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ΘΕΜΑ: «Σχετικά µε την εξόφληση οφειλών υποψηφίων συνταξιούχων 

όταν ο ΟΑΕΕ είναι συµµετέχων φορέας.» 

 

       Για το παραπάνω θέµα θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

       Όπως είναι γνωστό στις περιπτώσεις που ο ΟΑΕΕ είναι συµµετέχων 

οργανισµός σε συντάξεις που απονέµονται µε επιλογή των διατάξεων της 

διαδοχικής ασφάλισης εφαρµόζονται από 1/1/07 όσα ορίζονται  στο άρθρο 23  

της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/7228/308/7-9-05 (Κανονισµός Ασφαλιστικής 

Λειτουργίας ΟΑΕΕ) όταν δηλαδή ο οργανισµός µας είναι συµµετέχων φορέας  η 

σχετική απόφαση συµµετοχής εκδίδεται µετά την ολοσχερή εξόφληση.  

      Με αφορµή ερώτηµα Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Οργανισµού µας 

σχετικά µε το θέµα της πλήρους εξόφλησης οφειλών όταν ο ΟΑΕΕ είναι 

συµµετέχων Οργανισµός και των δυσχερειών και προβληµάτων που 

ανακύπτουν από αυτό καθώς στην ουσία καταργείται η δυνατότητα µεταφοράς 

µόνο του πληρωµένου χρόνου του συµµετέχοντα οργανισµού στον απονέµοντα 

όπως επί σειρά ετών γινόταν σύµφωνα µε έγγραφα του Υπουργείου (Φ61/222/8-

6-91 και Φ1500/2845/59/4-2-05) και κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της 

Νοµικής µας Υπηρεσίας το θέµα τέθηκε υπόψη του ∆Σ του Οργανισµού το οποίο  

µε την αρ.740/907/7-7-08 απόφαση αποφάσισε τα ακόλουθα: 

  α) αποδέχεται την γνωµοδότηση της Νοµικής υπηρεσίας σύµφωνα µε την 

οποία θεωρείται ανίσχυρη η διάταξη του άρθρου 23 της Φ80.000/7228/308/7-9-

06 Υπουργικής Απόφασης ως ερειδόµενη επί λανθασµένης εξουσιοδοτικής 

διάταξης.   

O.A.E.E
. 



  β) σε περιπτώσεις που ο Οργανισµός είναι συµµετέχων κατά την διαδικασία 

της διαδοχικής ασφάλισης, να εξακολουθήσει να ισχύει η διαδικασία που επί 

σειρά ετών υπήρχε µε το  αρ.Φ61/222/6-6-91 έγγραφο του εποπτεύοντος 

Υπουργείου µεταξύ των ασφαλιστικών Οργανισµών, δηλαδή η γνωστοποίηση 

ολόκληρου του χρόνου αποδεδειγµένης επαγγελµατικής απασχόλησης έστω και 

αν για κάποιο χρονικό διάστηµα δεν έχουν καταβληθεί εισφορές µε σκοπό µόνο 

τον καθορισµό του αρµόδιου φορέα για την κρίση και την απονοµή της σύνταξης. 

Ειδικότερα ως προς τον τρόπο υπολογισµού του ποσού της σύνταξης ο 

συµµετέχων φορέας, θα προσδιορίζει το τµήµα της σύνταξης που αναλογεί στο 

χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του, βάσει του συνολικού χρόνου που 

διανύθηκε διαδοχικά αλλά για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 

εισφορές. 

γ) να γίνει πρόταση στο Υπουργείο για την κατάργηση των διατάξεων του 

άρθρου 23 της Φ80000/7228/308/7-6-06 Υπουργικής Απόφασης µε ανάλογη 

τροποποίηση. 

Η απόφαση αυτή καταλαµβάνει όλες τις εκκρεµείς συνταξιοδοτικές αποφάσεις. 

Κατόπιν  των ανωτέρω και µέχρι την νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος (σχετικό 

έγγραφο έχει γίνει ήδη από την υπηρεσία µας) θα πρέπει οι σχετικές 

συνταξιοδοτικές υποθέσεις να αντιµετωπίζονται όπως αντιµετωπίζονταν µέχρι 

την 1/1/07, να γνωστοποιείται δηλαδή ολόκληρος ο χρόνος αποδεδειγµένης 

επαγγελµατικής απασχόλησης έστω και αν για κάποιο χρονικό διάστηµα δεν 

έχουν καταβληθεί εισφορές µε σκοπό τον καθορισµό του αρµόδιου για την κρίση 

και την απονοµή της σύνταξης φορέα αλλά για τον υπολογισµό του ποσού της 

σύνταξης θα γνωστοποιείται µόνο ο πληρωµένος χρόνος.   

     Σηµειώνουµε ότι όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καταλαµβάνουν και τις 

εκκρεµείς υποθέσεις όπως άλλωστε ορίζει η απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕΕ. 

     Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλείται η παρ. β της περίπτωσης 12 (ΟΦΕΙΛΕΣ 

– ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ) της εγκυκλίου15 /07 της υπηρεσίας µας. 

     Παρακαλούµε µε ευθύνη των προϊσταµένων να λάβουν γνώση οι αρµόδιοι 

υπάλληλοι , για την εφαρµογή των ανωτέρω. 

        

                  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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