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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης με τις
διατάξεις αρθρ. 29 ν. 4387/2016

σε ασφαλισμένους οφειλέτες ασφαλιστικών

εισφορών
ΣΧΕΤ:

1. Το αρ. Φ80000/οικ29336/1164/30-6-2016 έγγραφο του αρμόδιου

Υπουργείου
2. Η αρ. 20/2016

εγκύκλιος ΟΑΕΕ

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου, επανερχόμαστε με παροχή οδηγιών για την
χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις αρθρ. 29 ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους
οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.
Συγκεκριμένα, με το αρ. Φ80000/οικ29336/1164/30-6-2016 έγγραφο του αρμόδιου
Υπουργείου ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος, οφείλει από ασφαλιστικές
εισφορές ποσό που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο παρακράτησης του φορέα μας, τότε είναι
δυνατή η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης με παρακράτηση της οφειλής από εισφορές
από την οριστική σύνταξη και όχι από την προσωρινή.
Σε περίπτωση που εκτός από ασφαλιστικές εισφορές οφείλεται και ποσό από αναγνωρίσεις
χρόνων, αθροιστικά οι οφειλές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο
παρακράτησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις αρθρ. 21 ν. 4337/2015 (δηλαδή
ποσό 14.202 €, το οποίο μετά τις επιβαρύνσεις και τα πρόσθετα τέλη δεν υπερβαίνει τις 20.000 €).
Εφόσον το υπερβαίνει, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα ενημερώνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί
προσωρινή

σύνταξη,

θα

πρέπει

η

οφειλή

να

περιοριστεί

στο

παρακρατούμενο

όριο

το προβλεπόμενο από την παραπάνω διάταξη. Το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται θα αφαιρείται
από το ποσό της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο της οφειλής από εισφορές θα
παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την οριστική σύνταξη.
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Η οφειλή από αναγνωρίσεις θα παρακρατείται από την προσωρινή σύνταξη σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αρ. 20/2016 εγκύκλιο.
Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ έχει συνολική οφειλή 22.200 € από τα οποία 15.000
από εισφορές και πρόσθετα τέλη και 7.200 από αναγνώριση χρόνου (μηνιαία δόση 300 €).
Για την χορήγηση προσωρινής σύνταξης, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να καταβάλει το ποσό των
2.200 € ώστε η συνολική οφειλή να περιοριστεί στις 20.000 €. Από την προσωρινή σύνταξη θα
παρακρατείται το ποσό της δόσης από αναγνώριση (300 €), ενώ με την έκδοση της οριστικής
απόφασης θα οριστεί τόσο η παρακράτηση σε δόσεις του ποσού των 12.800 (15.000 – 2.200 =
= 12.800) από εισφορές, όσο και η συνέχιση των δόσεων από αναγνώριση, μέχρις εξοφλήσεως.
Η παρούσα οδηγία έχει εφαρμογή σε κάθε κατηγορία συνταξιοδότησης (γήρατος,
αναπηρίας, θανάτου) ανεξάρτητα από την διάρκεια συνταξιοδότησης.
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