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ΘΕΜΑ:   Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 4224/2013 .

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 288/τεύχος Α΄/31.12.2013, δημοσιεύτηκε ο ν. 
4224/2013 « Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό  
Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις ». Ειδικότερα, με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 16, του εν λόγω νόμου, ορίζεται ότι « η 
ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) παρατείνεται από τη 
λήξη της, μέχρι τις 28.02.2014 .».

Έτσι, στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης διάταξης, υπάγονται οι 
συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας,  εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω : 
α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.11.2013 μέχρι και 28.2.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές 
επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,
β)  είχαν  δικαιωθεί  κατά  το  αμέσως προηγούμενο  χρονικό  διάστημα  σύνταξη 
λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον. 

Δεδομένου, δε, ότι  η ισχύς του άρθρου 66, του ν. 4144/2013 παρατείνεται  
από τότε που έληξε  (δηλαδή, από την 31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014, διευκρινίζεται 
ότι  για τους  συνταξιούχους  λόγω αναπηρίας,  των οποίων το συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα έχει λήξει πριν την δημοσίευση της κοινοποιούμενης διάταξης (δηλαδή 
από 1.11.2013 μέχρι 31.12.2013),  η εξάμηνη παράταση του συνταξιοδοτικού τους 
δικαιώματος και, επομένως, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν αναδρομικά 
από τότε που έχει λήξει.

Διευκρινίζουμε,  επιπλέον,  πως  παρατείνεται  από  της  λήξεως  και  μέχρι 
28.2.2014 η καταβολή  της  σύνταξης,  των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας,  οι 
οποίοι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66, του ν. 4144/2013, έχουν ήδη 
δικαιωθεί την εξάμηνη παράταση της σύνταξης λόγω αναπηρίας (συνταξιούχοι, 
δηλαδή, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληγε μέχρι 31.10.2013) και η εξάμηνη 
αυτή  παράταση  έχει  ήδη  λήξει  ή  πρόκειται  να  λήξει  μέχρι  την  ανωτέρω 
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ημερομηνία (28.2.2014). Και τούτο, βέβαια, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις 
υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.

Κατά τα λοιπά ζητήματα (υπαγόμενα στη διάταξη πρόσωπα, λήξη οικονομικών 
αποτελεσμάτων,  κρατήσεις  υπέρ  ασθένειας,  παροχή  ιατροφαρμακευτικής  και 
νοσοκομειακής  περίθαλψης,  αναζήτηση  τυχόν  αχρεωστήτως  καταβληθεισών 
συνταξιοδοτικών παροχών) ισχύουν αναλογικά οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το με 
αριθμ. Φ.80000/οικ. 13423/809/26.4.2013 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΒΕ54Λ-Ν02). 

 
Κατόπιν  των  παραπάνω,  παρακαλούμε  για  τις  άμεσες  ενέργειες 

αρμοδιότητάς σας.
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
        

       Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ
Εσωτερική κοινοποίηση :               
1)  Γραφείο Υπουργού
2)  Γραφείο Υφυπουργού
3)  Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4)  Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.
5)  Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
& το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης 
6)  Τμήμα ΚΠΑΣ
7)  Δ/νση Κ.Α.Μ., Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ
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