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ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 3053).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

4. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β' 2607).

5. Την υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/12-4-2018 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Οικονιμικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων 
και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος 
χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους 
προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την 
ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφο-
νηπιακής φροντίδας» (Β’ 1409), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση από τις υπό στοιχεία Δ11/οικ.37348/1265/ 
5-7-2018 (Β' 2803), Δ11/οικ.58769/2522/12-11-2018 
(Β' 5132), Δ11/οικ.25156/974/3-6-2019 (Β' 2193) και Δ11/
οικ.13591/476/30-03-2020 (Β' 1174) όμοιες.

6. Την υπ’ αρ. 41087/29-11-2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονι-
σμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπι-
ακών Σταθμών» (Β'4249).

7. Την υπ’ αρ. 20880/3901/12-4-2018 απόφαση ανά-
ληψης δέσμευσης πίστωσης, που καταχωρήθηκε με α.α. 
35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 
63Κ646501Ω-5ΥΟ).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 104706/17.12.2021 εισηγητι-
κή έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
έως την ολοκλήρωση του προγράμματος, πέραν της 
ήδη προβλεφθείσας δαπάνης ύψους 15 εκ. ευρώ που 
έχει εκτιμηθεί για την υπό στοιχεία Δ11/οικ. 21568/620/
12-4-2018 (Β’ 1409) κοινή υπουργική απόφαση με την 
υπ’ αρ. 19254/209/30-3-2018 εισηγητική έκθεση οικο-
νομικών επιπτώσεων και έχει μεταφερθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργι-
κής απόφασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/12.4.2018 

(Β’ 1409) κοινή υπουργική απόφαση προστίθενται πα-
ράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

«6. Οι δικαιούχοι της παρ. 2.1 υποχρεούνται να ολο-
κληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος 
το αργότερο έως τις 31.10.2022 και το οικονομικό αντι-
κείμενο έως τις 31.12.2022, οπότε και λήγει οριστικά το 
πρόγραμμα.

7. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος εντός των 

προθεσμιών της παρ. 6, υποχρεούνται να επιστρέψουν 
τα καταβληθέντα σε αυτούς ποσά ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα. Τα ποσά αυτά καταλογίζονται σε βάρος των 
ανοικείως λαβόντων και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
του Κ.Ε.Δ.Ε.

8. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τυχόν 
αδιάθετα υπόλοιπα της χρηματοδότησης που έλαβε η 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, επιστρέφονται στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. 40066 (2)
Ψηφιακή διαδικασία κανονισμού κύριων και επι-

κουρικών συντάξεων λόγω γήρατος ή λόγω θα-

νάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συ-

ντάξεων Δημοσίου Τομέα, του e-ΕΦΚΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 11 του άρθρου 17 του 

ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός με-
τασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 51 του 
ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυ-
ναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 75).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος - Ρυθ-
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
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5. Τον ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

7. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (Α’ 8) και ιδίως, τα άρθρα 
14α-14γ αυτού.

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία 10238ΕΞ2020/27-04-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Αυθεντικοποίηση 
Χρηστών για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
είτε μέσω των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης 
είτε μέσω των διαπιστευτηρίων των Πιστωτικών Ιδρυ-
μάτων» (Β’ 1611).

11. Το υπ’ αρ. 35867/14.04.2022 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Την εφαρμογή της ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού 
της κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος 
και λόγω θανάτου ασφαλισμένων του Δημοσίου, των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για πράξεις 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυν-
σης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία κανονισμού σύνταξης

1. Οι πράξεις συνταξιοδότησης για αιτήματα κανονι-
σμού κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος 
ή λόγω θανάτου, σε δικαιούχους που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δη-
μοσίου Τομέα, εκδίδονται αυτοματοποιημένα μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής διαδικασίας κανονι-
σμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της αυτομα-
τοποίησης άντλησης των στοιχείων.

2. Οι γενικές πληροφορίες, τα στοιχεία ασφαλιστικής 
ιστορίας, ο χρόνος ασφάλισης, οι συντάξιμες αποδοχές 
και κάθε άλλο στοιχείο για τον κανονισμό σύνταξης που 
απαιτείται ανά κατηγορία αιτήματος συνταξιοδότησης, 
αντλούνται από το ΔΑΥΚ ή το e-ΔΑΥΚ.

3. Χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε άλλο ενταγμέ-
νο στον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικό φορέα κύριας σύνταξης και 
ελήφθη υπόψη ως χρόνος ασφάλισης ή προϋπηρεσίας 
αποτυπωμένος στο ΔΑΥΚ ή στο e-ΔΑΥΚ, θεωρείται αυ-
τοδικαίως ως χρόνος ασφάλισης, χωρίς την εφαρμογή 
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, συνυπολο-
γιζόμενος κατά την επεξεργασία του αιτήματος για τον 
κανονισμό σύνταξης χωρίς περαιτέρω ενέργειες για την 

επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης κανο-
νισμού σύνταξης και χωρίς να ακολουθείται για τον χρό-
νο αυτό η διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 4387/2016.

4. Εάν ο αιτών ζητήσει την αναγνώριση χρόνου ασφά-
λισης που δεν αποτυπώνεται στο ΔΑΥΚ, υποβάλλει τα 
έγγραφα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον χρόνο αυτό, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 17 του 
ν. 4670/2020. Πράξη κανονισμού σύνταξης που εκδίδεται 
μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την παραλαβή της 
αίτησης συνταξιοδότησης λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη 
ως ασφαλιστικό χρόνο, επιπλέον αυτού που εμφαίνεται 
στο ΔΑΥΚ ή το e-ΔΑΥΚ, και αυτόν που έχει καταγραφεί 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ή σε άλλο πληρο-
φοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και αυτόν που έχει 
δηλώσει ο αιτών ως επιπλέον χρόνο ασφάλισης και για τον 
οποίον έχει υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, 
χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε επαλήθευση του καταγρα-
φέντος χρόνου και έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων 
πριν την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης. Επί 
των αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί 
μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 και είναι εκκρεμείς κατά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4921/2022 (Α’ 75) εκδίδονται 
πράξεις κανονισμού σύνταξης, οι οποίες υποχρεωτικά 
λαμβάνουν υπόψη ως χρόνο ασφάλισης, επιπλέον αυτού 
που εμφαίνεται στο ΔΑΥΚ ή το e-ΔΑΥΚ, και αυτόν που 
έχει καταγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 
ή σε άλλο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, καθώς 
και αυτόν που έχει δηλώσει ο αιτών ως επιπλέον χρόνο 
ασφάλισης, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε επαλήθευση 
του καταγραφέντος χρόνου και χωρίς να απαιτείται η 
υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στοιχείων για 
τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που έχει δηλώσει ο αιτών, 
πριν την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης. Για 
τον έλεγχο του χρόνου ασφάλισης που λαμβάνεται υπό-
ψη σύμφωνα με την παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4921/2022.

5. Με την υποβολή της αίτησης και για τον σκοπό της 
κρίσης των αιτημάτων και τον έλεγχο του κανονισμού 
των παροχών είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Απριλίου 2016, (ΕΕ L 119), [ΓΚΠΔ], της περ. α 
της παρ. 1 του άρθρου 22 και των άρθρων 26 και 29 
του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Στις περιπτώσεις που κατά την 
κείμενη νομοθεσία, ο κανονισμός της παροχής συνδέεται 
με συγγενικά πρόσωπα του αιτούντος, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δια-
τηρεί επιπλέον το δικαίωμα του ελέγχου συντάξεων και 
επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα 
(γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος προκειμένου να 
διασταυρώσει τα απαραίτητα στοιχεία κατά την εκτέ-
λεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη 
μετέπειτα διαδικασία ελέγχου κανονισμού των παροχών.

Άρθρο 2
Έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων

1. Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης περιλαμβάνουν τα 
προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και σε περίπτωση 
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συντάξεων λόγω θανάτου και τα προσωπικά στοιχεία του 
θανόντος, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθη-
σαν υπόψη κατά τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον 
υπολογισμό του ποσού της παροχής, τις διατάξεις επί των 
οποίων κρίθηκε το αίτημα, το απονεμηθέν ποσό της σύ-
νταξης, την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, την 
ημερομηνία πληρωμής, τυχόν άλλα δικαιώματα ή επιδό-
ματα που απονέμονται στον δικαιούχο, διοικητικά ή ένδικα 
βοηθήματα που προβλέπονται κατά της πράξης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλη πληροφορία που 
κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συνταξι-
ούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της πράξης.

2. Σε περίπτωση απορριπτικής πράξης αναγράφονται 
τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και σε περίπτωση 
συντάξεων λόγω θανάτου και τα προσωπικά στοιχεία του 
θανόντος, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθη-
σαν υπόψη για την έκδοση της πράξης και οι διατάξεις 
βάσει των οποίων δεν είναι δυνατός ο κανονισμός της σύ-
νταξης και κάθε δυνατότητα προσφυγής κατά της απορ-
ριπτικής πράξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι πράξεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική 
υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν 
λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρο-
νοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της 
υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και μηχανογρα-
φική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχα-
νογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή 
του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου έχει χαρα-
κτήρα αυθεντικοποίησης της πράξης και δεν τεκμαίρει 
τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοση της απόφασης από 
πλευράς του υπογράφοντος.

4. Κάθε πράξη του παρόντος πληροί τους κανόνες των 
διατάξεων των άρθρων 6 και 16 έως 19 του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), όπως ισχύει και 
αποτελεί δημόσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στον ν. 3979/2011 (Α’ 138).

5. Κάθε πράξη του παρόντος γνωστοποιείται αποκλει-
στικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/
αντίκλητός του. Η πράξη θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε 
μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την αποστολή της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή 
τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής διαδι-
κασίας κανονισμού και αναγράφεται στην πράξη ή με 
την υφιστάμενη διαδικασία κοινοποίησης.

6. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει τα προβλεπό-
μενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου κατά της πράξης που του κοινοποιήθηκε 
με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευ-
δούς δήλωσης στοιχείων, διακόπτεται η χορήγηση της 
σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατά-

ξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης 
σύμφωνα με την κείμενη ποινική νομοθεσία και τις δια-
τάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Αιτήματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω 
θανάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συντά-
ξεων Δημοσίου Τομέα, που υποβάλλονται από την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας, εντάσσονται στη διαδικασία 
των άρθρων 1 και 2.

2. Αιτήματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω 
θανάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συντά-
ξεων Δημοσίου Τομέα, που έχουν υποβληθεί πριν την 
έναρξη ισχύος της παρούσας και εκκρεμούν, με έναρξη 
πληρωμής από 01.01.2019 και μετά, δύναται να εντάσ-
σονται στη διαδικασία των άρθρων 1 και 2.

3. Για τα αιτήματα συνταξιοδότησης που δεν περιλαμ-
βάνονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθεί 
η υφιστάμενη διαδικασία κανονισμού μέσω των υπαρ-
χόντων Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, εφαρμοζομένων σε 
κάθε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 48, 49 και 
51 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

Άρθρο 4 
Έναρξη ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας κανονι-
σμού της παρούσας, εντάσσονται στο σύστημα ψηφιακής 
διαδικασίας κανονισμού κατά προτεραιότητα τα αιτήματα 
που αφορούν τον κανονισμό κύριας και επικουρικής σύ-
νταξης γήρατος, χωρίς χρήση χρόνου ασφάλισης λοιπών 
ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων ή με χρήση χρόνου 
ασφάλισης λοιπών ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων 
που αποτυπώνεται στο ΔΑΥΚ ή στο e-ΔΑΥΚ ή είναι διαθέσι-
μος ψηφιακά στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, 
καθώς και τα αιτήματα που αφορούν κανονισμό κύριας 
σύνταξης λόγω θανάτου που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

2. Η σταδιακή ένταξη των λοιπών κατηγοριών συντάξε-
ων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, 
γίνεται χρονικά κάθε φορά με βάση τις προδιαγραφές 
που τίθενται στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας για 
την έκδοση των αυτοματοποιημένων συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2022
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