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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ  
ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ 

 
υνάδελφοι, 
Με αφορμι ερωτιματα που τζκθκαν ςε εμάσ, μζςω των ςυλλόγων ςασ, αναφορικά με το κακεςτϊσ 
τθσ καταβολισ των αναπθρικϊν επιδομάτων και ςυντάξεων, για όςεσ και όςουσ  δεν ζχουν απόφαςθ 
ΚΕΠΑ εφ’ όρου ηωισ και δεν μποροφν να περάςουν από επιτροπζσ, μετά το κλείςιμο των ΚΕΠΑ λόγω 
κορονοϊοφ, ςασ ενθμερϊνουμε για τα εξισ: 

1. φμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ), που δθμοςιεφτθκε 

ςτο ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020 και  με τθν οποία εξειδικεφτθκαν τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ του 

κορωνοϊοφ,  ςτισ περιπτώςεισ λήξησ,  μζχρι τισ 31 Μαρτίου 2020, αναπηρικών ςυντάξεων 

και, προκειμζνου να μθν αποςτερθκοφν οι δικαιοφχοι τθσ ςυνταξιοδοτικισ παροχισ, εφόςον 

εκκρεμεί, χωρίσ υπαιτιότθτα των ενδιαφερομζνων, ςτισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ επιτροπζσ των 

ΚΕ.Π.Α., ιατρικι κρίςθ για παράταςθ χοριγθςθσ ςφνταξθσ αναπθρίασ, η καταβολή τησ 

αναπηρικήσ παροχήσ παρατείνεται για τρεισ μήνεσ. 

2. Η ανωτζρω τρίμηνη παράταςη προςτίθεται ςε κάθε παράταςη που προβλζπεται από άλλη 

διάταξη νόμου. Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ λήξησ τησ εξάμηνησ παράταςησ του άρθρου 28 του 

ν. 4488/2017, μζχρι τισ 31 Μαρτίου 2020 ή και μετά την ανωτζρω ημερομηνία- είτε 

προςτίθεται πλήρησ η τρίμηνη παράταςη των κοινοποιοφμενων διατάξεων ή τμήμα αυτήσ, 

υπό τουσ όρουσ, που προαναφζρονται. 

Η ανωτζρω ρφκμιςθ εφαρμόηεται για τισ ςυντάξεισ με αιτία τθν αναπθρία, τισ προνοιακζσ παροχζσ 
ςε χριμα ςε άτομα με αναπθρία, που χορθγεί ο Οργανιςμόσ Προνοιακϊν Επιδομάτων και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΟΠΕΚΑ), κακϊσ και για όλα εν γζνει τα επιδόματα που χορθγοφνται, λόγω 
αναπθρίασ, θ πιςτοποίθςθ τθσ οποίασ πραγματοποιείται, μζςω των υγειονομικϊν επιτροπϊν των 
ΚΕ.Π.Α.. Παράλληλα, παρατείνεται ιςόχρονα και η αςφαλιςτική ικανότητα, όςων εμπίπτουν ςτισ 
ρυθμίςεισ του άρθρου 6 τησ ΠΝΠ. 
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ασ εφιςτοφμε την προςοχή ςτο εξήσ: 
ε περίπτωςθ που, μετά την επανεξζταςη από τισ υγειονομικζσ επιτροπζσ των ΚΕ.Π.Α. και 
ςφμφωνα με τισ εκδιδόμενεσ αποφάςεισ, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ωσ δικαιοφχοι των κατά 
περίπτωςη αναπηρικών παροχών, τα ποςά που καταβλήθηκαν ςε αυτοφσ αχρεωςτήτωσ, κατ' 
εφαρμογή τησ κοινοποιοφμενησ ρφθμιςησ, επιςτρζφονται ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ, ςφμφωνα με 
την οικεία νομοθεςία.  
Σζλοσ, ςασ ενημερώνουμε ότι: 
Οι κοινοποιοφμενεσ ρυκμίςεισ δεν κωλφουν τθ διακοπι καταβολισ παροχϊν αναπθρίασ, ακόμθ και 
κατά τθ διάρκεια τθσ παράταςθσ χοριγθςισ τουσ, όταν θ διακοπι αυτι πραγματοποιείται για 
οποιονδιποτε άλλο- πλθν του είδουσ και του ποςοςτοφ αναπθρίασ -νόμιμο λόγο. Προβλζπεται θ 
δυνατότθτα παράταςθσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, με απόφαςθ του υπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Τποκζςεων. 
 
Αρ. 28, του  ν. 4488/2017 

Σο άρ. 28 του ν. 4488/2017 (Αϋ 137) με ζναρξθ ιςχφοσ από 1-7-2017, και μετά, προβλζπει ότι 
παρατείνεται επ’ αόριςτον θ ιςχφσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 3 του αρ. 50 του ν. 4430/2016, ςφμφωνα με 
τθν οποία προβλζπεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ λιξθσ του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ λόγω 
αναπθρίασ και εφόςον εκκρεμεί ςτισ υγειονομικζσ επιτροπζσ ΚΕΠΑ ιατρικι κρίςθ, χωρίσ υπαιτιότθτα 
των αςφαλιςμζνων, το δικαίωμα ςυνταξιοδότθςισ τουσ λόγω αναπθρίασ παρατείνεται για ζξι μινεσ. 
Σο ποςό που καταβάλλεται ωσ ςφνταξθ αναπθρίασ για το εξάμθνο αυτό είναι το ποςό που 
ελάμβαναν οι ςυνταξιοφχοι πριν από τθ λιξθ του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ. 

τθν ανωτζρω ρφκμιςθ υπάγονται οι ςυνταξιοφχοι λόγω αναπθρίασ, εφόςον ακροιςτικά πλθροφν τα 
κατωτζρω: 

(α) το δικαίωμα ςυνταξιοδότθςισ τουσ λόγω αναπθρίασ λιγει από 1-7-2017 και εφεξισ και εκκρεμεί 
ςτισ υγειονομικζσ επιτροπζσ ΚΕΠΑ ιατρικι κρίςθ χωρίσ υπαιτιότθτά τουσ, 

(β) είχαν δικαιωκεί κατά το αμζςωσ προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα ςφνταξθ λόγω αναπθρίασ 
κατόπιν κρίςθσ από τθν αρμόδια υγειονομικι επιτροπι με ποςοςτό αναπθρίασ 67% τουλάχιςτον. 

Επιπλζον για τθν εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

(α) Η παράταςθ καταβολισ που αναφζρεται ςτθν ανωτζρω διάταξθ εφαρμόηεται, πζρα από τισ 
ςυντάξεισ λόγω αναπθρίασ, για όλα τα επιδόματα που χορθγοφνται λόγω αναπθρίασ (ενδεικτικά : 
προνοιακά, βαριάσ αναπθρίασ, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτθσ αναπθρίασ κ.λ.π.), κακϊσ 
και για τισ ςυντάξεισ που χορθγοφνται με αιτία τθν αναπθρία (ενδεικτικά: ςυντάξεισ ςε παιδιά που 
είναι ανίκανα για κάκε βιοποριςτικι εργαςία). 

(β) τα οικονομικά αποτελζςματα από τθ ρφκμιςθ αυτι αρχίηουν αναδρομικά από τθν 1-7-2017. 

(γ) τα οικονομικά αποτελζςματα από τθν ρφκμιςθ λιγουν: 

(i) είτε με τθν ςυμπλιρωςθ 6 μθνϊν παράταςθσ χοριγθςθσ τθσ ςφνταξθσ αναπθρίασ βάςει τθσ 
κοινοποιοφμενθσ διάταξθσ, 

(ii) είτε πριν τθ ςυμπλιρωςθ των 6 μθνϊν, εφόςον ςτο μεταξφ εκδοκεί νζα οριςτικι κρίςθ 
υγειονομικισ επιτροπισ ΚΕΠΑ και απόφαςθ ςυνταξιοδότθςθσ, 
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(δ) κατά το χρονικό διάςτθμα παράταςθσ τθσ χοριγθςθσ τθσ ςφνταξθσ λόγω αναπθρίασ βάςει τθσ 
κοινοποιοφμενθσ διάταξθσ, εξακολουκοφν να γίνονται οι κρατιςεισ υπζρ αςκζνειασ και παρζχεται 
ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ. 

(ε) εάν μετά τθν οριςτικι κρίςθ των υγειονομικϊν επιτροπϊν ΚΕΠΑ, κρικεί ότι οι ανωτζρω 
ςυνταξιοφχοι, που θ χοριγθςθ ςφνταξισ τουσ παρατάκθκε βάςει τθσ κοινοποιοφμενθσ διάταξθσ, δεν 
φζρουν ςυντάξιμο ποςοςτό αναπθρίασ (ςυντάξιμο βάςει τθσ νομοκεςίασ που διζπει τον ΕΦΚΑ) ι 
φζρουν ςυντάξιμο ποςοςτό αναπθρίασ μικρότερο από το προγενεςτζρωσ κρικζν (67%) , οι 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςεσ παροχζσ αναηθτοφνται άτοκα, δια ςυμψθφιςμοφ, με μθνιαία 
παρακράτθςθ 20% επί των τυχόν χορθγοφμενων ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν. τθν περίπτωςθ που 
δεν χορθγοφνται παροχζσ, οι αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςεσ παροχζσ αναηθτοφνται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ΚΕΔΕ. 

 
υνάδελφοι  
να ςθμειϊςουμε ότι δυςτυχϊσ όςοι υποβάλλουν αίτθμα εξζταςθσ από ΚΕΠΑ, για πρώτη φορά, δεν 
εμπίπτουν ςτα ανωτζρω.  

 

 

 

 
 

Ο Πρόεδροσ        Η Γ. Γραμματζασ 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΤΜΟ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 


