ππνβάιεη αίηεζε 

γηα παξάηαζε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ ιόγσ αλαπεξίαο ηελ 1/8/2012 θαη εθθξεκεί ε 

αίηεζή ηνπ ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΚΔΠΑ.   

Με βάζε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε , ην ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη 

ζύληαμε αλαπεξίαο ζηνλ αλσηέξσ , ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα είλαη ίζν κε εθείλν 

πνπ ειάκβαλε  θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/8/2011-31/7/2012. Η ζύληαμε 

αλαπεξίαο ζα αξρίζεη λα θαηαβάιιεηαη θαη ζα αθνξά ηνπο κήλεο Μάην 2013 θαη 

εθεμήο θαη κέρξη 6 κήλεο. Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο 

ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ αλαπεξίαο , βάζεη ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο 

εμαθνινπζνύλ λα γίλνληαη νη θξαηήζεηο αζζέλεηαο θαη παξέρεηαη λνζνθνκεηαθή 

θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

β) Έζησ όηη ε αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή  ΚΔΠΑ απνθαίλεηαη επί ηεο εθθξεκνύο  

αηηήζεσο ηνπ αλσηέξσ θαη βάζεη απηήο εθδίδεηαη απόθαζε ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ 

ιόγσ αλαπεξίαο ηελ 1/7/2013 γηα ρξνληθό δηάζηεκα 1/8/2012-31/7/2014 κε πνζνζηό 

67%. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη επεηδή γηα ηνπο κήλεο Μάην θαη Ινύλην 2013 

ζπληαμηνδνηήζεθε κε βάζε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% (δειαδή πνζνζηό πςειόηεξν 

από ην 67% πνπ ηειηθά δηθαηώζεθε από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΚΔΠΑ) , ην ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ  ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άηνθα κε κεληαία παξαθξάηεζε 20% από ηηο 

ρνξεγνύκελεο ζπληάμεηο. 
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2) α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηθαηώζεθε ζύληαμεο ιόγσ αλαπεξίαο κε 

πνζνζηό 67% γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/4/2011-31/3/2013. Έρεη ππνβάιεη αίηεζε 

γηα παξάηαζε ηεο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ ιόγσ αλαπεξίαο ηελ 1/4/2013 θαη εθθξεκεί ε 

αίηεζή ηνπ ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΚΔΠΑ.   

Με βάζε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε , ην ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη 

ζύληαμε αλαπεξίαο ζηνλ αλσηέξσ , ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα είλαη ίζν κε εθείλν 

πνπ ειάκβαλε  θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/4/2011-31/3/2013. Η ζύληαμε 

αλαπεξίαο ζα αξρίζεη λα θαηαβάιιεηαη θαη ζα αθνξά ηνπο κήλεο Μάην 2013 θαη 

εθεμήο θαη κέρξη 6 κήλεο. Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο 

ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ αλαπεξίαο , βάζεη ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο 

εμαθνινπζνύλ λα γίλνληαη νη θξαηήζεηο αζζέλεηαο θαη παξέρεηαη λνζνθνκεηαθή 

θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

β) Έζησ όηη ε αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή  ΚΔΠΑ απνθαίλεηαη επί ηεο εθθξεκνύο  

αηηήζεσο ηνπ αλσηέξσ θαη βάζεη απηήο εθδίδεηαη απόθαζε ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ 

ιόγσ αλαπεξίαο ηελ 1/12/2013 γηα ρξνληθό δηάζηεκα 1/4/2013-31/7/2014 κε πνζνζηό 

50% . 

ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη επεηδή γηα ηνπο κήλεο Μάην έσο θαη Οθηώβξην  2013 

ζπληαμηνδνηήζεθε κε βάζε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% (δειαδή πνζνζηό πςειόηεξν 

από ην 50% πνπ ηειηθά δηθαηώζεθε από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΚΔΠΑ), ην ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ  ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άηνθα κε κεληαία παξαθξάηεζε 20% από ηηο 

ρνξεγνύκελεο ζπληάμεηο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο αξκνδηόηεηάο ζαο, 

πξνθεηκέλνπ ε θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε λα εθαξκνζηεί όζν ην δπλαηό ηαρύηεξα θαη 

αμηόπηζηα θαη αθεηέξνπ λα κελ ππνβιεζνύλ ζε άζθνπε ηαιαηπσξία νη ηδηαίηεξα 

εππαζείο νκάδεο ζπληαμηνύρσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε  δηάηαμε απηή. 
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Η ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
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