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ΘΕΜΑ : « α) Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για
υγειονομική κρίση και επέκταση της σε άλλες κατηγορίες.
β) Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ».
ΣΧΕΤ : 1) Το άρθρο 66 του Ν. 4144/ 18.04.2013
2) Οι υπ΄αρ 24/15.05.2013 & 29/04.06.2013 εγκύκλιοι
3) Το άρθρο 16 του Ν. 4224/ 31.12. 2013
4) Το ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/01/12370/07.01.2014 έγγραφό μας
5) Το άρθρο 8 του Ν. 4237/12.02.2014
6) Το υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.4345/281/13.03.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
7) Το άρθρο 141 του Ν. 4251/01.04.2014
Ως γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 δόθηκε η δυνατότητα σε
συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, των οποίων το συνταξιοδοτικό
δικαίωμα είχε λήξει έως την ψήφιση του νόμου και εκκρεμούσε στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική
κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, εξαμηνιαίας παράτασης από την λήξη του δικαιώματος.
Μεταγενέστερα, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 παρατάθηκε η ισχύς των
παραπάνω διατάξεων για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θα έληγαν έως 28.02.2014.

1

ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691Ω3-ΦΛΜ

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 4237/14 (Φ.Ε.Κ. 36/ΤΑ΄/12.02.2014 ) « Ρύθμιση θεμάτων
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε και άλλες διατάξεις », προστέθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 νέα
εδάφια και οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014
(Φ.Ε.Κ.80/ΤΑ΄/01.04.2014 ) « Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις »
ως εξής :
« Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας
(προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.τ.λ.), καθώς και σε συντάξεις με
αιτία την αναπηρία ( συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.τ.λ.), ενώ για
τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς
του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λήγει στις 30.04.2014.
Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, έχουν δικαιωθεί μια εξάμηνη παράταση της
καταβολής της σύνταξης ή επιδόματός τους λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση λήγει μέχρι τις
30.04.2014, δικαιούνται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της σύνταξης ή του επιδόματός τους, εφόσον
εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους
υπαιτιότητα ».
Κατόπιν των προαναφερθέντων, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.
4144/2013 ως δικαιούχοι της εξάμηνης παράτασης, περιλαμβάνονται πλέον όλοι οι συνταξιούχοι των
οποίων αιτία συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία, η οποία επανεξετάζεται από τις αρμόδιες
υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου να συνεχιστεί η συνταξιοδοτική παροχή και συγκεκριμένα :
 Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
 Τα ανίκανα, για κάθε βιοποριστική εργασία, τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου
 Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων του Ν. 612/77.
 Οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος ή επιδόματος απολύτου αναπηρίας.
Επίσης, με τις νέες διατάξεις δίδεται η δυνατότητα σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας οι οποίοι
κατ΄εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, έχουν ήδη δικαιωθεί την εξάμηνη
παράταση της σύνταξής τους και η παράταση αυτή έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι
30.04.2014, να δικαιωθούν και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση.
Η ίδια δυνατότητα για μία περαιτέρω εξάμηνη παράταση, δίδεται και στους
συνταξιούχους λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/77 ή λόγω θανάτου σε ανίκανα
για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα καθώς και σε δικαιούχους του εξωιδρυματικού
επιδόματος ή του επιδόματος απόλύτου αναπηρίας, δεδομένης της επέκτασης της ρύθμισης και
σε αυτές τις κατηγορίες.
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Ειδικότερα ,ανά κατηγορία δικαιούχων διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :
Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Δικαιούχοι της εξάμηνης παράτασης είναι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας των οποίων το
συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει από 28.02.2014 ή λήγει μέχρι 30.04.2014 και εκκρεμεί στις αρμόδιες
υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, εφόσον είχαν λάβει ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας, ανίκανα τέκνα που
λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου καθώς και συνταξιούχοι λόγω γήρατος με τις διατάξεις του Ν. 612/77
των οποίων το δικαίωμα είχε λήξει προγενέστερα της ισχύος του Ν.4144/2013, δηλαδή πριν τις 30.04.2013
ή λήγει μέχρι 30.04.2014, δικαιούνται επίσης εξάμηνη παράταση, από τη λήξη του δικαιώματος, εφόσον
εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους και είχαν λάβει
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το ποσό της σύνταξης ή του επιδόματος που πρέπει να καταβάλλεται κατά την διάρκεια του
εξαμήνου, είναι το ίδιο με το ποσό που οι δικαιούχοι ελάμβαναν πριν από την λήξη του δικαιώματός τους.
ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της παράτασης συνταξιοδότησης, το βιβλιάριο ασθενείας των
δικαιούχων

θεωρείται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

της

εγκυκλίου

24/2013

και

το

υπ’

αρ

ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/23/123314/23.01.2014 έγγραφο.
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι:
Σε περίπτωση λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή του επιδόματος μετά την
30.04.2014, η σύνταξη ή το επίδομα δεν θα πρέπει να παρατείνονται διότι λήγει η διάρκεια
ισχύος της διάταξης.
Τέλος, για τους υπόλοιπους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά καθώς και την τηρούμενη
διαδικασία παράτασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 24/2013.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
Α) Ασφαλισμένος ή συνταξιούχος που ελάμβανε εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας με
λήξη τον Μάρτιο του 2013, θα λάβει παράταση του εν λόγω επιδόματος από 01.05.2013 μέχρι 31.10.2013
και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές
ΚΕ.Π.Α, δικαιούται και μία επιπλέον παράταση του επιδόματός του από 01.11.2013 μέχρι 30.04.2014.
Β) Τέκνο, ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία που ελάμβανε σύνταξη λόγω θανάτου με λήξη τον
Αύγουστο του 2013, θα λάβει παράταση της σύνταξής του από 01.09.2013 μέχρι 28.02.2014, και σε
περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α,
δικαιούται και μία επιπλέον παράταση από 01.03.2014 μέχρι 31.08.2014.
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Γ) Νεφροπαθής, συνταξιούχος λόγω γήρατος με τις διατάξεις του Ν.612/77, με λήξη σύνταξης τον Μάρτιο
του 2014, θα λάβει παράταση της σύνταξής του από 01.04.2014 μέχρι 30.09.2014 χωρίς δικαίωμα
περαιτέρω παράτασης, λόγω λήξεως της διάρκειας ισχύος της διάταξης.
Δ) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, του οποίου το δικαίωμα είχε λήξει
τον Ιούλιο του 2013 και εκκρεμούσε αίτησή του για κρίση από τις υγειονομικές επιτροπές
ΚΕ.Π.Α, δικαιούται κατ΄αρχήν μία παράταση της σύνταξής του από 01.07.2013 μέχρι
31.12.2013 και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές
επιτροπές, δικαιούται μιας επιπλέον παράτασης από 01.01.2014 μέχρι 30.06.2014.
Ε) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, του οποίου το δικαίωμα είχε λήξει
τον Νοέμβριο του 2013 και εκκρεμούσε αίτησή του για κρίση από τις υγειονομικές επιτροπές
ΚΕ.Π.Α, δικαιούται παράταση της σύνταξής του από 01.12.2013 μέχρι 31.05.2014 χωρίς
δικαίωμα περαιτέρω παράτασης, λόγω λήξεως της διάρκειας ισχύος της διάταξης.
ΣΤ) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, του οποίου το δικαίωμα είχε
λήξει τον Απρίλιο του 2013 και εκκρεμούσε αίτησή του για κρίση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α,
δικαιούται κατ΄αρχήν μία παράταση της σύνταξής του από 01.05.2013 μέχρι 31.10.2013 και σε περίπτωση
που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές, δικαιούται μιας επιπλέον
παράτασης από 01.11.2013 μέχρι 30.04.2014, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παράτασης διότι του έχουν ήδη
χορηγηθεί οι δύο εξαμηνιαίες παρατάσεις που δικαιούται.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ
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