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ΘΕΜΑ : « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΤΟΥ Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-8-20110»
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Π.Ξ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.3996/2011 αντικαταστάθηκαν – συμπληρώθηκαν οι
διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 37 του ΠΔ 258/05, η ισχύς των οποίων επεκτείνεται
πλέον και στην περίπτωση των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του πρώην Ταμείου Προνοίας
Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.) που εντάχθηκαν στον ΟΑΕΕ από 1/08/2008 βάσει των διατάξεων του άρθρου
8 του Ν.3655/08.
Συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις προβλέπονται τα ακόλουθα:
Α. Στα πρόσωπα τα οποία κατέστησαν συνταξιούχοι των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΤΣΑ έως
31/12/2006 ή του πρώην ΤΠΞ έως 31/07/2008,

ο Οργανισμός εξακολουθεί να καταβάλει τις

συντάξεις τους χωριστά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία.
Β. Πρόσωπα που μέχρι 31/12/2006 κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ
των καταργηθέντων ταμείων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ , ΤΣΑ) ή μέχρι 31/07/2008 του πρώην Τ.Π.Ξ., τα οποία:
α. Έχουν θεμελιώσει με βάση το χρόνο ασφάλισης συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε κάποιον άλλο ή
άλλους από τους φορείς αυτούς ή
β. Ήταν παράλληλα ασφαλισμένα σε κάποιον άλλο από τους φορείς αυτούς, μπορούν να
συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ, χωρίς καμία επίπτωση στην ήδη καταβαλλομένη
σύνταξη και όταν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας,
δικαιούνται:

- δεύτερη ή και περισσότερες συντάξεις από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις περί
διπλοσυνταξιούχων του αρθ.47 του Ν.2084/92, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια ή
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- με αίτηση τους μπορούν οποτεδήποτε να ζητήσουν την προσαύξηση της σύνταξης τους, που
στην περίπτωση των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΤΣΑ το οργανικό ποσό της σύνταξης τους
προσαυξάνεται με 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που θα προσμετρηθεί.
Στο σημείο αυτού, εφιστούμε την προσοχή σας στη διαφοροποίηση που υπάρχει όσον αφορά
τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην ΤΠΞ, η οποία θα υπολογίζεται με
βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου, σε συνδυασμό με το αρθ.8 του Ν.3655/08,
χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.
Επίσης στις περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΠΞ, για
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που χορηγείται από τον Οργανισμό, το ποσό της
καταβαλλόμενης σύνταξης αυξάνεται με το ποσό που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης στο πρώην
Ταμείο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
αρθ.8 του Ν.3655/08, καθώς και στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον ΟΑΕΕ από 1/08/2008
υπολογιζόμενο με τις διατάξεις του παρόντος.
Γ. Τέλος, για πρόσωπα που κατά την 1/8/2008 δεν έχουν καταστεί συνταξιούχοι και έχουν
παράλληλο χρόνο ασφάλισης μεταξύ του πρώην ΤΠΞ και ενός εκ των άλλων καταργηθέντων
Ταμείων, η σύνταξης τους – εφόσον αυτή υπολογιστεί με διατάξεις ΟΑΕΕ - θα προσαυξηθεί για το
χρόνο της παράλληλης ασφάλισης, με το ποσό που αναλογεί σύμφωνα με τις καταστατικές
διατάξεις του πρώην ΤΠΞ για το χρόνο αυτό.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ
Σε περίπτωση θανάτου τω προσώπων που προαναφέρθηκαν, τα δικαιοδόχα μέλη του αρθ.23
του ΠΔ 258/05 δικαιούνται:

- δύο ή περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου , το ποσό των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις
αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.62 του Ν.2676/99,
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

- την προσαύξηση του οργανικού ποσού της σύνταξης τους, εφόσον το επιλέξουν, με την
διαδικασία που αναλύθηκε προηγουμένως για το χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν είχε αξιοποιηθεί
στη σύνταξη του θανόντα συζύγου τους.
Συντάξεις λόγω θανάτου που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.2676/99
εξακολουθούν να καταβάλλονται ως έχουν.
Κατόπιν των προαναφερθέντων, σε περιπτώσεις που ο θανών κατά την ημερομηνία θανάτου
του ελάμβανε δύο συντάξεις της ίδιας ή διαφορετικής αιτίας από τα πρώην Ταμεία, στα
δικαιοδόχα μέλη θα μεταβιβάζεται το ανάλογο ποσό από ην καθεμία εκ των καταβαλλόμενων
συντάξεων με αναγωγή στο κατώτατο όριο για την καθεμία σύνταξη ξεχωριστά, αν αυτή υπολείπεται
του ορίου αυτού.
Σε περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει μετά την έναρξη ισχύος του αρθ.62 του
Ν.2676/99, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθ.4 του Ν.3385/05, μετά την πάροδο της
τριετίας θα επέρχεται μείωση σε μία εκ των συντάξεων που χορηγούνται.
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Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και σε περιπτώσεις που ο θανών ήταν
συνταξιούχος ενός εκ των πρώην Ταμείων και παράλληλα ασφαλισμένος σε κάποιο άλλο εξ αυτών.
Τα δικαιοδόχα μέλη μπορούν να επιλέξουν τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω θανάτου εφόσον
ο θανών πληρούσε τις

προϋποθέσεις για χορήγηση δεύτερης σύνταξης του άρθρου 47 του

Ν.2084/92. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να ζητήσουν
προσαύξηση του οργανικού ποσού της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1ο Έστω ότι ο συνταξιούχος κατά την ημερομηνία θανάτου 07/07/2009, λάμβανε σύνταξη
λόγω γήρατος από το πρώην ΤΑΕ 500 ευρώ και σύνταξη λόγω αναπηρίας από το πρώην ΤΣΑ 420
ευρώ. Οι συντάξεις λόγω θανάτου που θα πρέπει να μεταβιβαστούν από 1/08/2009, σε περίπτωση
που δικαιοδόχο μέλος είναι μόνο η χήρα, ισοδυναμούν με το 70% της καθεμιά από τις
καταβαλλόμενες, δηλαδή :
Πρώην ΤΑΕ : 500 ευρώ χ 70% = 350,00 ευρώ, άρα με αναγωγή στο κατώτατο όριο θανάτου 425,00
ευρώ.
Πρώην ΤΣΑ : 420 ευρώ χ 70% = 294,00 ευρώ, άρα με αναγωγή στο κατώτατο όριο θανάτου 341,00
ευρώ.
Μετά την πάροδο της τριετίας από το θάνατο η μία εκ των δύο συντάξεων θα πρέπει να
μειωθεί ανάλογα με την ηλικία της χήρας, κατόπιν επιλογής της δικαιούχου.
2ο Έστω ότι ο συνταξιούχος κατά την ημερομηνία θανάτου του 7/07/2008 λάμβανε σύνταξη
λόγω γήρατος από το πρώην ΤΕΒΕ με χρόνο ασφάλισης από 6/1970-6/2000. Επίσης είχε χρόνο
ασφάλιση στο πρώην ΤΣΑ από 12/1996-11/2007, δηλαδή 11 χρόνια.
Δεδομένου ότι ο θανών δεν είχε πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για
χορήγηση δεύτερης σύνταξης, στα δικαιοδόχα μέλη δεν μπορεί να χορηγηθεί σύνταξη λόγω
θανάτου, πλην όμως μπορεί –κατόπιν αιτήσεως- να προσαυξηθεί το οργανικό ποσό της
καταβαλλόμενης σύνταξης κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης δηλαδή για τα 11 έτη 22%
προσαύξηση.
3ο Έστω ότι ο συνταξιούχος κατά την ημερομηνία θανάτου του 5/07/2009 λάμβανε σύνταξη
λόγω γήρατος από το πρώην ΤΑΕ ύψους 600 ευρώ και είχε παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο
πρώην ΤΕΒΕ, με τον οποίο τα δικαιοδόχα μέλη ζητούν τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης, πληρούν
τις προϋποθέσεις και από τον υπολογισμό προέκυψε οργανικό ποσό για το θανόντα ύψους 900
ευρώ με καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου. Οι συντάξεις λόγω θανάτου, που θα πρέπει να
λαμβάνει η χήρα σε περίπτωση που είναι το μοναδικό δικαιοδόχο μέλος- από 1/8/2009 είναι:
Πρώην ΤΑΕ : 600 ευρώ χ 70% = 420,00 ευρώ, άρα με αναγωγή στο κατώτατο όριο θανάτου 425,00
ευρώ.
Πρώην ΤΕΒΕ : 900 ευρώ χ 70% = 630,00 ευρώ.
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Επίσης, μετά την πάροδο της τριετίας από το θάνατο η μία εκ των δύο συντάξεων θα πρέπει
να μειωθεί ανάλογα με την ηλικία της χήρας, κατόπιν επιλογής της δικαιούχου.
4ο Έστω ότι ο συνταξιούχος κατά την ημερομηνία θανάτου του 20/2/2011 λάμβανε σύνταξη
λόγω γήρατος από το πρώην ΤΕΒΕ και είχε χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ από 2/1995-1/2011,
δηλαδή 16 χρόνια.
Δεδομένου ότι ο θανών είχε πραγματοποιήσει τον ελάχιστα απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης
για χορήγηση δεύτερης σύνταξης, τα δικαιοδόχα μέλη μπορούν να επιλέξουν τη χορήγηση δεύτερης
σύνταξης λόγω θανάτου ή την προσαύξηση του οργανικού ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης
κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης δηλαδή για τα 16 έτη 32% προσαύξηση.
Επίσης, μετά την πάροδο της τριετίας από το θάνατο, εάν επιλέξουν την χορήγηση δεύτερης
σύνταξης, η μία εκ των δύο συντάξεων θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα με την ηλικία της χήρας,
κατόπιν επιλογής της δικαιούχου.
Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της
κυβερνήσεως.
Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης οποιαδήποτε κατηγορίας εξετάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος, τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την 1 η του επόμενου μήνα
της υποβολής της αίτησης.
Συντάξεις λόγω θανάτου της ίδιας αιτίας οι οποίες έχουν χορηγηθεί κατ εφαρμογή της
εγκυκλίου 17/2010 της υπηρεσίας μας- η οποία παύει να ισχύει από την κοινοποίηση της
παρούσας- δεν ανακαλούνται.
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