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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:4

Αριθ. Πρωτ.:     
Σ23/1/20586 

ΠΡΟΣ
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Τράπεζα της Ελλάδος 
2. Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ

  
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί 
καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών – 
Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ.4202/1961». 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός 
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219 τεύχος Α΄/25.11.2022), με την οποία ορίζονται 
οι χρονικές προϋποθέσεις για τον καθορισμό του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του      
e-ΕΦΚΑ και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και τροποποιούνται οι παρ. 1 έως 3 του 
άρθρου 2 του ν.δ. 4202/1961.

Με την νέα διάταξη, οι χρονικές προϋποθέσεις περί καθορισμού του αρμόδιου 
οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κύριας σύνταξης σε 
περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και άλλων ασφαλιστικών 
οργανισμών (Τράπεζα της Ελλάδος) εναρμονίζονται με αυτές που ισχύουν μεταξύ των  
τ. φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα την 
απλούστευση της διαδικασίας συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου, η κοινοποιούμενη 
διάταξη εφαρμόζεται και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δηλαδή την 25/11/2022.

Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα πρέπει να λάβουν 
γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της. 

Συν/να: ΦΕΚ Α΄219/25-11-2022 (σ.σ. 7051, 7063, 7064, 7065)

                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                                 ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ 
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