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ΠΡΟΣ:  

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                 

1.  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους                       

Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα                                           

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.                                                                

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών                       

Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών                                   

Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα                                        

3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ                                   

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                          

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

Θ Ε Μ Α: «Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017.» 
  

 Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 176 Α΄ δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 του 

Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ 85 Α΄) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για 

την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις”, για την 

εφαρμογή των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

1. Με τις διατάξεις αυτές μετά το άρθρο 29 του Ν. 4387/2016 προστίθεται 

άρθρο 29Α, με το οποίο ρυθμίζεται το ζήτημα της χορήγησης προσωρινής σύνταξης για 

αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά για όλες τις κατηγορίες συνταξιοδότησης 

από τον Ε.Φ.Κ.Α. [εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω ανικανότητας (αναπηρίας), εκ μεταβιβάσεως 
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(λόγω θανάτου)]. Σύμφωνα δε με ρητή διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, οι 

διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους 

οι οποίοι καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης. 

Υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 29 

του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει με την προσθήκη του άρθρου 29Α, αφορά αιτήσεις 

συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που 

θεσπίζεται με το νόμο αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 εφαρμόζονται 

για τη χορήγηση προσωρινού ποσού σύνταξης σε ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση 

συνταξιοδότησης ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης κρίνεται με τις 

προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις. 

2.  Δικαιούχοι - Διάρκεια του δικαιώματος (παρ. 1) 

α) Δικαιούχοι της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 2 είναι οι ασφαλισμένοι που 

υποβάλλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και 

των προσώπων που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος του Ν. 

3163/1955, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού. 

Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 

4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄), καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος της η παρ. 9 του 

άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, η οποία προέβλεπε ότι οι διατάξεις του άρθρου 29 

εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό καθεστώς του 

Ν. 3163/1955. Ως εκ τούτου για τα πρόσωπα αυτά όταν υποβάλλεται αίτηση 

συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017, 

ενώ όταν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016. 

β) Το δικαίωμα στην προσωρινή σύνταξη του άρθρου 2 αρχίζει την πρώτη ημέρα του 

επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα και λήγει στο τέλος 

του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμα και στις 

ειδικές περιπτώσεις τυχόν άρσης των περιοριστικών συνθηκών που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις δ και ε της παρ. 7.   

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης-δικαιολογητικά (παρ. 4) 

Εκτός από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης σε όλα τα πεδία 

που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4387/2016, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου 

ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήματος που δηλώνουν στην αίτηση 

συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής 

σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης 

(σχετικό έντυπο επισυνάπτεται). 

Οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης επιπλέον οφείλουν να δηλώσουν 

αναλυτικά τα Ταμεία στα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν 
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Ταμείο και συνολικά τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης 

ασφάλισής τους, καθώς και το Ταμείο στο οποίο έχουν τυχόν οφειλές και το αντίστοιχο ποσό, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄ 2441). 

Όταν για τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καταβολής των 

εισφορών (περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών), 

επιπλέον οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταθέσουν υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου 

Τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον μήνα κατάθεσης της 

αίτησης συνταξιοδότησης. 

Παράλληλα, υφίσταται και η υποχρέωση των ασφαλισμένων για την κατάθεση όλων των 

δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την έκδοση της οριστικής απόφασης 

συνταξιοδότησης.   

4. Αναγνώριση δικαιώματος (παρ. 3) 

Τόσο η έγκριση όσο και η απόρριψη του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής 

σύνταξης του άρθρου 2 γίνεται πάντοτε με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

ασφαλιστικού οργάνου (Διευθυντή), μη υποκείμενη σε προσφυγή. Η προθεσμία για την 

έκδοση της διοικητικής πράξης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των 

δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των 

υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του 

βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου [εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της 

δευτεροβάθμιας επιτροπής (ΒΥΕ), από την ημερομηνία οριστικοποίησης της γνωμάτευσης 

αυτής]. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου για τη συνταξιοδότηση  

λαμβάνεται υπόψη χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς.  

5. Έλλειψη προϋποθέσεων χορήγησης οριστικής σύνταξης-συνέπειες (παρ. 6) 

Εάν τελικά, μετά τον έλεγχο όλου του συνταξιοδοτικού φακέλου που έχει σχηματιστεί μαζί 

με τα  δικαιολογητικά που  κατατέθηκαν προς έκδοση της απόφασης χορήγησης οριστικής 

σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή 

ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου 

είναι ανακριβή, με συνέπεια να έχει χορηγηθεί αχρεωστήτως η προσωρινή σύνταξη, τα 

αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών. 

 

6. Υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης (παρ. 2) 

α) Προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος. Υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής 

σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση 

χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό 

μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της 

συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης. 
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β) Προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας. Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση 

συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 

80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4387/2016 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 

2 του άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016.               

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 αναφέρεται στα ποσοστά 

μείωσης της εθνικής σύνταξης των συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και 

λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 

79,99%, οπότε χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης ή με ποσοστό αναπηρίας από 50% 

έως και 66,99%, οπότε χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης.               

Όσον αφορά τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ Α΄164) είτε με 

βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, επειδή θεωρούνται 

συνταξιούχοι λόγω γήρατος και όχι λόγω αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας τους δεν 

επηρεάζει το ποσό της προσωρινής σύνταξης, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον υπολογισμό 

του ποσού της εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές. 

Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016 ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης 

επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, βάσει των 

άρθρων 7, 8 και 28 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί 

στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε 

διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 (βλ. εγκ. 24/2017, ενότητα Ζ, περ. ii). Επομένως, το 

ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή 

επαγγελματική ασθένεια δεν μπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού, ήτοι των 768,00€ .

γ) Προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού που 

διαμορφώνεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και χορηγείται στους 

δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, δηλαδή υπολογίζεται στο 50% του 

ποσού που χορηγείται ως οριστική σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με το άρθρο 12, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017. Δεδομένων δε των 

προβλέψεων του ν.4499/2017  και της εγκυκλίου Φ80000/οικ. 58727/74/Δ29.17/29-12-2017 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό της 

προσωρινής σύνταξης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που 

αντιστοιχεί στο κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ήτοι 360,00 ευρώ. Σημειώνουμε, 

επίσης, ότι και στην προσωρινή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1 του ν. 4499/2017 με το 

οποίο προβλέπεται χορήγηση αυτοτελούς κατωτάτου ορίου σύνταξης και στα δικαιοδόχα τέκνα  

όπως και στα δικαιοδόχα τέκνα που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς. 

Έτσι, για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δικαιοδόχα τέκνα και ένα 

δικαιοδόχο –ορφανό και από τους δύο γονείς, τότε στα δύο δικαιοδόχα τέκνα επιμερίζεται ένα 
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ελάχιστο όριο προσωρινής σύνταξης (360 ευρώ) και στο ορφανό και από τους δύο γονείς 

τέκνο επίσης ένα ελάχιστο όριο προσωρινής  (360 ευρώ). 

Στα πρόσωπα που έχουν δικαιωθεί προσωρινής σύνταξης πριν την ισχύ του ν.4499/2017, 

δίνεται η δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο νέας αίτησης λήψης προσωρινής 

σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, προκειμένου να δικαιωθούν 

ως προς το ύψος της προσωρινής σύνταξης οι προβλέψεις του ν.4499/2017  και της σχετικής 

Φ80000/οικ. 58727/74/Δ29.17/29-12-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας που καταβάλλονταν στους 

θανόντες συνταξιούχους μειωμένες λόγω ποσοστού αναπηρίας, το χορηγούμενο ποσό θα είναι 

μειωμένο σε αντίστοιχο ποσοστό, ενώ στην περίπτωση που καταβαλλόταν πλήρες ποσό, παρά 

την ύπαρξη χαμηλότερης βαθμίδας αναπηρίας, το ποσό που θα χορηγείται στα μέλη 

οικογένειας θα είναι πλήρες, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους δικαιούχους που 

υποβάλλουν έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης.  

7. Συμψηφισμός (παρ. 5)                                                                                                      

Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές 

συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση απονομής 

της σύνταξης. 

8. Εξαιρέσεις (παρ. 7)                                                                                                              

Το άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για τις περιπτώσεις που 

υποβάλλεται έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 2 προβλέπει 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, μετά την 

κατάργηση της παρ. 9 (βλ. ανωτέρω παρ. 2α).  

β. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, 

καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που 

θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό 

ασφαλιστικό φορέα.                                                                       

γ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης συνταξιοδότησης ή όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και όταν χορηγείται ήδη 

προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.     

 

 

ΑΔΑ: 66Τ8465ΧΠΙ-ΘΟΚ



Σελίδα 6 από 7 

 

                                                             

δ. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του 

δικαιώματος συνταξιοδότησης. Εφόσον, όμως, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους 

του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η 

εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη 

σύνταξη του δικαιούχου, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την αρχική 

αίτηση, όχι όμως πριν από την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της 

αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. 

Για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων οι οποίοι καταθέτουν είτε έντυπη 

είτε ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης, μπορεί να γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που 

εφαρμόζεται το άρθρο 2, θα εφαρμόζονται επί του ζητήματος αυτού οι οδηγίες του ΥΠΕΚΑΑ ως 

προς την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 (ΑΔΑ: ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ), δηλαδή:  

Αν στην απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης προβλέπεται ότι η εξόφληση του 

ποσού που αντιστοιχεί στην εξαγορά θα παρακρατηθεί σε δόσεις από τη σύνταξη, το ποσό της 

μηνιαίας δόσης που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 1 του 

άρθρου 34 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, μπορεί να παρακρατείται κάθε μήνα από την 

προσωρινή σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της προσωρινής σύνταξης που 

καταβάλλεται τελικά στον δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ήμισυ του ποσού 

που δικαιούται ως προσωρινό ποσό σύνταξης σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπεται 

για την περίπτωσή του από τις διατάξεις του άρθρου 2. 

 Συνεπώς, το υπερβάλλον ποσό της δόσης, που δεν μπορεί να παρακρατηθεί μέσω της 

προσωρινής σύνταξης, θα πρέπει να παρακρατηθεί από τα ποσά της οριστικής σύνταξης, 

δηλαδή εφάπαξ, από τα αναδρομικά ποσά που οφείλονται στο συνταξιούχο. Σε περίπτωση που 

το συνολικό ποσό των αναδρομικών δεν επαρκεί για να καλυφθεί το σύνολο του ανωτέρω 

ποσού, μπορεί να παρακρατηθεί από τις μηνιαίες καταβαλλόμενες συντάξεις, μαζί με το 

υπόλοιπο της οφειλής για την εξαγορά. 

ε. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα 

προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η 

προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας 

κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.   

Εάν ο ασφαλισμένος οφείλει αθροιστικά και εισφορές από αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, 

οι οφειλές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό οφειλής, όπως διαμορφώνονται 

ανά πρώην φορέα. Όμως, επισημαίνεται ότι το ποσό της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές, 

επιμεριζόμενο σε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, παρακρατείται από το 

ποσό της οριστικής σύνταξης και όχι από την προσωρινή σύνταξη.

 

9. Υπηρεσιακές ενέργειες 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο 

οικονομικής υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ 
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της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναι 

επιτρεπτό να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης στην απονομή της οριστικής σύνταξης. 

                                                                                                                                                                                      

Συνημμένα: α) ΦΕΚ  176Α΄(σ. 3465, 3466)  

       β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 

 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                

1. Γραφείο Διοικητή                                                            

2. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Απονομής Συντάξεων                                                                                         

3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών                                                                          

4. Γρ. Διευθύντριας Απονομής Συντάξεων 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                               

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

                Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 
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Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, 

ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελλη-

νικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ A΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ν. 4387/2016

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 12 

του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά 
τη λέξη «ή» προστίθεται εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, 
ως εξής: «εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια 
του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή σε ανώτερη 
ή ανώτατη σχολή, ή».

2. Στο τέλος της περίπτωσης Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 
12 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια, από τότε που 
ίσχυσε, ως εξής:

«α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του 
επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί 
να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρ-
θρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι 
(20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανό-
ντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω 
ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφά-
λισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη 
συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο 
ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό 
της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του 
διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του 
ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Τα ποσά των 
προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος 
και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που 
προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 
Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

β) Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιοδόχων τέκνων, το συ-
νολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιού-

νται όλα τα δικαιοδόχα τέκνα υπολογίζεται, αντίστοιχα, 
ανάλογα με τα έτη ασφάλισης της προηγούμενης περί-
πτωσης και επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων τέ-
κνων, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην 
υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα 
του ποσού της σύνταξης των δικαιοδόχων τέκνων δεν 
μπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω, ανάλογα με τα έτη 
ασφάλισης του θανόντος, ποσών. Σε περίπτωση, όμως, 
ορφανών τέκνων και από δύο (2) γονείς, το ποσό της 
σύνταξης που χορηγείται σε έκαστο εξ αυτών δεν μπορεί 
να υπολείπεται των ανωτέρω ποσών.

γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου του 
πρώην ΟΓΑ το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που 
προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του 
παρόντος νόμου για κάθε δικαιοδόχο πρόσωπο (επιζώ-
ντα ή/και διαζευγμένο σύζυγο και δικαιοδόχα τέκνα) δεν 
μπορεί να υπολείπεται των ποσών των ανωτέρω περι-
πτώσεων α΄ και β΄.

Όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω 
θανάτου σε τουλάχιστον ένα (1) από τα δικαιοδόχα 
πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της 
περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.».

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται 
εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

«Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που 
ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το κατώτατο ποσό σύνταξης 
της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 2

Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις

που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Μετά το άρθρο 29 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθε-
ται άρθρο 29Α, ως εξής:

«Άρθρο 29Α
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβα-
νομένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται 
σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955 (Α΄ 71), 
δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συ-
νταξιοδότησης μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης 
της οριστικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
επόμενες παραγράφους.

2. α) Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζε-
ται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως δι-
αμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85). Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης 
λόγω γήρατος, το ποσό που υπολογίζεται κατά το προη-
γούμενο εδάφιο μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό 
μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για 
κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου 
ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

β) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξι-
οδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύ-
νταξη, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου σε συνδυασμό με το 
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 
27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016.

γ) Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξι-
ούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 
50% του ποσού που διαμορφώνεται σύμφωνα με την 
περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου και χορηγεί-
ται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
ν. 4387/2016. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του πο-
σού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται 
για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χο-
ρήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του 
αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός, δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστι-
κοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν 
η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση 
του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Η απόφαση 
του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.

4. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αιτών:
α) έχει συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συντα-

ξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον 
υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4387/2016, 

β) έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ειδικά ως προς την ακρίβεια 
του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισο-
δήματος που δηλώνει στην αίτηση συνταξιοδότησης, 
καθώς και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και 
τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.

Ασφαλισμένος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον 
των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταμεία, 
στα οποία ασφαλίστηκε διαδοχικά, το χρόνο ασφάλι-
σης ανά ενταχθέν Ταμείο και συνολικά, τις αντίστοιχες 
αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης 
ασφάλισής του, το Ταμείο στο οποίο έχει τυχόν οφειλές, 
καθώς και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουρ-
γική απόφαση Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄ 2441). 

Ασφαλισμένος για τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλεγ-
χος καταβολής των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει 
επιπλέον υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος 
εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές 
κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφα-
λισμένο σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 
συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται 
στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης.

6. Εάν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκ-
δοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύνταξης, 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου 
είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δι-
ατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών 
παροχών.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά.

β. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμο-
στούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 
το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 
και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορι-
σμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις 
κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θε-
μελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με 
το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

γ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιο-
δότησης ή όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και 
όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για 
την ίδια αιτία.

δ. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφά-
λισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. 
Εφόσον, όμως, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ 
μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση ανα-
γνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά 
του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του 
σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, είναι 
επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την 
αρχική αίτηση, όχι όμως πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 

ε. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, 
το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από 
τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει 
ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από 
την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 εξακο-
λουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους οι οποίοι 
καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδό-
τησης.».
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Αυτή η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά από τον/την αιτούντα/-ούσα. Στην περίπτωση που 
κατατεθεί από νόμιμο εκπρόσωπό του/της απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της αιτούντος/-σας. 

ΠΡΟΣ(1):  Αριθμός Μητρώου φορέα ασφάλισης: 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Α.Μ.Κ.Α.  Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή 
Διαβατηρίου (για αλλοδαπούς): 

 Τηλέφωνο:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Εmail:  

IBAN:  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλώνω ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα: 
 
1. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ η προσωρινή σύνταξη του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 (συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη): ΝΑΙ                          

2. ΓΝΩΡΙΖΩ και ΠΛΗΡΩ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

3. ΠΛΗΡΩ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 
ΤΟΥ N. 4499/2017 και ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες δεν χορηγείται 
προσωρινή σύνταξη.  

5.  Όλα τα στοιχεία που υποχρεούμαι να συμπληρώσω και έχω συμπληρώσει στην αίτηση συνταξιοδότησής μου από τον Ε.Φ.Κ.Α., την οποία 

υποβάλλω ηλεκτρονικά, είναι ακριβή και οριστικά. 

6. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα αναγραφόμενα στη σελίδα 2 αυτής της δήλωσης  (η δήλωση συνεχίζεται και 

υπογράφεται και στη σελίδα 2): 

(4) 
                                                                                                                                Ημερομηνία: ……../……/20 

 
             Ο – Η Δηλ………. 
 
 

                                                                                                                                          (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.    
                                                                

 

ΑΔΑ: 66Τ8465ΧΠΙ-ΘΟΚ



  

Σελίδα 2 από 2 
 

Ι. Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να μου χορηγήσει προσωρινή σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 
4499/2017, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
α. Εάν έχω δηλώσει με την παρούσα ότι δεν επιθυμώ να λάβω προσωρινή σύνταξη.  
β. Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. 
γ. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.                                                                                                                 
δ. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  
ε. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής 
ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε 
ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.                                                                                                                                                                              
στ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή 
όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.                                 
ζ. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης εκτός 
από την περίπτωση που έχει εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού 
γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη.                                                                                                              
η. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις 
σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από από την πρώτη 
του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. 
 
ΙΙ. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, οφείλω να δηλώσω:  
• αναλυτικά τα Ταμεία στα οποία ασφαλίστηκα διαδοχικά,  
• το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν στον ΕΦΚΑ Ταμείο και συνολικά τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα,  
• τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής μου,  
• το Ταμείο στο οποίο έχω τυχόν οφειλές, καθώς και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄ 2441). 
 
ΙΙΙ. Στην περίπτωση που για τη συνταξιοδότησή μου είναι απαραίτητος ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, υποχρεούμαι 
να καταθέσω υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον 
μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης. 
 
IV. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου 
ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η 
χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Η απόφαση του ασφαλιστικού 
οργάνου δεν υπόκειται σε προσφυγή.  
 
V. Στην περίπτωση που μου χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη με ποσό μεγαλύτερο από αυτό που δικαιούμαι να λάβω με την 
οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, οι διαφορές ποσών θα πρέπει να επιστραφούν μέσω συμψηφισμού με τα ποσά της 
οριστικής σύνταξής μου μέχρι την εξόφληση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις. Εάν μού χορηγηθεί 
προσωρινή σύνταξη με τα στοιχεία που δηλώνω και προσκομίζω και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι αυτά είναι ανακριβή ή 
αναληθή και ότι δεν δικαιούμαι να λάβω οριστική σύνταξη, εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, υποχρεούμαι να επιστρέψω τα ποσά που έλαβα ως προσωρινή σύνταξη σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ημερομηνία: ……../……/20 
 
 
                                                                                                                                                                                 Ο – Η Δηλ……….. 

 
 
 

                                                                                                                                                                   (Υπογραφή) 
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