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ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων ασφαλισμένων υγειονομικών από τους συλλόγους τους »

Σας διαβιβάζουμε επιστολή της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων προκειμένου να συμβάλετε στην 

διαδικασία της ψηφιοποίησης Απονομής Συντάξης.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων

Ελένη Σ. Νιαρχάκου
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Π.Ι.Σ.,

Οι κοινωνικές παροχές της πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλειας, με αρμόδιο Φορέα το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΠΔ) δηλαδή ο 
"Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)".
Ο e- ΕΦΚΑ έχει ενταχθεί εδώ κι ένα χρόνο στην ψηφιακή εποχή και αναδιαρθρώνει με ψηφιακό 
τρόπο όλες τις υπηρεσίες του.
Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης προτεραιότητα αποτελεί η Απονομή των Συντάξεων στους 
ασφαλισμένους του με ψηφιακό τρόπο.
Σκοπός των αλλαγών στο κομμάτι που αφορά τη παροχή των συντάξεων στους ασφαλισμένους είναι 
η ψηφιοποίηση της όλης διαδικασίας δηλαδή η αντικατάσταση της μέχρι τώρα χειρόγραφης 
Απονομής των Συντάξεων με μηχανογραφικό τρόπο.
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το σύνολο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες με την έκδοση 
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων να αποτυπώνεται μηχανογραφικά.

Κύριοι,

Απευθυνόμαστε σε εσάς διότι η συμβολή σας στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας Απονομής 
Συντάξεων είναι σημαντική.
0α μπορούσατε να συμβάλετε με την αντικατάσταση της μέχρι τώρα διαδικασίας αποστολής 
στοιχείων που αφορούν την εγγραφή - διαγραφή των συναδέλφων σας από τους κατά τόπους 
ιατρικούς συλλόγους (που μέχρι τώρα γίνονται χειρόγραφα) με μηχανογραφικό τρόπο.
Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα θέλαμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τους κατά τόπους ιατρικούς 
συλλόγους όλης της χώρας και τα αντίστοιχα e-mail προκειμένου να τους στείλουμε τη 
μηχανογραφική εφαρμογή, η οποία θα αντικαταστήσει την χειρόγραφη διαδικασία.
Με αυτόν τον τρόπο θα συντμηθεί στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής για την Απονομή της Σύνταξης 
στους ασφαλισμένους του τ. ΤΣΑΥ.
Θεωρούμε δεδομένη την θετική ανταπόκριση σας στο όλο εγχείρημα και σας ευχαριστούμε θερμά 
γι' αυτό.
Θα παρακαλούσαμε να ορίσετε από την πλευρά σας ένα πρόσωπο, το οποίο θα έχει την ευθύνη της 
επικοινωνίας με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς παράγοντες που χειρίζονται από πλευράς του e- 
ΕΦΚΑ το όλο εγχείρημα, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί άμεσα.

Με εκτίμηση,
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυγσης Συντάξεων και 
Πρόεδρος της ΕΠΠΕ για το έργο «Αμεση Απονομή Σύνταξης» 
Ελένη Σ. Νιαρχάκου )
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