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ΘΕΜΑ: « Οδηγίες για την υπαγωγή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων - ανάλογα με την
ημερομηνία υποβολής τους - στον τρόπο υπολογισμού:
α) Του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως 31/12/2014.
β) Του νομοθετικού πλαισίου Ν. 4387/16».
ΣΧΕΤ: 1) Το αρ. 94 Ν. 4387/12.05.2016 (ΦΕΚ 85 /τ.Α΄)
2) Το αρ. Φ.80000/οικ. 29713/779/30.06.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α
3) Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/22/700603/16.05.2016 έγγραφο
4) Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ17/2/760552/26.05.2016 έγγραφο.
Με τα παραπάνω (3) και (4) έγγραφα της Δ/νσης Παροχών Συντάξεων δόθηκαν προσωρινές οδηγίες
για το χειρισμό των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων εν αναμονή σχετικών οδηγιών από το εποπτεύον
Υπουργείο.
Τα έγγραφα αυτά (3 και 4) – προσωρινού πληροφοριακού χαρακτήρα – αντικαθίστανται ως
ακολούθως κατόπιν του Φ80000/οικ.29713/779/30-6-2016 εγγράφου του Υπουργείου με το οποίο δίδονται
διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν. 4387/16.
Συγκεκριμένα δίδονται οδηγίες:
–

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι και 12/05/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/16) σε

συσχέτιση:

–



Με την ημερομηνία διακοπής



Κατάθεση επαγγελματικής άδεια για τους αυτοκινητιστές



Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου (για τα αναπηρίας – θανάτου)

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 13/05/2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 4387/16).

1

ΑΔΑ: ΩΒ6Λ4691Ω3-Δ49

1)

α) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται το αργότερο έως τη

δημοσίευση του Ν. 4387/16 ήτοι έως και 12/05/2016, ασφαλισμένων του Οργανισμού που έχουν διακόψει
και τη δραστηριότητα τους (και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών να έχουν υποβάλλει και την
επαγγελματική άδεια οδήγησης), κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις
05/05/2016, πριν την ισχύ του Ν. 4387/16 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και την
12/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.
β) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ασφαλισμένων του Οργανισμού ως και
την 12/05/2016 που όμως διακόπτουν τη δραστηριότητα τους ή και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών
υποβάλλουν την επαγγελματική άδεια οδήγησης από 13/05/2016 και μετά, κρίνονται βάσει του νέου
νομοθετικού πλαισίου.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις
05/05/2016, πριν την ισχύ του Ν. 4387/16 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει από 13/05/2016
και μετά, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.
Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ προερχόμενος από το πρώην ΤΣΑ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος στις 05/05/2016, πριν την ισχύ του Ν. 4387/16 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει
γίνει μέχρι και 12/05/2016 αλλά καταθέτει την επαγγελματική άδεια οδήγησης στις 13/05/2016, ο
υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η ασφαλιστική σχέση
λήγει στο τέλος του μήνα της διακοπής του επαγγέλματος, για την εφαρμογή του παρόντος θα
εξετάζεται η πραγματική ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος στην αρμόδια αρχή.
Αν δηλαδή κατά τα προαναφερόμενα είναι μέχρι τις 12/05/2016 ή από 13/05/2016 και
μετά.
2)

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται μετά την ισχύ του

Ν.4387/16 (από 13/05/2016) κρίνονται με τις νέες διατάξεις, ανεξάρτητα αν η διακοπή είναι πριν τις
12/05/2016 ή μετά.
Εάν πρόκειται για παράταση της αναπηρικής σύνταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται το
προγενέστερο καθεστώς.
Σε περίπτωση επαναχορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας μετά την ισχύ του νέου νόμου,
κατόπιν διακοπής αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πχ μη λήψη συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας, ο
υπολογισμός της θα γίνει με τις νέες διατάξεις.
Αντίστοιχα, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη
γήρατος μετά την ισχύ του Ν. 4387/16, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Για παράδειγμα, διάρκεια συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι 31/12/2016, αίτημα μετατροπής
στις 12/05/2016 κρίνεται με το προγενέστερο καθεστώς, ενώ αίτημα μετατροπής στις 13/05/2016 κρίνεται
με το νέο καθεστώς.
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3)

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του

Ν.3996/2011 που έχουν υποβληθεί έως και 12/05/2016 (χωρίς διακοπή της επαγγελματικής
δραστηριότητας), αλλά η διακοπή γίνεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής κρίνονται ως προς τον
τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
4)

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 του

Ν.3996/2011 με διατήρηση του επαγγέλματος κριτήριο για τον τρόπο υπολογισμού που θα τύχει
εφαρμογής είναι μόνο ο χρόνος υποβολής του ανάλογου αιτήματος (αιτήσεις μέχρι και 12/05/2016 παλαιός
τρόπος υπολογισμού, αιτήσεις από 13/05/2016 νέος τρόπος υπολογισμού).
5)

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, που ο θάνατος έχει επέλθει μέχρι

και την 12/05/2016 και εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά
φορέα ασφάλισης προθεσμίας, κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
Για παράδειγμα:


θάνατος ασφαλισμένου 12/05/2016 και αίτηση 12/05/2017, έναρξη συνταξιοδότησης 01/06/2016

κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο


θάνατος ασφαλισμένου 12/05/2016 και αίτηση 12/06/2017, έναρξη συνταξιοδότησης 01/07/2016

κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο


θάνατος ασφαλισμένου 13/05/2016, έναρξη συνταξιοδότησης 01/06/2016 κρίνεται ως προς τον

τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3863/10, όπως ισχύουν, καταργούνται
σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4387/16. Επομένως, αιτήσεις
συνταξιοδότησης που θα εξεταστούν με προγενέστερο καθεστώς νοείται αυτό που ίσχυε 31/12/2014.
Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση ως υποβολή αίτησης νοείται η αίτηση με θεμελιωμένο
συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Τέλος, για την έκδοση προσωρινών ή οριστικών αποφάσεων με το νέο καθεστώς του Ν. 4387/16 θα
αναμένετε οδηγίες.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜ/ΤΟΣ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ
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