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Αρ. πρωτ. Φ10034/οικ.32741/810
Προς: 1)τον ΟΓΑ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης
Πατησίων 30
101 70 Αθήνα
(να ενημερωθούν όλοι οι τοπικοί
Ανταποκριτές)

2)όλους τους ασφαλιστικούς
Οργανισμούς αρμοδιότητας
Γ.Γ.Κ.Α

ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4331/2015 »

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄69/2.07.2015 δημοσιεύτηκε ο ν.
4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των ατόμων με Αναπηρία
(ΑΜΕΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις »
1. Με το άρθρο 31 του ν. 4331/2015 θεσπίζονται νέες προϋποθέσεις για τη
χορήγηση ή επαναχορήγηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Ειδικότερα από 1.10.2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων
χορηγείται ή επαναχορηγείται σε όσους υποβάλλουν αίτηση από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
β)δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το
πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του
ν. 4169/1961. Στην περίπτωση εγγάμων ο ή η σύζυγος δεν λαμβάνει
σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της
συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
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Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το ποσό αυτό δικαιούνται το ποσό
της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν
από το ως άνω ποσό.
Κατ’εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 30-09-2016
δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ποσού που λαμβάνουν από το ποσό των 260ευρώ.
Αν το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο από 30 ευρώ δεν καταβάλλεται η
παροχή.
γ) δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις
συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα
με το ν. 1813/1988, όπως ισχύει.
δ) διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη
πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να
διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. (αντί των είκοσι
(20) χρόνων διαμονής, που απαιτούνταν σύμφωνα με τον ν. 4093/2012).
ε) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει
το ποσό των 4.320 ευρώ ή στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο
οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των
8.640ευρώ.Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην
αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100τ.μ.
Το ποσό της μηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρονικό διάστημα από
1.10.2015 μέχρι 30.09.2016 σε 260 ευρώ. Από 1.10.2016 καταβάλλεται το
πλήρες ποσό των 360ευρώ.
2. Επισημαίνεται επίσης ότι, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της
σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
3. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και η υποβολή δήλωσης
παραίτησης των αιτούντων από την άσκηση ενδικοφανών και ενδίκων
μέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης
4. Ποσά συντάξεων που εισπράχτηκαν μέχρι της διακοπής της παροχής του
ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις της
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περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, δεν αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθέντα.
Εσωτερική Διανομή
1) Γραφείο κ. Αναπλ.Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3) Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4) όλες οι Δ/νσεις της
Γ.Γ.Κ.Α (Δ13,Δ14,Δ15,Δ16)
& το Αυτοτελές τμήμα
Επαγγελματικής Ασφάλισης
5)Δ/νση Υποστήριξης ανθρώπινου
Δυναμικού και Υπηρεσιών (Δ9)
Τμήμα Γραμματείας &Ενημέρωσης
του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)
6)Τμήμα Ασφάλισης Αγροτών
&Ανασφαλίστων Ομάδων

Ο Γεν. Γραμματέας Κ.Α.

Γεώργιος Ρωμανιάς

