Αθήνα, 16/6/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού
Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10559
Πληροφορίες: Κ. Κοντοκώστας, B. Ντσούνου
Τηλ: 2103270546
Email: d.nom.syntefapdt@efka.gov.gr

Θέμα:

«Απάντηση

στο

υπ’

αριθ.

πρωτ.

ΠΡΟΣ:
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Μαυρομματαίων 17
Τ.Κ. 104 34 Αθήνα
Email: emdydas@tee.gr
ΚΟΙΝ:
1) Γραφείο Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
2) Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
3) Γραφείο Διοικητή e-ΕΦΚΑ

8795/31-5-2022

έγγραφο

της

Π.Ο.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.»
Με τις ρυθμίσεις του Ν.4670/2020 επιλύθηκαν πολλά προβλήματα που είχαν
ανακύψει από την υλοποίηση εφαρμογής πολλών διατάξεων του Ν. 4387/2016 μεταξύ
των οποίων και πάρα πολλά, αναφορικά με τα θέματα διαδοχικής και παράλληλης
ασφάλισης. Γι’ αυτό το λόγο εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ.13008/561/5-5-2020
(ΑΔΑ:6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ), Φ1500/19412/716/16-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε) και
Φ1500/οικ.13016/562/12-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΔΒ46ΜΤΛΚ-ΙΛΩ) εγκύκλιοι του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Παρόλο που εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκύκλιοι χρειάστηκε να αποσαφηνιστούν
ρητά θέματα σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων (γιατροί και μηχανικοί Δημοσίου,
Δικαστές) με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς για
την ίδια απασχόληση. Αυτό έγινε με το άρθρο 23 του Ν.4892/2022 (ΦΕΚ 28/τ. Α’/22-22022).
Η Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις οδηγίες που
χορηγήθηκαν σε αυτή με το υπ’ αριθ. Γ31/61/1032726/29-8-2018 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Απονομής Συντάξεων κανόνιζε τη σύνταξη στα δικαιούχα πρόσωπα μόνο με το
χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαλειτουργικότητας των
υπηρεσιών.
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Οι προτάσεις που είχαν γίνει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
που υποστηρίζει το μηχανογραφικό σύστημα των συντάξεων του Δημοσίου δεν
μπορούσαν

να

υλοποιηθούν

λόγω

αντικειμενικών

προβλημάτων,

αφού

όπως

επισημάνθηκε ότι η υλοποίηση του όλου θέματος έπρεπε να γίνει από τον e-ΕΦΚΑ.
Συνεπώς οι οδηγίες που είχαν δοθεί για το θέμα της παράλληλης ασφάλισης και
της προσαύξησης στη σύνταξη ήταν ότι θα ασχολείτο η ανάδοχος εταιρία και η ομάδα
έργου του ΟΠΣ. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή αυτή θα κάλυπτε και τα πρόσωπα του
Δημοσίου.
Σημειώνουμε πάντως ότι η Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα είναι
διατεθειμένη αφού λάβει σχετικές κατευθύνσεις και εφόσον η Γ.Γ.Π.Σ. μπορεί να
υλοποιήσει τις προδιαγραφές για την εφαρμογή να συνδράμει στη διεκπεραίωση των
αιτημάτων που αφορούν τα θέματα αυτά.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
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