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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Τ.Κ.: 10677 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη, Ε. Φάγκρα
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3891102
210 3891117
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 32
Αθήνα,

24/05/2021

Αριθ. Πρωτ.
Σ80/7/184177
ΠΡΟΣ
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης
Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα
2. Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4
Τ.Κ. 10561 Αθήνα
4. Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021
(ΦΕΚ Α'68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί
αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του
δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή.»
Σχετ. το με αρ. πρωτ. Σ80/1/16692/08.01.2019 Γενικό Έγγραφο και η με αρ.
42/12.09.2018 Εγκύκλιος
Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 261 του νόμου 4798/2021 «Κώδικας
δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 τεύχος Α΄/
24.04.2021) με το οποίο τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4554/2018 ως προς την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και την ημέρα
έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ και παρέχουμε τις
ακόλουθες οδηγίες:
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1. Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή υπάρχει δικαίωμα, με την έννοια ότι
πληρούνται

όλες

οι

νόμιμες

προϋποθέσεις

συνταξιοδότησης,

αρχίζει

να

καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής της
αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα
μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο
πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
2. Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται
μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα
υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη
συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της
αίτησης

συνταξιοδότησης

μήνα,

ως

χρόνος

έναρξης

του

δικαιώματος

συνταξιοδότησης ορίζεται η πρώτη ημέρα του επόμενου της συμπλήρωσης των
απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στις ως άνω δύο
παραγράφους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα
του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και
εκδίδεται σχετική απόφαση.
Επισημαίνεται ότι η διάκριση της υπαιτιότητας του ασφαλισμένου είναι
καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να τεκμηριωθεί ο λόγος απόρριψης της
αίτησης συνταξιοδότησης με απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.
Συνεπώς, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ.1.β.ii του με
αρ. πρωτ. Σ80/1/16692/09-01-2019 Γενικού Εγγράφου (σελ. 2-3) σχετικά με την
τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης.
3. Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσης

του

νόμου

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως,

δηλαδή

από

24.04.2021. Ωστόσο, για λόγους χρηστής διοίκησης έναντι των ασφαλισμένων, η
υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις
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κοινοποιούμενες

διατάξεις

θα

πρέπει

να

καταλαμβάνει

τις

αιτήσεις

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που θα υποβληθούν από την ημερομηνία
ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη Διαύγεια.
4. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα πρέπει να
λάβουν

γνώση

της

προκείμενης

εγκυκλίου

ενυπογράφως,

με

ευθύνη

του

προϊσταμένου τους. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει
να μεριμνήσει για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων στο σύστημα
ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
Συν/να: ΦΕΚ Α΄68/24.04.2021 (σ.σ. 7295, 7378)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4798
Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΓΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΒΑΘΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 18: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΛΑΔΟΙ
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΛΑΔΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 22: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 68

ΑΡΘΡΟ 23: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 24: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 25: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 28: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 29: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 31: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 32: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 33: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 36: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 37: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 38: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 39: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 40: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 41: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 42: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 43: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 44: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 45: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 46: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 47: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΡΘΡΟ 48: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΗΜΕΔΑΠΗ
ΑΡΘΡΟ 49: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 50: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 259
Όριο οφειλών σε ασφαλιστικό φορέα Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115)
1. Η παρ. 1 τροποποιείται ως προς την έναρξη καταβολής σύνταξης, οι παρ. 2 και 3 τροποποιούνται, η περ. α
της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) καταργείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που
ορίζει το άρθρο 1 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), εφόσον ο
ασφαλισμένος προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών του
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ
από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από
αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα
τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του
επόμενου εδαφίου.
Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από
υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη
καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων
(6.000) ευρώ.
Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν
ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εμπλέκονται στη
συνταξιοδότηση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το
συνολικά οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σωρευτικά εφόσον
τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000)
ευρώ για τον πρώην Ο.Γ.Α., ο οφειλέτης υποχρεούται να
καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό, ενώ, ως προς
το υπόλοιπο ποσό, ισχύουν όσα προβλέπονται στην
παρ. 3. Εφόσον το υπερβάλλον ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ ή έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ στον πρώην
Ο.Γ.Α. δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται
από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης
αυτού.
3.α) Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή
παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες
μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες
από εξήντα (60) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η πρώτη δόση
παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της
σύνταξης. Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους
από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, ο συμψηφισμός ή παρακράτηση διενεργείται από τον απονέμοντα φορέα για λογαριασμό όλων των ενταχθέντων
στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων λογαριασμών
κύριας ασφάλισης.
β) Ειδικά για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου
χρόνου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας
δόσης προκύπτει από τη διαίρεση του οφειλόμενου
ποσού με τον μέγιστο αριθμό δόσεων, σύμφωνα με
την περ. α’. Αν μετά από νέα υγειονομική κρίση παραταθεί εκ νέου η σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρόνο,
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ανεξαρτήτως διάρκειας, αλλά με συντάξιμο ποσοστό
αναπηρίας μικρότερο της προηγούμενης υγειονομικής
κρίσης, το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται
με τον ίδιο τρόπο. Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν
παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής, όπως αυτή είχε
προσδιοριστεί με τιμές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στον
συνταξιούχο και αναζητείται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης των
περ. α’ και β’ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
4. α) Καταργείται.
β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν
άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό
φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού
μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.».
2. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Άρθρο 260
Κατάργηση του άρθρου 68 του ν. 4144/2013
Το άρθρο 68 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Διακανονισμός
καθυστερούμενων οφειλών» καταργείται.
Άρθρο 261
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
συνταξιοδότησης και χρόνος έναρξης
δικαιώματος σύνταξης - Τροποποίηση του
άρθρου 1 του ν. 4554/2018
Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018
(Α’ 130) τροποποιείται ως προς την ημέρα υποβολής των
δικαιολογητικών και την ημέρα έναρξης του δικαιώματος σύνταξης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την
πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την
ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από
την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον
οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την
τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του
μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές
προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του
e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό
της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης
του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων
μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου
και τρίτου εδαφίου για την υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η
αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται
και εκδίδεται σχετική απόφαση.».

