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Προς τη  
Διοίκηση του ΕΦΚΑ 

Ενταύθα 

 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

ΘΕΜΑ : Εσφαλμένες Εκδόσεις Πράξεων Απονομής Κύριας Σύνταξης από 
Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. 

 
Σχετ.: Υπόμνημά μας με Α.Π. 77/18.4.2018 
 
Κύριοι της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, 

 
1. Παρά τις προ μηνών επισημάνσεις μας, μεγάλα Περιφερειακά 

Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ εξακολουθούν να εκδίδουν, με βάση 
το Νόμο 4387/2016, Πράξεις Απονομής Κύριας Σύνταξης σε 

Συναδέλφους μας, ΧΩΡΙΣ, όμως, να συνυπολογίζουν τις διαφορές 
στα ποσοστά των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισής τους, όπως 
ορίζει το άρθρο 30 του άνω Νόμου. 

 
2. Ως αποτέλεσμα της παραβατικής αυτής συμπεριφοράς των 

υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, οι ΝΕΟΙ Συνάδελφοί μας αποστερούνται 

παρανόμως μέρος των Κύριων Συντάξεών τους. 
 

Ακόμη χειρότερα, οι Περιφερειακές Μονάδες του ΕΦΚΑ, 
που προφανώς γνωρίζουν το τι έχουν πράξει, ενημερώνουν τους 
Συναδέλφους μας αυτούς ότι ο Φορέας σας ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 

μηχανογραφική εφαρμογή για τη τροποποίηση των παρανόμως 
εκδοθεισών αρχικών Πράξεων Απονομής Κύριων Συντάξεων, με 

αποτελέσματα να είναι άγνωστο το ΠΟΤΕ οι Συνάδελφοί μας 
αυτοί θα λάβουν πλήρως τη δικαιούμενη Σύνταξή τους, με το 
ΕΦΚΑ να επωφελείται, στο διάστημα αυτό, παρανόμως με ποσά 

που δεν του ανήκουν. 
 

3. Προς αποκατάσταση της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των 

Συναδέλφων μας της κατηγορίας αυτής,  
απαιτούμε: 

 Να δοθούν ΑΜΕΣΑ οδηγίες προς όλα τα Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ώστε : πρώτον το φαινόμενο αυτό να 
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ΜΗΝ επαναληφθεί και δεύτερον, μέχρι να παρασχεθεί η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής εφαρμογής για την έκδοση 

Τροποποιητικών Πράξεων Απονομής Συντάξεων, να δοθεί εντολή, 
με βάση τα στοιχεία των τριών Πινάκων, που επανυποβάλλουμε 

συνημμένα, να εκδίδονται Προσωρινές (χειρόγραφες) 
Τροποιητικές Πράξεις, ΜΟΝΟ ως προς την παράλειψη 
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 30 του Νόμου 4387/2016. 

 
 Προς αποφυγή δε παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, θεωρούμε 

επιβεβλημένο όπως στο Τοπικό Υποκατάστημα εντασσομένων 

Ταμείων και Κλάδων (πρώην ΤΣΠΑΤΕ) μεταφέρονται, από τα κατά 
τόπους Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, τα μεταγενέστερα της 

27.7.2012 ασφαλιστικά στοιχεία των υπό συνταξιοδότηση πρώην 
υπαλλήλων της ΑΤΕ, το οποίο Υποκατάστημα, όπως συνέβαινε 
μέχρι πρόσφατα, θα εκδίδει τις Πράξεις Απονομής Κύριας 

Σύνταξης. Υπέρ της αναγκαιότητας αυτής συνηγορούν όχι μόνο η 
τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το ως άνω Υποκατάστημα, αλλά 

και η επιβαλλόμενη κατ΄ ενιαίο τρόπο αντιμετώπιση των θεμάτων 
μιας ομοειδούς ομάδας Συνταξιούχων και συνταξιοδοτούμενων 
που  υπάγονται στον ΙΔΙΟ πλέον Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

 
Επειδή, πιστεύουμε ακράδαντα στο λογικό, βάσιμο και δίκαιο της ως 
άνω απαίτησής μας, προσβλέπουμε στην άμεση ικανοποίησή της.  

 
 

 
Με Εκτίμηση 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ  
 
 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

1) Το ως άνω Σχετικό 

2) Τρείς Πίνακες 


