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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθήνα,
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ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/
ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Σ40/66
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 23
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου,
Μ. Πολυχρονοπούλου, Μ. Σπυριδάκης
Αριθ. Τηλεφώνου : 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδ/νση Υποστήριξης Πελατών
Τμήμα: ΙΚΑ
Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. Ο.Π.Σ.
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
Θ Ε Μ Α: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης
προσωρινής σύνταξης και παροχή οδηγιών».
Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.
4387/2016

(ΦΕΚ

85

Α΄),

διαβιβάζοντας

παράλληλα

το

με

αρ.

πρωτ.

Φ.80000/οικ.29336/1164/30.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ), που αναφέρεται στην ερμηνεία των
διατάξεων αυτών. Έχοντας υπόψη τις οδηγίες αυτές, επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία και
εξειδικεύουμε περαιτέρω τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
1. Η χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016
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 (εγκ.
84/2011) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη χορήγηση προσωρινού ποσού σύνταξης σε
ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης ως προς τον τρόπο υπολογισμού του
ποσού της σύνταξης θα κριθεί με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις (βλ. εγκ. 20/2016).
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2. Η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 29 ισχύει για όλες τις κατηγορίες
κύριας σύνταξης: λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
3. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 κυμαίνεται από
384,00 € έως 768,00 €. Το ανώτατο και το κατώτατο ποσό προσωρινής σύνταξης ισχύει μόνο όταν
χορηγείται πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας (με ποσοστό 80% και άνω). Σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικαιούται μειωμένη σύνταξη, το ανώτατο και κατώτατο όριο
μειώνονται ανάλογα, σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση και αιτία συνταξιοδότησης
ποσοστό μείωσης.
4. Τόσο η έγκριση όσο και η απόρριψη του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής
σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 γίνεται πάντοτε με αιτιολογημένη
απόφαση Διευθυντή, το περιεχόμενο της οποίας – σε περίπτωση αμφισβήτησης- επανελέγχεται
μόνο από το ίδιο αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο (Προϊστάμενο Τμήματος Απονομών Συντάξεων
και Προϊστάμενο Υποκαταστήματος/Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Συντάξεων).
Η απόφαση χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους εκδίδεται εντός δύο
μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στις
περιπτώσεις όπου υφίσταται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ
φορείς. Όμως, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν
καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν δικαιούνται προσωρινή σύνταξη. Στην περίπτωση
αυτή, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους για τους οποίους η χορήγηση της σύνταξης εξαρτάται από
τη διαπίστωση της αναπηρίας τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., η ανωτέρω
προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία οριστικοποίησης της γνωμάτευσης της υγειονομικής
επιτροπής [εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής (ΒΥΕ) από την
ημερομηνία οριστικοποίησης της γνωμάτευσης αυτής]. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν
εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 29, με την οποία λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την
προτεραιότητα χορήγησης της προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους όταν αντιμετωπίζουν οι
ίδιοι ή τα προστατευόμενα από αυτούς πρόσωπα αποδεδειγμένη (από τις υγειονομικές επιτροπές)
αναπηρία (σε ποσοστό τουλάχιστον 50%).
Επίσης, κατά ρητή πρόβλεψη στη διάταξη του άρθρου 29, ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται
προσωρινή σύνταξη εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης δεν έχει
διακόψει την εργασία του. Προκειμένου να χορηγηθεί η παροχή από την ημερομηνία διακοπής της
εργασίας, θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην υπηρεσία απονομής συντάξεων τη
διακοπή της (εάν δεν έχει δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμεί τη χορήγηση
προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με την παρ. 7α).

Εάν ο ασφαλισμένος κατά την αίτηση

συνταξιοδότησης είχε αποποιηθεί την παροχή, η χορήγησή της δεν μπορεί να γίνει πριν από την
ημερομηνία διακοπής της εργασίας του και την κατάθεση του αιτήματος για τη χορήγηση της
προσωρινής σύνταξης (για πρώτη φορά).
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Ευνόητο είναι ότι στις εν λόγω περιπτώσεις η ως άνω δίμηνη προθεσμία για τη χορήγηση της
προσωρινής

σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία έγγραφης γνωστοποίησης της διακοπής

εργασίας ή της αίτησης για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης αντίστοιχα.
5.

Κατά τον υπολογισμό του ποσού της προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της

διαδοχικής ασφάλισης, εάν ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.
4387/2016

δεν

επαρκεί

(12

μήνες),

λόγω

αλλαγής

επαγγελματικής

κατεύθυνσης

του

ασφαλισμένου, θα λαμβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης που εμπίπτει
στην περίοδο αυτή (12μηνο). Στην περίπτωση αυτή η έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση της
προσωρινής σύνταξης θα γίνεται μετά τη γνωστοποίηση του μέσου όρου των μηνιαίων
αποδοχών (εάν πρόκειται για μισθωτό) ή του μέσου μηνιαίου εισοδήματος (εάν πρόκειται για
αυτοαπασχολούμενο, ελεύθερο επαγγελματία ή ασφαλισμένο του ΟΓΑ) από τον συμμετέχοντα
φορέα.
6. Κατά την παρ. 7ζ του άρθρου 29 δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη όταν για τη
θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί κάποιος χρόνος
ασφάλισης. Όμως, εάν έχει εκδοθεί απόφαση για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ύστερα από
αίτηση του ασφαλισμένου είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την ημερομηνία
της αίτησης για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, που σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση.
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 1 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 29. 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.
7. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεν εφαρμόζεται το άρθρο 29 είναι όταν ο ασφαλισμένος
που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπερβαίνουν
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43 του Ν.3996/2011 ποσά (20.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο για
τον ΟΑΕΕ και 15.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο για το ΕΤΑΑ). Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος
καταβάλλει το ποσό της οφειλής που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια εντός της προβλεπόμενης από

1

Για την ερμηνεία των διατάξεων αυτών θα εκδοθεί ξεχωριστή εγκύκλιος.
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το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίμηνης προθεσμίας, τότε η συνταξιοδότηση αρχίζει σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων. Εάν παρέλθει η ως άνω δίμηνη
προθεσμία, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτησή του, οπότε και το αίτημά του
επανεξετάζεται με βάση τη δεύτερη αίτησή του.
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 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.
8. Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να τους χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να
συνυποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 ότι πληρούν όχι μόνο όλες τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά και τις
προϋποθέσεις χορήγησης αυτής της προσωρινής παροχής, όπως προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 29. Ειδικά οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης οφείλουν στην
ανωτέρω Δήλωση να δηλώνουν τα Ταμεία στα οποία έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά, το χρόνο
παράλληλης ασφάλισής τους, το Ταμείο στο οποίο έχουν τυχόν οφειλές καθώς και το ποσό,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Φ.1500/οικ.9696/195/08.08.2014 (2441 Β΄).
Επισημαίνεται ότι στα έντυπα της αίτησης συνταξιοδότησης θα παραμείνει το πεδίο που
αφορά τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011,
που εξακολουθεί να αφορά τους ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης ως
προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης θα κριθεί με τις προϊσχύουσες του Ν.
4387/2016 διατάξεις, όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 1.
Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και της υπηρεσίας συντάξεων σάς κοινοποιούμε
έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, το σταθερό περιεχόμενο της οποίας έχει προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 , προκειμένου να παραδίδεται προς συμπλήρωση
στους ασφαλισμένους είτε επιθυμούν να τους χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη του άρθρου 29
του Ν. 4387/2016 είτε όχι. Στην περίπτωση που αποποιούνται αυτή την παροχή, θα πρέπει να
συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στην δήλωση. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται είτε
κατά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης στο υποκατάστημα (εφόσον δεν έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά)

είτε

κατά

την

κατάθεση

των

δικαιολογητικών

με

αφορμή

την

αίτηση

συνταξιοδότησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά.
Εάν αυτή η Υπεύθυνη Δήλωση κατατεθεί μεταγενέστερα από την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης συνταξιοδότησης, θα πρέπει να πρωτοκολληθεί ξεχωριστά, ως δικαιολογητικό. Στην
περίπτωση αυτή η ημερομηνία έναρξης της δίμηνης προθεσμίας για τη χορήγηση προσωρινής
σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, εκτός εάν ισχύει
μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
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, το ποσό της
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προσωρινής σύνταξης που καταβλήθηκε αχρεωστήτως αναζητείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 103 του Ν.4387/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου,
δηλαδή κατ’ αρχήν χωρίς προσαύξηση αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή
εντόκως προς 3%, σε περίπτωση υπαιτιότητάς του 2 .
9. Έχοντας υπόψη τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλα τα ανωτέρω, θα
πρέπει να προχωρήσετε στην ορθή εφαρμογή τους το ταχύτερο δυνατό. Εξυπακούεται ότι η
χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο οικονομικής υποστήριξης των
υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ 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 85Α΄(σ. 2187, 2202, 2203)
β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.29336/1164/30.6.2016 έγγραφο του Υπ.Ε.Κ.Α.Α.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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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Σελίδα 5 από 5
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Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους
του Ε.Φ.Κ.Α..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας,
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α.
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
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νταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και εντεύθεν. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το επίδομα συζύγου
εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμ−
φωνα με τις οικείες διατάξεις.
4. Τα άρθρα 1 έως 4 του Ν. 3863/2010 καταργούνται.
Άρθρο 28
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου
αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης,
που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως
ορίζονται στο άρθρο αυτό, το χρόνο ασφάλισης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά ανα−
πλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδο−
χών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, σύμφωνα με
τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του
ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης
λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται
υπόψη:
α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδο−
χών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφα−
λιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται
ως το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνι−
αίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού
χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών
που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των
μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’
όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον
υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται
υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημε−
ρολογιακό έτος, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια
μεταβολή μισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελλη−
νική Στατιστική Αρχή.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του άρθρου
40, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 39 και 40, καθ’ όλη τη διάρκεια του
ασφαλιστικού βίου. Για το διάστημα μέχρι την έναρ−
ξη ισχύος του νόμου αυτού εισόδημα νοείται το ποσό
που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα
αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που
πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συ−
νυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν
υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων
υπέρ των αντίστοιχων ταμείων. Στο ποσό της ασφα−
λιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για
κάθε ασφαλισμένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και
η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον
εργοδότη. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδο−
χών λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του ασφαλισμένου
για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξημένο κατά την
ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προσδιορίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα
αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται
με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις
διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε
φορά είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως
συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί

το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφα−
λισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.
γ. Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους, από την
1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, κα−
ταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφα−
λισμένου, αλλά έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά με ασφαλιστικές κα−
τηγορίες, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό
του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το
ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισό−
δημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό
που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης.
δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα−
σματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού
εξαγοράς ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό−ει−
σόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό
που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλι−
σης. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς
εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του
ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους
της σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα
κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό−
μου και εντός του έτους 2016 ως συντάξιμες αποδοχές
λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός – εισόδημα
κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του παρόντος
άρθρου που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την
υποβολή της αίτησης. Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή
αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος.
4. Καταργούνται εφεξής και δεν εφαρμόζονται επί των
αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι εξής διατάξεις: άρ−
θρο 29 παρ. 3 Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), άρθρο 64 Ν. 2676/1999
(Α΄ 1), άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), άρθρο 5
παρ. 11 Α.Ν. 1846/1951 (Α΄ 179), άρθρο 23 εδάφιο πέμπτο
Π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), άρθρο 44 παρ. 4 Π.δ. 284/1974 (Α΄
101), άρθρο 5 παρ. 4 Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977
(Β΄329), άρθρο 46 παρ. 8α Β.δ. 29/5/25.6.58 (Α΄ 96), άρθρο
17 παρ. 2 Π.δ. 419/1983 (Α΄ 154), άρθρο 17 Π.δ. 419/1980 (Α΄
11), άρθρο 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), άρθρο 18
παρ. 1 περίπτωση ε΄ Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β΄503),
Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (Β΄404), άρθρο 1 Π.δ. 460/1989 σε
συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 982/1979 (Α΄ 239),
Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β΄228), άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 3232/2004
(Α΄ 48) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3029/2002
(Α΄ 160), άρθρο 24 παρ. 2 Π.δ. 258/2005 (Α΄ 316), άρθρο 9
Π.δ. 116/1988 (Α΄ 48), άρθρο 6 του Β.δ. 5/1955 (Α΄ 18), άρθρα
97 και 110 Π.δ. 668/1981 (Α΄ 167), άρθρο 1 Π.δ. 418/1985
(Α΄ 146), άρθρο 14 Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β΄ 1028), άρθρο 3
παρ. 3 Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και κάθε αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 29
Προσωρινή σύνταξη
1. Μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συ−
νταξιοδότησης λόγω γήρατος, καταβάλλεται στους
δικαιούχους προσωρινή σύνταξη, το ύψος της οποίας
υπολογίζεται ως εξής:
α. Για τους μισθωτούς το 50% του μέσου όρου των
μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώ−
δεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υπο−
βολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο μέσος αυτός
όρος υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης του
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συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, οποτεδήποτε και αν
καταβλήθηκαν, δια του 12.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α.,
όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 50% του
μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταί−
ων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδη−
μα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το πηλίκον του
συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης
που καταβλήθηκαν κατά τους μήνες αυτούς, διαιρου−
μένου δια του 20% και δια του 12.
2. Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται
του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που
αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και να υπερ−
βαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο αυτής, στο
ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά. Ειδικά για τους
ασφαλισμένους, σύμφωνα με το άρθρο 40, το ποσό της
προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του
ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της εθνικής σύνταξης
που αντιστοιχεί για είκοσι (20) έτη ασφάλισης.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν στις περιπτώσεις αίτησης για
πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Σε περιπτώσεις αίτησης
για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προ−
σωρινής σύνταξης μειώνεται κατά ποσοστό 1/200 για
κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω
αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο
ύψος που διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, μειώνεται
αντίστοιχα κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης
συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη,
όπως διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορη−
γείται σε ποσοστό 50%. Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται
μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά επι−
μερισμού της σύνταξης.
5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον
ασφαλισμένο με την προσωρινή σύνταξη συμψηφίζε−
ται με το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την
έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.
6. Στην περίπτωση ασφαλισμένου με διαδοχικό χρό−
νο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φο−
ρείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, η αίτηση για
προσωρινή σύνταξη υποβάλλεται και εξετάζεται από
τον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρό−
ντα νόμο για την επαγγελματική δραστηριότητα στην
οποία υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά την τελευταία
χρονική περίοδο πριν από την αίτησή του. Αν για τον
υπολογισμό του ποσού της προσωρινής σύνταξης, ο
απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 δεν επαρ−
κεί, λόγω αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας
του ασφαλισμένου, λαμβάνεται υπόψη και διαδοχικά
διανυθείς χρόνος ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό
προσωρινής σύνταξης, όπως προβλέπεται στο παρόν.
Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά
ασφαλισμένων που έχουν οφειλή μέχρι του ποσού που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
7. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης
δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του δεν επιθυμεί
την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
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β. Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συ−
νταξιοδότησης.
γ. 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 ασφάλει−
ας 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.
δ. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά.
ε. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύ−
νταξη για την ίδια αιτία.
στ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
ζ. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώρι−
ση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών
προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος θεω−
ρείται ότι εκλείπει εφόσον, μετά την υποβολή σχετι−
κής 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.
η. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφο−
ρές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις
σχετικές διατάξεις ποσά.
Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσω−
ρινή σύνταξη καταβάλλεται από την επομένη υποβολής
σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου.
8. Η πράξη προσωρινής σύνταξης κατά τα ανωτέρω
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης.
9. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν αναλογική εφαρ−
μογή και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται, σύμφω−
να με το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/1955.
10. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυ−
τη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς
και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με
αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις
διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που
παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με
βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του
τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με
βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 30
Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν
αυξημένες εισφορές
1. Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την
ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέ−
βαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος
που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογί−
ζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για
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ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΟΙΝ:
1.ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κάνιγγος 29
ΤΚ 10682, Αθήνα
2.ΗΔΙΚΑ
Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101
ΤΚ 11745, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του
ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Προσωρινή σύνταξη»
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016 έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιχνιδιών
και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 29 επέρχονται τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό
καθεστώς όσον αφορά την προσωρινή σύνταξη.
Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Έκταση - πεδίο εφαρμογής :
Οι διατάξεις του άρθρου 29 αφορούν τους μισθωτούς ασφαλισμένους του Ιδιωτικού
Τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα πρόσωπα του
άρθρου 40 (αγρότες και λοιπά πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΟΓΑ), που
υπάγονται στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων καθώς και του ΕΦΚΑ
μετά την έναρξη λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του νόμου,
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και θεσπίζουν νέο νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Οι διατάξεις
αυτές :
α) αφορούν στην έκδοση προσωρινών αποφάσεων κύριας σύνταξης και όχι επικουρικής,
β) εκτός από τις συντάξεις γήρατος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, αποφάσεις για
χορήγηση προσωρινής σύνταξης εκδίδονται και για συντάξεις λόγω αναπηρίας και
θανάτου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.
Β. Προθεσμία έκδοσης απόφασης προσωρινής συνταξιοδότησης
α) Όπως προβλέπεται ρητά στην παράγραφο 8, η απόφαση προσωρινής σύνταξης
εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις όπου υφίσταται χρόνος
διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, σύμφωνα με την παρ.6.
β) Κατά ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 10, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται
κατά απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες
παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία
ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν.612/1977 είτε με βάση διατάξεις
που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά ή με βάση διατάξεις που αναφέρονται
στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1
και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Σημειώνουμε ότι για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης θα πρέπει να προκύπτει
αποδεδειγμένα αναπηρία τουλάχιστον 50%.
Γ. Υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης
Το ύψος της προσωρινής σύνταξης διαφοροποιείται σε σχέση με το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο που είχε θεσπιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3996/2011. Ως εκ τούτου,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 (85, Α΄), το νέο
νομοθετικό πλαίσιο για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης αφορά αιτήσεις
συνταξιοδότησης που κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται
με τον ανωτέρω νόμο. Αντίθετα, στις αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες πρόκειται να
εφαρμοστούν ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016
διατάξεις, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3996/2011 για
τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
I. Λόγω γήρατος
α) Μισθωτοί
Όσον αφορά τους μισθωτούς, η προσωρινή σύνταξη είναι το 50% του μέσου όρου των
μηνιαίων αποδοχών, επί των οποίων υπήρχε υποχρέωση καταβολής εισφορών για κύρια
σύνταξη κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται του μήνα υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης. Ο μέσος όρος αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του 12. Σε περίπτωση που κατά το δωδεκάμηνο
που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης υπάρχουν κενοί μήνες ασφάλισης (δηλαδή
μήνες χωρίς καμία ημέρα ασφάλισης) επεκτείνεται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
των μηνών στους οποίους υφίσταται ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση του 12μηνου.
Ως προς τους δικαιούχους προσωρινής σύνταξης ναυτικούς, μηνιαία αποδοχή του
ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης
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συνταξιοδότησης, λογίζεται ο αναλογούν βασικός μισθός όπως προβλέπεται στην ισχύουσα
ή τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου και της ειδικότητας ναυτολόγησης προσαυξημένος
με το επίδομα Κυριακών, όπως ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.
β) Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ασφαλισμένοι του ΟΓΑ
Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους του
ΟΓΑ, όπως ορίζονται στα άρθρα 39 και 40 του ν.4387/2016, η προσωρινή σύνταξη
αντιστοιχεί στο 50 % του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών
ασφάλισης που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο
μηνιαίο εισόδημα νοείται το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας
ασφάλισης που καταβλήθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο ασφάλισης, διαιρουμένου
δια του 20 % και στη συνέχεια δια του 12.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που η ασφάλιση έχει διακοπεί σε χρόνο
προγενέστερο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, για τον υπολογισμό της
προσωρινής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν
καταβληθεί ή έπρεπε να καταβληθούν κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της
διακοπής της ασφάλισης. Για παράδειγμα, εάν ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ διέκοψε την
ασφάλιση στον φορέα τον Μάρτιο του 2013 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον
Ιούλιο του 2016, για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι
ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν ή έπρεπε να καταβληθούν από τον Μάρτιο του
2012 έως και τον Φεβρουάριο του 2013.
Με βάση τα ανωτέρω, ελεύθερος επαγγελματίας, υπαγόμενος στην ασφάλιση του
ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 94 του ν.4387/2016 πρόκειται να λάβει
σύνταξη σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της. Κατά τη
διάρκεια του τελευταίου 12μηνου πριν από την διακοπή της επαγγελματικής
δραστηριότητας και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης έχουν καταβληθεί για κύρια
ασφάλιση ασφαλιστικές εισφορές ύψους €2.256 (€188 μηνιαίως). Βάσει των ανωτέρω, το
ποσό των €2.256 διαιρείται αρχικά δια του 20% και εν συνεχεία δια του 12, οπότε και
προκύπτει το ποσό των €940. Ο ασφαλισμένος πρόκειται να λάβει ως προσωρινή σύνταξη
το 50% του ανωτέρω ποσού, δηλαδή το ποσό των €470. Στην περίπτωση αυτού του
ασφαλισμένου, η προσωρινή σύνταξη θα υπολογιζόταν με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και αν
αυτός δεν είχε καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, με την προϋπόθεση ότι
το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών δεν ξεπερνούν το όριο που προβλέπεται από την
οικεία νομοθεσία.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (πρόσωπα
υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΟΓΑ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 99 του
ανωτέρω νόμου που προβλέπουν την εφαρμογή του νέου καθεστώτος υπολογισμού της
σύνταξης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων από 1/1/2017 και μετά, οι διατάξεις
του άρθρου 29 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης έχουν εφαρμογή σε όσα από τα
ανωτέρω πρόσωπα συνταξιοδοτούνται από 1/1/2017 και μετά.
II. Ποσά προσωρινών συντάξεων αναπηρίας - θανάτου
Στις περιπτώσεις αιτήσεων για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας το ποσό της
προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται κατ’ αντιστοιχία με τα ποσοστά της παρ. 2 του
άρθρου 27 του νόμου. Συνεπώς, σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως
79,99%, δεδομένου ότι πρόκειται να λάβουν το 75% της Εθνικής σύνταξης, αντίστοιχα θα
χορηγείται το 75% της προσωρινής σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε
συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 69,99%, δεδομένου ότι πρόκειται
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να λάβουν το 50% της Εθνικής σύνταξης, αντίστοιχα θα χορηγείται το 50% της προσωρινής
σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη που
διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω χορηγείται σε ποσοστό 50%, και το ποσό
επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά επιμερισμού
της σύνταξης.

Δ. Διαδοχική ασφάλιση
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, στην περίπτωση ασφαλισμένου με διαδοχικό
χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, ισχύουν τα ακόλουθα:
Για αιτήσεις μέχρι 31/12/2016 ο έλεγχος, επεξεργασία και απονομή προσωρινής
σύνταξης πραγματοποιείται από τον τελευταίο φορέα στον οποίο υπάγεται ο ασφαλισμένος
κατά την τελευταία χρονική περίοδο πριν την αίτησή του.
Για αιτήσεις από 01/01/2017 και εντεύθεν, ο έλεγχος, επεξεργασία και απονομή
προσωρινής σύνταξης πραγματοποιείται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τη νομοθεσία του
εντασσόμενου φορέα της τελευταίας απασχόλησης πριν την αίτηση του ασφαλισμένου.
Προκειμένου να δικαιωθεί ασφαλισμένος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης προσωρινής
σύνταξης από τον τελευταίο φορέα έως 31.12.2016 ή από τον Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017,
πρέπει να διαπιστωθεί ότι από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του αιτούντος πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου φορέα
έως 31.12.2016 ακόμη κι αν δεν καθίσταται αυτός τελικώς απονέμων της οριστικής
σύνταξης ή του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017 ακόμη κι αν ο ενδιαφερόμενος δεν
συνταξιοδοτηθεί με τη νομοθεσία του τελευταίου εντασσόμενου φορέα.
Στην περίπτωση που για τον υπολογισμό του ποσού της προσωρινής σύνταξης στο
διαδοχικά ασφαλισμένο, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου δεν επαρκεί (12μηνο), λόγω αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης του
ασφαλισμένου, λαμβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης και
καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύνταξης όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
Συγκεκριμένα, στη περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του εν λόγω δωδεκαμήνου, ο
ασφαλισμένος είχε διαδοχικά την ιδιότητα μισθωτού και αυτοαπασχολούμενου, το ύψος
της προσωρινής σύνταξης θα αποτελείται από το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν
από τους δύο τρόπους υπολογισμού των παρ. 1α και 1β του παρόντος, ανάλογα με τους
μήνες που διένυσε ο ασφαλισμένος στην κάθε απασχόληση.
Π.χ. μισθωτός 5 μήνες με μηνιαίες αποδοχές 900 € και αυτοαπασχολούμενος 7 μήνες
με μέσο μηνιαίο εισόδημα 800 €.
Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:
Α) 900 * 50% = 450 € *5 μήνες =2250 €/12=187,5 €
Β) 800 * 50% = 400 € *7 μήνες = 2800 €/12=233,33
Σύνολο: 420,83 €
Σημειώνεται ότι οι δώδεκα (12) μήνες που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ποσού
της προσωρινής σύνταξης σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφέρονται σε μήνες ασφάλισης που
προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης όποτε αυτοί και αν
συμπληρώνονται.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά ασφαλισμένων που
έχουν οφειλή μέχρι του ποσού που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
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Ε. Κατώτατο - ανώτατο όριο ποσού προσωρινής σύνταξης
Με την παρ. 2 θεσπίζεται ρητά ότι η προσωρινή σύνταξη που θα καταβληθεί σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού της Εθνικής σύνταξης που
αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ούτε και να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής, όπως
διαμορφώνεται κάθε φορά. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου
7 του ν.4387/2016, η εθνική σύνταξη διαμορφώνεται στο ποσό των 384 ευρώ για 20 έτη
ασφάλισης και ως εκ τούτου η καταβαλλόμενη προσωρινή σύνταξη θα κυμαίνεται από
384 ευρώ έως 768 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ανώτατο και κατώτατο όριο προσωρινής σύνταξης
αφορά περιπτώσεις λήψης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικαιούται μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, το ανώτατο
και κατώτατο όριο μειώνεται ανάλογα βάσει των προβλεπόμενων κατά περίπτωση
ποσοστών μείωσης.
Συνεπώς, σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος τα ποσά των €384 και
€768 μειώνονται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, εάν υπολείπονται 60 μήνες, η μείωση
ανέρχεται σε 60/200 και τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνονται σε €268,80 και €537,60
αντίστοιχα.
Σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας, για παράδειγμα με βαθμό
αναπηρίας 70%, το κατώτατο και ανώτατο όριο προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται σε
€288 και €576 αντίστοιχα.
Ομοίως, στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου,
όπου η προσωρινή σύνταξη καθορίζεται στο ποσοστό 50 % της προκύπτουσας
προσωρινής σύνταξης, το κατώτατο και ανώτατο όριο της προσωρινής σύνταξης
διαμορφώνεται σε €192 και €384 αντίστοιχα.
Ειδικά για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΟΓΑ βάσει του άρθρου 40 του
ν.4387/2016, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που
αντιστοιχεί στο 80 % της Εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή του ποσού
των €307,20. Σε περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά
το ποσοστό της κατά περίπτωση προβλεπόμενης μείωσης. Ως προς το ανώτατο όριο
προσωρινής σύνταξης εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ τα
προβλεπόμενα για τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΣΤ. Συμψηφισμός ποσού προσωρινής σύνταξης
Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης,
εκτός αν ο αιτών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την καταβολή προσωρινής σύνταξης. Μετά την
έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης τα καταβληθέντα ποσά προσωρινής
σύνταξης συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν βάσει του ποσού
σύνταξης που θα διαμορφωθεί στην απόφαση οριστικής σύνταξης.
Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προς έκδοση οριστικής
σύνταξης
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, τα ποσά προσωρινής σύνταξης που εισπράχθηκαν αναζητούνται ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα, χωρίς προσαύξηση σε περίπτωση που δεν προκύπτει
υπαιτιότητα του ασφαλισμένου και εντόκως, με επιτόκιο 3%, σε περίπτωση που
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προκύπτει υπαιτιότητά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν.4387/2016 σε
συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου.

Ζ. Λόγοι μη έκδοσης προσωρινής σύνταξης
Προσωρινή σύνταξη δεν χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι εξής λόγοι:
α) Όταν ο ασφαλισμένος δηλώνει γραπτώς κατά την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης. Σημειώνουμε ότι,
κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να
ενημερώνονται από τον ασφαλιστικό φορέα τους ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης
προσωρινής σύνταξης και εφόσον δεν επιθυμούν την έκδοση σχετικής απόφασης θα
πρέπει να το δηλώνουν απαραίτητα γραπτώς κατά την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης.
β) Όταν δεν πληρούνται οι κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
(πχ όρια ηλικίας, απαιτούμενες κατά περίπτωση χρονικές προϋποθέσεις).
Οι ασφαλισμένοι που αιτούνται την έκδοση προσωρινής σύνταξης θα πρέπει να
συνυποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά και υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
ν.1599/1986 ότι πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, π.χ.
χρόνος ασφάλισης, μη ύπαρξης οφειλής που υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο
43 του ν.3996/2011 ανώτατο όριο, τη λήψη ή μη άλλης οριστικής ή προσωρινής σύνταξης
για την ίδια αιτία, κ.λπ..
Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης οφείλουν, πέραν των
ανωτέρω στην Υπεύθυνη Δήλωση, να προσδιορίζουν τα Ταμεία στα οποία έχουν
διαδοχικά χρόνο ασφάλισης, τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισης, το Ταμείο στο οποίο
έχουν τυχόν οφειλές καθώς και το ύψος αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α.
Φ.1500/οικ.9696/195/08.08.2014 (2441 Β΄).
γ) 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, παρά μόνο στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. Τούτο καθώς οι
Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 περιλαμβάνουν ήδη διατάξεις περί του προσωρινού
υπολογισμού των παροχών καθώς και για τις προσωρινές καταβολές και προκαταβολές
παροχών (άρθρ. 7 και αρθρ. 50 του Κανονισμού 987/2009).
δ) Όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ε) Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία (οριστική
ή προσωρινή), ή έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης με αίτημα τη χορήγηση
προσωρινής σύνταξης. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η καταβολή προσωρινής σύνταξης στον
συνταξιούχο λόγω γήρατος σε περίπτωση που λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει άλλη
σύνταξη λόγω γήρατος (οριστική ή προσωρινή), ενώ μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή
σύνταξη λόγω γήρατος στον συνταξιούχο που λαμβάνει σύνταξη λόγω αναπηρίας ή
θανάτου.
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στ. Όταν ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης δεν έχει διακόψει την οποιαδήποτε εργασία του. Σε περίπτωση που
αναληφθεί εκ νέου εργασία μετά την αίτηση για προσωρινή σύνταξη ή μετά τη χορήγηση
προσωρινής σύνταξης, διακόπτεται η καταβολή της προσωρινής σύνταξης. Συνεπώς, οι
ασφαλισμένοι κατά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση προσωρινής σύνταξης θα
πρέπει να δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα γνωρίσουν στον φορέα τυχόν
ανάληψη επαγγελματικής δραστηριότητας. Εάν ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου
εργασία χωρίς να υποβάλει σχετική δήλωση στο φορέα, τα ποσά προσωρινής σύνταξης
που έχουν καταβληθεί μετά την ανάληψη της επαγγελματικής δραστηριότητας
αναζητούνται ως αχρεω
στήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ζ. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για
θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων. Εκδίδεται παρόλα αυτά απόφαση
προσωρινής συνταξιοδότησης εφόσον, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου,
εκδοθεί η σχετική απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα κι αν η εξόφληση
του ποσού γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από τη σύνταξη.
Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει νέα αίτηση για
την απονομή προσωρινής σύνταξης, αλλά η ημερομηνία έναρξης της προσωρινής
σύνταξης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης για την
αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.
Σημειώνουμε ότι εάν η εξόφληση της αναγνώρισης γίνεται τμηματικά, το ποσό της
μηνιαίας δόσης που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 1
του άρθρου 34 του ν.4387/2016 παρακρατείται κάθε μήνα από την προσωρινή σύνταξη.
Για παράδειγμα, εάν το ποσό της προσωρινής σύνταξης ανέρχεται σε €750 μηνιαίως και
το ύψος της μηνιαίας δόσης για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ανέρχεται σε €300
μηνιαίως, ο ασφαλισμένος θα λάβει ως προσωρινή σύνταξη το ποσό των €450.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης που
καταβάλλεται στον δικαιούχο δεν μπορεί να υπολείπεται, ακόμα και μετά την αφαίρεση
της μηνιαίας δόσης της εξαγοράς, του μισού που προκύπτει από τα ανωτέρω. Έτσι, αν για
παράδειγμα το ποσό της προσωρινής σύνταξης ανέρχεται σε €750 μηνιαίως και το ύψος
της μηνιαίας δόσης για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ανέρχεται σε €450,
καταβάλλεται τουλάχιστον το ήμισυ της προσωρινής, ήτοι ποσό €375.
η. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπερβαίνουν τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 43 του ν.3996/2011 ποσά (€20.000 κατ’ ανώτατο όριο για
τον ΟΑΕΕ και €15.000 κατ’ ανώτατο όριο για το ΕΤΑΑ).
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταβάλλει το ποσό της οφειλής που υπερβαίνει τα
ανωτέρω όρια εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίμηνης
προθεσμίας, τότε η συνταξιοδότηση αρχίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
καταστατικές διατάξεις των φορέων. Εάν παρέλθει η ως άνω δίμηνη προθεσμία, ο
ασφαλισμένος θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτησή του, οπότε και το αίτημά του
επανεξετάζεται με βάση τη δεύτερη αίτησή του.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, εκτός από οφειλές από
ασφαλιστικές εισφορές, έχει οφειλή από αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, αθροιστικά οι
οφειλές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό οφειλής, όπως διαμορφώνονται ανά
φορέα. Όμως το ποσό της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές, επιμεριζόμενο σε μηνιαίες
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δόσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, παρακρατείται από το ποσό της οριστικής
σύνταξης και όχι από την προσωρινή σύνταξη.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές
ύψους €15.000 και οφειλή από αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ύψους €7.200 (μηνιαία
δόση €300), δηλαδή συνολικά η οφειλή ανέρχεται σε €22.200. Προκειμένου να χορηγηθεί
προσωρινή σύνταξη, ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει εντός διμήνου από τη λήψη
της σχετικής ειδοποίησης από τον ΟΑΕΕ, το ποσό της οφειλής που υπερβαίνει τα €20.000,
δηλαδή το ποσό των €2.200. Από το ποσό της προσωρινής σύνταξης παρακρατείται μόνο
η μηνιαία δόση για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης ύψους €300. Μετά την έκδοση
της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, παρακρατείται τόσο το υπολειπόμενο ποσό
της μηνιαίας δόσης για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης (εφόσον δεν έχει γίνει
εξόφληση της οφειλής), καθώς και η μηνιαία δόση για την εξόφληση της οφειλής από
ασφαλιστικές εισφορές.
Για τους ασφαλισμένους με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης ισχύουν τα ανωτέρω σε
συνάρτηση με την Υ.Α. Φ.1500/οικ.9696/195/08.08.2014 (2441 Β΄).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την
έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη
διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΕΥΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α.
5. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Κ.Α.
6. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
8. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γραφείο κ. Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
ΤΚ 102 41 ΑΘΗΝΑ
2. ΟΑΕΕ
Γραφείο κ. Διοικητή
Ακαδημίας 22
ΤΚ 106 71 Αθήνα
3. ETAA
Γραφείο κ. Προέδρου
Μάρνη 22
ΤΚ 104 39 Αθήνα
4. ΟΓΑ
Γραφείο κ. Διοικητή
Πατησίων 30
ΤΚ 101 70 Αθήνα
5. ΝΑΤ
Γραφείο κ. Προέδρου
Εθνικής Αντιστάσεως 1
ΤΚ 185 31 Πειραιάς
6. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
Γραφείο κ. Προέδρου
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20
ΤΚ 117 43 Αθήνα
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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.
(1)

ΠΡΟΣ :

Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Α.Μ.Κ.Α.

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου (για αλλοδαπούς):

Τηλέφωνο:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Εmail:

Αριθ:

ΤΚ:

IBAN:
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,
δηλώνω ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

1.
2.
3.
4.

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ να μου καταβληθεί προσωρινή σύνταξη (συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη):

ΟΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ προσωρινή σύνταξη (συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη):
ΝΑΙ
ΓΝΩΡΙΖΩ και ΠΛΗΡΩ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 4387/2916, που δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη.
5. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα αναγραφόμενα στη σελίδα 2 αυτής της δήλωσης (η δήλωση συνεχίζεται και
υπογράφεται και στη σελίδα 2):
6. Τα ασφαλιστικά στοιχεία μου ή του/της θανόντος/-ούσας, είναι τα εξής:
Στον ακόλουθο πίνακα συμπληρώνονται οι φορείς κύριας ασφάλισης (διαδοχικής ή παράλληλης), το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της
ασφάλισης σε αυτούς, οι ημέρες ασφάλισης για τις οποίες έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, το Ταμείο στο οποίο
υπάρχουν τυχόν οφειλές καθώς και το οφειλόμενο ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Φ.1500/οικ.9696/195/08.08.2014 (2441 Β΄).

ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΝΑΙ

ΠΟΣΟ
ΟΦΕΙΛΗΣ

ΟΧΙ

(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.
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Ι. Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να μου χορηγήσει προσωρινή σύνταξη 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 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.
δ. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ε. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία.
στ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
ζ. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων. Στην
περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι εκλείπει εφόσον, 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.
η. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις
ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την επομένη της υποβολής σχετικής
νέας αίτησης.
ΙΙ. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου
ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω
πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την
υποβολή της αίτησης για σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και 300
ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ή αναπηρίας, και β) εάν συμπληρώνω με το
συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΙΙΙ. Όταν για τη χορήγηση σύνταξης είναι απαραίτητη η κρίση των υγειονομικών επιτροπών, η έναρξη της προθεσμίας
καταβολής προσωρινής σύνταξης του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 καθορίζεται από το χρόνο στον οποίο οριστικοποιείται η
γνωμάτευση. Η έναρξη της προθεσμίας χορήγησης προσωρινής σύνταξης του νόμου αυτού καθορίζεται και από άλλες
προϋποθέσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
IV. 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 διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.
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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016,
να επιστρέψω εντόκως προς 3% τα ποσά προσωρινής σύνταξης. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχω δικαίωμα
συνταξιοδότησης και μου έχει καταβληθεί προσωρινή σύνταξη χωρίς υπαιτιότητά μου, υποχρεούμαι, σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις, να επιστρέψω τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία: ……../……/20

Ο – Η Δηλ………..

(Υπογραφή)
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