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Αθήνα, 25-11-2019
Α.Π. Φ80000/36404/1283
ΠΡΟΣ:1. ΕΦΚΑ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΦΚΑ

Σταδίου 29
101 10 Αθήνα
Δ.Πατούνα- Ε.Βρέκου
synparoxes@ypakp.gr

3.Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27

.

ΘΕΜΑ:
ΠΑΡΟΧΗ
ΟΔΗΓΙΩΝ
ΩΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ Γ.Λ.Κ
Σε συνέχεια του απ οικ.114072/16/8/2019 εγγράφου της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων
Δημοσίου Τομέα που αναφέρεται στην μη εκτέλεση / πληρωμή Κανονισμών συντάξεων
υπαλλήλων νπδδ για τους οποίους κατά νόμο η έκδοση των Πράξεων Κανονισμών ανήκε
στην αρμοδιότητα του πρώην ΓΛΚ και νυν Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Δημ. Τομέα του
ΕΦΚΑ , παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες :
Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων νπδδ η σύνταξη
κανονίζεται δηλαδή εκδίδεται η πράξη συνταξιοδότησης μέχρι 30.4.2018 από το πρώην
ΓΛΚ– και από 1.5.2018 από τη Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δημ. Τομέα του ΕΦΚΑ, βάσει
των διατάξεων του άρθρου 395 του ν.4512/2018 , με τις οποίες περιήλθαν στην ανωτέρω
Δ/νση του ΕΦΚΑ οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Δ/νσης Χορήγησης
Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
Στις κατηγορίες υπαλλήλων των οποίων οι συντάξεις κανονίζονται/ εκδίδονται από τη
Δ/νση Απονομής Συντάξεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι του ΤΣΑΥ ( σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νδ 4587/1966) και του ΜΤΣ- ΝΙΜΤΣ ( παρ.2 άρθρου 6
ν.945/1943 ) .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 και του άρθρου 100 του ν.4387/2016 και της
κατ’ εξουσιοδότησής του εκδοθείσας ΥΑ 124456/0092/( ΦΕΚ Β 4074/19.12.2016) η
αρμοδιότητα της πληρωμής των συντάξεων του δημοσίου , οι οποίες καταβάλλονται κατά
την 19.1.2016 από το δημόσιο, καθώς και των συντάξεων που θα κανονισθούν μετά την
ανωτέρω ημερομηνία , αλλά και κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετικά με ζήτημα που προκύπτει
από την καταβολή των συντάξεων και τις αποδόσεις των κρατήσεων μεταφέρεται στον
ΕΦΚΑ από τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2017.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 4 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους
συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους
φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των
υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών
Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του Ν.δ. 3395/1955 (Α` 276).
Από το συνδυασμό των ανωτέρω παρατιθέμενων διατάξεων προκύπτει με σαφήνεια ότι η
εκτέλεση/ πληρωμή των συντάξεων τόσο των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών
όσων και των υπαλλήλων των λοιπών νπδδ που οι συντάξεις κανονίζονται σύμφωνα με
το άρθρο 1 του πδ 169/2007 γίνεται από τη κατά νόμο αρμόδια Δ/νση Απονομής Συντάξεων
Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ, ο οποίος και επιβαρύνεται με την καταβολή των συντάξεων
αυτών .
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και τις κατά νόμο ενέργειες για την
έκδοση και την εκτέλεση/πληρωμή των συντάξεων των κατηγοριών αυτών υπαλλήλων ,
προς αποφυγή δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στην έκδοση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων .
Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4.Γραφείο Γεν. Δ/ντριας ΚΑ
5. Δ/νση Δ17
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