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Θ Ε Μ Α: «Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών». 

 Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 

(ΦΕΚ 85 Α), διαβιβάζοντας παράλληλα το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.29713/779/30.6.2016 έγγραφο 

του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 

ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9), που αναφέρεται στην ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 

αυτού. Έχοντας υπόψη τις οδηγίες αυτές επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία που αφορούν το 

φορέα μας:  

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 

του Ν. 3863/2010, όπως ισχύουν, καταργούνται. Αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων με  

θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 

4387/2016, δηλαδή μέχρι και την 12.5.2016, είτε εξετάστηκαν είτε βρίσκονται σε εκκρεμότητα, 

εμπίπτουν στο ισχύον κατά την 31.12.2014 νομοθετικό πλαίσιο ως προς την βάση υπολογισμού 

της σύνταξης, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης των αιτούντων (πριν από ή από 

την 1.1.1993 και μετά).  
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2. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή 

της σύνταξης, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, ανατρέχει σε 

χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης.  

3. Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 94 για υπαγωγή των ασφαλισμένων στο νέο καθεστώς 

υπολογισμού της σύνταξης, εφόσον βάσει των γενικών, καταστατικών ή ειδικών διατάξεων η 

σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την ισχύ του ν.4387/2016, αφορά αποκλειστικά τις 

περιπτώσεις ασφαλισμένων των πρώην Ειδικών Ταμείων (άρθρο 9, παρ. 5, εδάφ. στ΄ του ν. 

1976/1991) καθώς και του Ειδικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 56 παρ. 2 του π.δ. 169/2007), 

για τους οποίους είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση πριν από τη ισχύ του ν.4387/2016, και η 

σύνταξή τους τελεί σε αναστολή (λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας) είτε η 

απόφαση αυτή εκκρεμεί. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο 

ηλικίας (όπως αυτό ορίζεται στη συνταξιοδοτική απόφαση με αναστολή) συμπληρώνεται μετά την 

έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την 

12/5/2016, αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4387/2016.  

4. Κριτήριο για το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ως προς τον υπολογισμό του ποσού 

της σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός 

εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία 

διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου. Όσον αφορά στη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας 

κατά παράταση, ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται το 

προγενέστερο του Ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο., εφόσον έχει κριθεί με αυτό η αρχική αίτηση. 

Αντίθετα, εάν η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας έχει διακοπεί και επαναχορηγηθεί με ημερομηνία 

έναρξης μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με βάση τις οικείες 

διατάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση για μετατροπή 

σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος (και το αντίστροφο) μετά την ισχύ του Ν. 

4387/2016, δηλαδή ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω γήρατος θα γίνει με βάση το νόμο αυτό. 

5. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, κριτήριο για το νομοθετικό πλαίσιο που 

εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης είναι η ημερομηνία επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή του θανάτου. Εφόσον επήλθε από 13.5.2016 και μετά, ο 

υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση τις οικείες διατάξεις  του Ν. 4387/2016.  

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας τόσο στις γενικές οδηγίες του κοινοποιούμενου 

εγγράφου όσο και στα παραδείγματα που αφορούν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα τ. Ειδικά Ταμεία και 

βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση και πληροφορία. 

Ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης κάθε κατηγορίας σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις του Ν. 4387/2016, όπως και για τα υπόλοιπα συνταξιοδοτικά θέματα που ρυθμίζονται με 

αυτόν θα ενημερωθείτε με ξεχωριστές εγκυκλίους, οι οποίες θα σας κοινοποιηθούν μετά την έκδοση  
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ερμηνευτικών οδηγιών από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 

Συν.: α) ΦΕΚ 85Α΄(σ. 2187, 2243) 

     β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.29713/779/30.6.2016 έγγραφο 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

1. Γραφείο Διοικητή                                          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

2. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών                

3. Γραφείο Διευθυντή Παροχών 

      ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                                                
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                            
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                                         
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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