
 

Αρ. Πρωτ.: 445/2021                           Αθήνα,  27  Σεπτεμβρίου 2021 

 
Θέμα: «Δικαιολογητικά για την άμεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης για 

όσους συναδέλφους μας έχουν αιτηθεί συνταξιοδότησης με τις 
δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις» 

 
Η Ομοσπονδία μας, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια υπηρεσιακά 
στελέχη της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του φορέα μας, 
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους που έχουν αιτηθεί ή 
πρόκειται να αιτηθούν συνταξιοδότησης με τις «δημοσιοϋπαλληλικές 
διατάξεις» και θέλουν να λάβουν άμεσα την προσωρινή σύνταξη χωρίς να 
αναμένουν την έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (που 
δυστυχώς η έκδοσή του εξακολουθεί να καθυστερεί), θα πρέπει να 
προσκομίσουν στην Β΄ Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα τα εξής 
δικαιολογητικά:  

1.  Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας μηνός Οκτωβρίου 2011, το 
οποίο μπορούν να εκτυπώσουν από την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής  
Πληρωμών.  

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, βάση του οποίου 
προκύπτει η προβλεπόμενη ηλικία για τη θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.   

3.  Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται σ’ αυτήν ότι:   
I. η υπαλληλική σχέση παύει λόγω παραιτήσεως του υπαλλήλου 

κι όχι εξαιτίας κάποιου πειθαρχικού παραπτώματος,  
II. δεν λαμβάνεται από τον αιτούνται κάποια άλλη σύνταξη. 

 
Σημείωση: 

a) Για το χρονικό διάστημα 1985-1988, η υπηρεσία αναζητά απευθείας 
από το αρμόδιο τμήμα μισθοδοσίας τη σχετική βεβαίωση με τις 
αποδοχές και το χρόνο ασφάλισης του ενδιαφερόμενου συναδέλφου.  

b) Εάν κατά το παρελθόν, είχε εκδοθεί από την υπηρεσία πιστοποιητικό 
υπηρεσιακών μεταβολών από τον 10/2011 και μετά, το οποίο τυγχάνει 
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να έχει σήμερα στην κατοχή του ο συνάδελφος, τότε μπορεί να 
προσκομισθεί αυτό στην Β΄ Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.   

                   
 

Με αυτόν τον τρόπο, από εδώ και πέρα, διευκολύνονται σημαντικά όσοι 
συνάδελφοί μας έχουν αιτηθεί συνταξιοδότησης κι αναμένουν -στοιχειωδώς-  
να λάβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, την προσωρινή σύνταξη που 
δικαιούνται.  
 
Το Συνδικάτο μας, αναγνωρίζει -σε κάθε περίπτωση- το σημαντικό έργο που 
επιτελούν οι συνάδελφοί μας στην Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, 
ώστε να περιοριστεί ο τεράστιος όγκος των εκκρεμών αιτήσεων που έχουν  
συσσωρευθεί κατά τα τελευταία χρόνια και ιδίως, δε, αμέσως μετά τη 
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε  
την πολιτική ηγεσία του e-ΕΦΚΑ αλλά και του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων, για την επιτάχυνση των διαδικασιών 
εκσυγχρονισμού κι εξ ορθολογισμού του συστήματος έκδοσης των 
συντάξεων, καθώς και για την ενίσχυσή του με το απαραίτητο στελεχικό 
δυναμικό, χωρίς «μεσάζοντες» ιδιώτες και πρακτικές, που δεν συνάδουν με 
το δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα.   
    

 


