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ΣΧΕΤ. : ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡ. 38 Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011)

Με τις διατάξεις αρθρ. 38 Ν. 3996/ 5-8-2011 περί επιτάχυνσης διαδικασίας απονομής συντάξεων, οι
ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το
Δημόσιο και το ΝΑΤ υποχρεούνται, εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης
οριστική απόφαση

συνταξιοδότησης σε

να εκδίδουν την

διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης

συνταξιοδότησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περιπτώσεις
διαδοχικής ασφάλισης το παραπάνω διάστημα επιμηκύνεται σε έξι μήνες.
Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση στον φορέα
ή από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός
της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστικός φορέας εκδίδει Πράξη Προσωρινής Σύνταξης.
Με την παρούσα εγκύκλιο αναλύονται οι όροι χορήγησης της προσωρινής σύνταξης από το φορέα
μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ο Οργανισμός υποχρεούται να εκδώσει Πράξη Προσωρινής σύνταξης

σε κάθε περίπτωση αρχικής

συνταξιοδότησης εφόσον δεν είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας απονομής οριστικής σύνταξης.
Επομένως δικαιούχοι είναι όλοι οι ασφαλισμένοι

ή τα μέλη οικογενείας εφόσον υποβάλουν αίτημα

απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και δεν απαιτείται ειδική,
για το σκοπό αυτό αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Αντιθέτως, η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει εφαρμογή και δεν απονέμεται προσωρινή σύνταξη στις
παρακάτω περιπτώσεις:
 Όταν με δήλωσή τους οι ασφαλισμένοι ή τα μέλη οικογενείας, δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την έκδοση
προσωρινής σύνταξης.
 Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
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 Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της
Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που
θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό
φορέα.
 Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου από τους γονείς του.
 Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη. Επειδή από την διάταξη δεν γίνεται καμία διάκριση,
νοείται η σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και

οποιασδήποτε αιτίας

( γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).
 Όταν δεν έχει διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος
 Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
αιτήματος. Σε περίπτωση όμως όπου έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης και το ποσό της εξαγοράς έχει
εξοφληθεί ή δεν υπερβαίνει - συμπεριλαμβάνων και τυχόν άλλων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές- το
όριο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τότε ο χρόνος από αναγνώριση λογίζεται συντάξιμος και
είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
 Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τις
σχετικές διατάξεις ποσά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Το τμήμα συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης θα

εκδίδει Πράξη Προσωρινής Σύνταξης μέσα σε

διάστημα 45 ημερών από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86
σχετικά με το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και την υποβολή των δικαιολογητικών που
απαιτούνται και 75 ημερών σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση.
Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας διακρίνουμε μεταξύ του συνταξιοδοτικού αιτήματος για το
οποίο έχει προηγηθεί οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής και εκείνου για το οποίο θα ακολουθήσει η
παραπομπή

και στη μεν πρώτη περίπτωση η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του

συνταξιοδοτικού αιτήματος, στη δε δεύτερη περίπτωση από την κοινοποίηση στον φορέα ή από την
υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και
για συνταξιοδοτικά αιτήματα λόγω γήρατος ή θανάτου, όταν για την κρίση του δικαιώματος απαιτείται
γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (πχ σύνταξη γήρατος με παθήσεις Ν. 612/77, σύνταξη γονέων –
συζύγων αδελφών αναπήρων, Ν.3232/04, σύνταξη λόγω θανάτου σε ανίκανα τέκνα κλπ)
Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν θα πρέπει να εκδοθεί Πράξη Προσωρινής
Συνταξιοδότησης ή αιτιολογημένη Πράξη απόρριψης της προσωρινής σύνταξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος,

ο αιτών

θα ενημερώνεται για την έκδοση πράξης

προσωρινής συνταξιοδότησης και σε περίπτωση που επιθυμεί τη χορήγηση θα συνυποβάλλει την υπεύθυνη
δήλωση με τα στοιχεία που ζητούνται, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα. Επομένως το συνταξιοδοτικό αίτημα
2

ΑΔΑ: 45Π54691Ω3-ΘΤΛ
και η υπεύθυνη δήλωση θα λογίζονται ως αίτημα προσωρινής σύνταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν
επιθυμεί προσωρινή σύνταξη, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την άρνησή του.
Ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία και τα δικαιολογητικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. 133/2007
εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, τα οποία θα εφαρμόζονται πλέον και για συνταξιοδοτικά αιτήματα λόγω
αναπηρίας. Διαφοροποίηση υπάρχει στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος προσωρινής σύνταξης, για
την οποία με τη νέα διάταξη απαιτείται πράξη απόρριψης και όχι απλώς έγγραφη ενημέρωση όπως όριζε η
προηγούμενη εγκύκλιος. Δεδομένου ότι η πράξη απόρριψης αναφέρεται στην απονομή προσωρινής
σύνταξης και όχι στην κρίση του συνταξιοδοτικού αιτήματος, δεν θα προηγείται πρόσκληση σε ακρόαση.

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το ύψος του ποσού προσωρινής σύνταξης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αντιστοιχεί τουλάχιστον
με το 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή αποδοχές που
λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της
προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία
σύνταξης κατωτάτου ορίου.
Ωστόσο, όπως είναι εύλογο, το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στον πραγματικό χρόνο ασφάλισης και τις
πραγματικές εισφορές ή αποδοχές του υποψήφιου συνταξιούχου, δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί κατά τη
διαδικασία προσωρινής σύνταξης, αφού αυτό προϋποθέτει πλήρη ασφαλιστικό και οικονομικό έλεγχο και
ολοκλήρωση της διαδοχικής ασφάλισης.
Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με την αρ. 988/188/29-8-2011 απόφασή του όρισε
το ποσό της προσωρινής σύνταξης στο 80% του ποσού σύνταξης που λογίζεται για τον πραγματικό χρόνο
ασφάλισης ως αυτός να είχε διανυθεί στις εκάστοτε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες καθενός από τα
πρώην Ταμεία ή του ΟΑΕΕ. Το αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του αντίστοιχου
κατωτάτου ορίου.
Σε περίπτωση που με το συνταξιοδοτικό αίτημα ζητείται η προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, ο
χρόνος αυτός, όπως δηλώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, θα υπολογίζεται στο συνολικό
χρόνο του ασφαλισμένου, ως αυτός να είχε διανυθεί στο φορέα μας, στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές
κατηγορίες.
Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος ηλικίας 60 ετών ζητά σύνταξη γήρατος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης 35 ετών έως 31-122010 από τα οποία 5 έτη στο ΙΚΑ και 30 έτη στο ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ. Για τον υπολογισμό του ποσού προσωρινής
σύνταξης λογίζεται όλος ο χρόνος στις υποχρεωτικές κατηγορίες του πρώην ΤΕΒΕ και για μεν την τμηματική
σύνταξη ΤΕΒΕ επιμερίζεται το ποσό που ορίζεται στο συνημμένο πίνακα ως το 80% του ποσού σύνταξης,
για την δε τμηματική σύνταξη ΙΚΑ, επιμερίζεται το κατώτατο όριο.
Α) τμηματική σύνταξη ΤΕΒΕ : 1150,00 χ 30/35 = 985,70
Β) τμηματική σύνταξη ΙΚΑ

:

486,00 χ 5/35 =

69,42

Προσωρινή σύνταξη : 985,70 + 69,42 = 1.055,10 ευρώ
Για διευκόλυνση των Τμημάτων συντάξεων, για την εξοικονόμηση χρόνου κατά την διαδικασία απονομής
προσωρινής σύνταξης αλλά και για την ενιαία εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, παραθέτουμε
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πίνακα με τα ποσά τα οποία θα αποδίδονται ανάλογα με το συνολικό χρόνο ασφάλισης
και τις διατάξεις που
επιλέγονται (πρώην Ταμείων ή ΟΑΕΕ). Όπου ο συντάξιμος χρόνος δεν είναι ακέραιος αριθμός ετών, για τον
υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης

το κλάσμα του έτους που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως

πλήρες έτος, ενώ το μικρότερο του εξαμήνου κλάσμα παραλείπεται.
Παράδειγμα:
Για συντάξιμο χρόνο ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ 28 ετών και 8 μηνών αποδίδεται προσωρινή σύνταξη 880,00 ευρώ
βάσει του συνημμένου πίνακα, ως να επρόκειτο για 29 έτη.
Για συντάξιμο χρόνο ΟΑΕΕ _ ΤΣΑ 35 ετών και 2 μηνών αποδίδεται προσωρινή σύνταξη 650,00 ευρώ, ως να
επρόκειτο για 35 έτη.
Όπως είναι ευνόητο, κατά τον υπολογισμό της οριστικής σύνταξης ο συντάξιμος χρόνος λογίζεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις.
Για τους δικαιούχους μειωμένων συντάξεων (π.χ. Νέοι ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας) το
ποσό της προσωρινής σύνταξης θα μειώνεται αναλόγως.
Όπου το ποσό προσωρινής σύνταξης προκύπτει μικρότερο του 90% του εκάστοτε ισχύοντος, - κατά
περίπτωση σύνταξης - κατωτάτου ορίου θα αποδίδεται το ποσοστό αυτό του κατωτάτου ορίου, ακέραιο ή
μειωμένο σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης.
Η προσωρινή σύνταξη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, ο αιτών θεωρείται συνταξιούχος και παύουν οι
παροχές κλάδου ασθενείας του ΟΑΕΕ.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται με την προσωρινή σύνταξη συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης
που προκύπτει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.
Εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης,
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου δεν είναι ακριβή, θα αναζητηθούν τα ποσά των συντάξεων που
εισπράχθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει δόλος του ασφαλισμένου, η επιστροφή
των ποσών θα γίνεται άτοκα.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. 133/2007 εγκύκλιο, όσον αφορά τον φορέα
που απονέμει την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, δηλαδή από την 5-8-2011.
Επομένως, ο Οργανισμός υποχρεούται να εκδώσει Πράξη Προσωρινής Σύνταξης σε κάθε περίπτωση
συνταξιοδοτικού αιτήματος που έχει υποβληθεί από την ημερομηνία αυτή, εφόσον δεν είναι δυνατή η τήρηση
των προθεσμιών οριστικής σύνταξης.
Σε όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από την 5-8-2011 έως την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με το δικαίωμά τους για προσωρινή σύνταξη ώστε να
4
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υποβάλλουν άμεσα είτε υπεύθυνη δήλωση σχετική με τα στοιχεία που ζητούνται για την καταβολή της
προσωρινής σύνταξης, είτε αρνητική υπεύθυνη δήλωση.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου και παραμένουν σε εκκρεμότητα, εφόσον
υποβληθεί σχετική δήλωση από τον ασφαλισμένο, θα χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη του αρθρ. 38
Ν. 3996/2011. Εάν όμως έχει ήδη υποβληθεί αίτημα προσωρινής σύνταξης βάσει αρθρ. 15 Ν. 3607/07,
δεν είναι δυνατή η ανάκλησή του και η υποβολή νέου αιτήματος για καταβολή προσωρινής σύνταξης βάσει
του νέου νόμου.
Διευκρινίζουμε τέλος ότι μετά την υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης ο αιτών τη σύνταξη δεν μπορεί
να επανέλθει για καταβολή προσωρινής σύνταξης, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη, η υπεύθυνη δήλωση με
την οποία ο αιτών δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για προσωρινή συνταξιοδότηση υποβάλλεται
ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα.

Συνημμένα
1. (1) πίνακας
2. (1) υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ
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ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΤΗ

ΤΕΒΕ

ΤΑΕ

ΤΑΕ

ΤΣΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡ. ΤΕΒΕ
406,00
570,00
600,00
640,00
660,00
680,00
700,00
720,00
730,00
750,00
770,00
790,00
820,00
840,00
860,00
880,00
900,00
920,00
980,00
1030,00
1090,00
1150,00
1210,00
1260,00
1320,00
1370,00
1420,00

ΠΡ. ΤΑΕ
470,00
300,00
320,00
340,00
360,00
380,00
400,00
420,00
430,00
450,00
460,00
480,00
490,00
510,00
520,00
530,00
550,00
560,00
580,00
590,00
600,00
610,00
630,00
660,00
700,00
730,00
760,00

ΟΑΕΕ
473,40
290,00
310,00
330,00
350,00
370,00
390,00
400,00
420,00
440,00
450,00
470,00
480,00
500,00
510,00
530,00
540,00
550,00
570,00
580,00
590,00
610,00
620,00
630,00
640,00
660,00
670,00

ΟΑΕΕ
473,40
290,00
310,00
330,00
340,00
360,00
380,00
400,00
420,00
430,00
450,00
470,00
490,00
500,00
520,00
540,00
560,00
580,00
600,00
610,00
630,00
650,00
660,00
680,00
700,00
720,00
740,00

ΚΑΤ. ΟΡΙΟ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΟ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟΥ 90% ΤΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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ΑΔΑ: 45Π54691Ω3-ΘΤΛ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ
(1)
Ο / Η (Όνομα)
Όνομα & Επώνυμο Πατέρα
Όνομα & Επώνυμο Μητέρας
Ημερομηνία Γέννησης (2)
Αναγράφεται ολογράφως
Τόπος Γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Τόπος Κατοικίας
ΙΒΑΝ

Ο.Α.Ε.Ε.

Επώνυμο

Τηλ.
Αριθμός

Οδός

Τ.Κ.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι επιθυμώ να μου χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, βάσει του άρθρου 38 του Ν.3996/2011.
Τα ασφαλιστικά μου στοιχεία είναι :
1.

Έχω χρόνο νόμιμης ασφάλισης στους παρακάτω φορείς για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα

ΑΣΦ/ΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ
ΕΩΣ

ΕΤΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ
ΙΚΑ
……..
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2.
Δεν έχω οφειλή στο Ταμείο από οποιαδήποτε αιτία που να υπερβαίνει το ποσό των 30 κατωτάτων ορίων σύνταξης
Γήρατος. (30 Χ……………………=…………………)
3.
Μαζί με την αίτηση για συνταξιοδότησή μου υποβάλλω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4.
Διέκοψα το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζομαι την……………………..και δεν ασκώ άλλο επάγγελμα υπαγόμενο στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ ούτε ατομικά ούτε ως μέλος εταιρείας και δεν εκκρεμεί αίτημα μου για αναγνώριση.
5.
σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εν δικαιούμαι συντάξεως για οποιονδήποτε λόγο, αποδέχομαι να επιστρέψω τις
συντάξεις που έλαβα ως αχρεωστήτως εισπραχθείσες.
6.
Λοιπά στοιχεία αιτούντος
ΑΦΜ / ΔΟΥ
…………………………………….
………………………………
Ημερομηνία , ………/……../20….
Ο/Η ΔΗΛ…………..
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή Υπηρεσία του Δημοσίου 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 τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό
του ή σε άλλο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από το δηλούντα ή τη
δηλούσα.
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