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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                               

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ            
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Πληροφορίες: Ε. Φάγκρα                                          

Τηλ.: 210/3729655 

FAX: 210/3666010                            

e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.gr 

Αθήνα,   17/08/ 2018 

Αριθ.  Πρωτ. 997346 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

Ενιαίος  
Φορέας  

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                            

1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.                                                          

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών                 

Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών                             

Λυκούργου 10, Τ.Κ.  10551Αθήνα                                  

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ                             

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                    

3. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561 Αθήνα 

 

Θ Ε Μ Α : «Μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/77, όπως ισχύει.» 

 

                                                                                        
 1. Σας κοινοποιούμε το με αρ. Φ.10035/34505/30.01.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 

7ΖΜΤ465Θ1Ω-Ο6Η), με το οποίο παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις επί του θέματος: 

 Α. Δικαίωμα μετατροπής της σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος με τις 

προαναφερθείσες ευνοϊκές διατάξεις έχουν:   

i. συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με πάθηση υπαγόμενη στις διατάξεις του Ν.612/77 όπως 

επεκτάθηκε και ισχύει, εφόσον η συγκεκριμένη πάθηση υπήχθη στις ειδικές αυτές διατάξεις 

μεταγενέστερα της αίτησης τους για χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας. 
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ii. συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης έπασχαν από παθήσεις υπαγόμενες στις συγκεκριμένες διατάξεις και 

ενδεχομένως από άγνοια δεν υπέβαλλαν αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 

 

 Αντίθετα, δεν υφίσταται δυνατότητα μετατροπής της σύνταξης λόγω αναπηρίας σε 

σύνταξη λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων του Ν. 612/77 στις ακόλουθες περιπτώσεις 

συνταξιούχων λόγω αναπηρίας: 

i.  ο συνταξιούχος κατά το χρόνο συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας δεν έπασχε από ασθένεια 

που καλύπτεται από τις εν λόγω διατάξεις, αλλά την απέκτησε μεταγενέστερα. 

ii.  ο συνταξιούχος κατά την αίτηση συνταξιοδότησής του δεν είχε συμπληρώσει το ελάχιστο 

απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση με τον Ν.612/77, όπως ισχύει. 

 

Β. Επίσης, το ΥΠΕΚΑΑ με το ανωτέρω έγγραφο διευκρινίζει ότι ο χρόνος συνταξιοδότησης 

λόγω αναπηρίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης που ορίζονται από ειδικές διατάξεις (όπως αυτές του Ν.612/77), όπως έχουν 

επεκταθεί και ισχύουν ή για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, παρά μόνο για τη 

συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων ασφαλιστικών προϋποθέσεων χορήγησης πλήρους 

σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή 4500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.    

 2. Έχοντας υπόψη τις οδηγίες αυτές, τα αιτήματα για μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε 

σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις του Ν. 612/77, όπως ισχύουν, θα πρέπει να κρίνονται με βάση 

τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αιτήματα μετατροπής που είχαν υποβληθεί και απορριφθεί από τις 

υπηρεσίες των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εξαιτίας της εφαρμογής διαφορετικών οδηγιών, 

θα επανεξεταστούν με τα ανωτέρω κριτήρια, είτε οίκοθεν είτε μετά την υποβολή αίτησης- όχλησης 

από τους ενδιαφερόμενους. Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις μετατροπής, ως 

ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων καθορίζεται η πρώτη μέρα του επομένου μήνα 

έκδοσης του κοινοποιούμενου εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ, δηλαδή η 01/01/2018. 

 Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να λάβουν γνώση του παρόντος με υπογραφή και να 

εφαρμόσουν πιστά αυτές τις οδηγίες.   

Συν/νο: 1 έγγραφο (ΑΔΑ: 7ΖΜΤ465Θ1Ω-Ο6Η)  

 

                                                                             Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                         Ι. ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

  Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

 

         ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ  

ΑΔΑ: 7ΔΞΤ465ΧΠΙ-8ΥΒ



                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ29/17)  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &  
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 

Ταχ. Κώδικας: 10110-ΑΘΗΝΑ 

             Αθήνα,    29/12/2017 

        Αριθ.Πρωτ.:Φ.10035 /34505/948 

 

 

   

ΠΡΟΣ:        ΕΦΚΑ 
                  Γραφείο Διοικητή 
                  Αγίου Κωνσταντίνου 8 
                  Αθήνα ΤΚ 102 41 

 

 

 

                

   

   

          

     

ΘΕΜΑ:  ΘΕΜΑ: Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977, όπως 
ισχύει.  

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977, όπως αυτές επεκτάθηκαν και 

ισχύουν (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994, 

άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 

4 του Ν. 3518/2006 και άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.  3996/2011) παρέχεται η 

δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με ειδικές προνομιακές διατάξεις σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ασφαλισμένους των ασφαλιστικών Οργανισμών 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, 

με 15 έτη ασφάλισης ή εφόσον πρόκειται για ασφάλιση υπολογιζόμενη από τον οικείο 

φορέα σε ημέρες, με 4050 ημέρες ασφάλισης, εφόσον πάσχουν από συγκεκριμένης 

και οριζόμενης από τις παραπάνω διατάξεις μορφής αναπηρία. Το ποσόν της 

σύνταξης καθορίζεται ίσο προς αυτό που αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ή 35 έτη 

ασφάλισης.  

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και αναφορών που υποβλήθηκαν στο 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά 

με την διαφορετική και συχνά αντικρουόμενη εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.612/1977, όπως ισχύει, από φορείς που τώρα έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, ως προς 

το θέμα της δυνατότητας μετατροπής αναπηρικής σύνταξης σε γήρατος με βάση τις 

παραπάνω διατάξεις, και προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη και πιστή 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών, στα πλαίσια του ΕΦΚΑ, θέτουμε υπόψη σας τις 

παρακάτω επισημάνσεις και διευκρινίσεις: 
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1. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη 

γήρατος με τις παραπάνω προνομιακές διατάξεις τονίζεται ότι δεν υπάγονται 

συνταξιούχοι που κατά τη συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας, δεν είχαν 

συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση με τον ν.612/77 

και δεν έπασχαν από τις συγκεκριμένες παθήσεις, αλλά απέκτησαν την πάθηση-

αναπηρία μεταγενέστερα του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.  

Αντίθετα για λόγους χρηστής διοίκησης δικαίωμα μετατροπής έχουν: 

 συνταξιούχοι αναπηρίας με πάθηση υπαγόμενη στις διατάξεις του 

ν.612/1977, εφόσον η συγκεκριμένη πάθηση υπήχθη μεταγενέστερα της 

αίτησης τους στις ειδικές αυτές διατάξεις, καθώς και  

 όσοι έπασχαν από παθήσεις εμπίπτουσες στον ν.612/77 κατά την 

συνταξιοδότηση τους και οι οποίοι ενδεχομένως λόγω άγνοιας δεν 

αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις.   

 

2. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μπορεί να συνυπολογιστεί μόνο για 

τη συμπλήρωση των κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις της 

νομοθεσίας μας, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη ασφάλισης και μόνο για 

τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. 

Αντιθέτως,  δεν μπορεί να συνυπολογιστεί για τη συμπλήρωση χρονικών  

προϋποθέσεων που ορίζονται από ειδικές διατάξεις νόμων, μεταξύ άλλων, για τη 

συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με τις προνομιακές διατάξεις του ν.612/1977, όπως 

έχουν επεκταθεί και ισχύουν, ή για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.  

 

 

 

 

              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                             

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κ.Α. 

4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Κ.Α. 

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.  
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