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    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                                                                            
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Αθήνα,      5. 5 . 2014                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ                                                                                                                                                              
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    Αριθ.  Πρωτ.            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                                             
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)   Σ70/ 36                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:  34                                                  
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου                                                                                                                                                                                                                   
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000                                                                                                                                            
e-mail : diefpar@ika.gr   ΠΡΟΣ: 

1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.                                                                                                                           

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών                                                                      

Τμήμα Εθνικών Μητρώων Συντάξεων                                                                                      

Απονομών & Πληρωμών                                                                                                 

Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα                                                                                                              

3. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης                                                                                                               

Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών                                            

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                                                                          

4. Ο.Π.Σ.                                                                                                       

Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών                                                                                         

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                                           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                            

1. Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας                                                                                                                  

Ενταύθα                                                                                                        

2. ΕΤΕΑ                                                                                       

Πειραιώς 9-11, Τ.Κ. 10552 Αθήνα                                                  

3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο                                        

των υπηρεσιών συντάξεων 

Θ Ε Μ Α: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014 περί 

παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των 

ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Συμπληρωματικές οδηγίες.»                                                                      

Σχετ.: Οι Εγκύκλιοι 29/2013,12/2014, 28/2014 και τα με αρ. πρωτ. Σ70/66/20.6.2013 και 

Γ99/47/5.2.2014 Γενικά Έγγραφα.  
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1. Με την εγκύκλιο 28/2014 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 

4237/2014 (Φ.Ε.Κ. 36Α/12.2.2014) για την εφαρμογή των οποίων εκδόθηκε και σας 

κοινοποιήθηκε  το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.4345/281/13.3.2014 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:ΒΙΚΝΛ-26Γ).  

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 

του Ν. 4251/2014, με τις οποίες ορίζεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 

εφαρμόζεται για όλες τις συντάξεις που χορηγούνται για λόγους αναπηρίας (συντάξεις 

αναπηρίας, συντάξεις ν. 612/77 όπως επεκτάθηκε σε ειδικές κατηγορίες αναπήρων, 

συντάξεις που χορηγούνται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα θανόντων 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων, επιδόματα  που χορηγούνται για λόγους αναπηρίας 

(εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας), η ισχύς της δε παρατείνεται μέχρι 30.4.2014. 

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα πρόσωπα που είχαν ήδη λάβει μία εξάμηνη παράταση της 

παροχής που ελάμβαναν και η παράταση αυτή έληξε μέχρι 30.4.2014 δικαιούνται μία 

επιπλέον εξάμηνη παράταση εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί η ιατρική κρίση από τις 

υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Ουσιαστικά δεν προστίθεται κάποιο νεότερο στοιχείο στο 

θέμα αυτό και για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με 

την εγκύκλιο 28/2014 και με το ανωτέρω έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. 

2. Με την εγκύκλιο 28/2014 η Διεύθυνσή μας είχε επιφυλαχθεί να ενημερώσει τις 

αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση του αρχείου πληρωμής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

όσον αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους δεν καθίσταται μηχανογραφικώς 

εφικτή η αυτόματη παράταση της παροχής που δικαιούνται σύμφωνα με τις 

κοινοποιούμενες διατάξεις (σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε 

βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, προσαύξηση λόγω 

απόλυτης αναπηρίας). 

Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι η παράταση των παροχών που ελάμβαναν τα ανωτέρω 

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

θα διεκπεραιωθούν από τις υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων των 

Υποκαταστημάτων. 

Συγκεκριμένα 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  
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Πληρωμής Συντάξεων. Επισυνάπτονται Υποδείγματα των σχετικών αποφάσεων για το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑ.   

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

δικαιούχους με το ταχύτερο και πιο ευέλικτο μέσο, προκειμένου να παραλάβουν την 

απόφαση Διευθυντή και να πληρωθούν (οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου). Η 

πληρωμή των συνταξιούχων θα γίνει σε δύο στάδια: 

Α. 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 σύνταξης του τρέχοντα μήνα πληρωμής, 

καθώς και τα τυχόν αναδρομικά ποσά συντάξεων των εν λόγω διατάξεων που τους 

οφείλονται για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της παροχής που 

λάμβαναν, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 28/2014. 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 (π.χ., εάν η προσέλευση προς πληρωμή 

από το Ταμείο γίνει από τις 29.5.2014 μέχρι και τις 25.6.2014, θα προκαταβληθεί η παροχή 

μηνός Ιουνίου 2014, ενώ εάν γίνει μέχρι και τις 28.5.2014 θα χορηγηθεί η παροχή μηνός 

Μαϊου). 

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι οδηγίες του Γ.Ε. 

Σ70/19/25.1.2013 περί υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών ενταλμάτων πληρωμής μέσω 

Ο.Π.Σ., με παράλληλη τήρηση της μηχανογραφικής διαδικασίας. 

Β. 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 λόγω 

εξάντλησης του μέγιστου χρόνου, που είναι δύο εξάμηνα  

 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 μας. 
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 Παρακαλούμε οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία να 

φροντίσουν για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτής της ευπαθούς ομάδας 

ασφαλισμένων, με αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία.  

Συν.: α) Φ.Ε.Κ. 80Α /1.4. 2014 (σ. 1303,1361) 

      β) Δύο υποδείγματα αποφάσεων Διευθυντή 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

1. Γραφείο Διοικητή                                ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

2. Γραφείο Υποδιοικητή  κ. Δ. Πατσούρη                         

3. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

4. Γραφείο Διευθυντή Παροχών 

5. Τμήματα Κύριας Σύνταξης  

και Συγχ/νων Ταμείων & Επικ. Σύνταξης 
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