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464.894
εκκρεµείς συντάξεις

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟΧΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1/6/2020

1/1/2021

34,33%

58,72%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ70.000

ΚΥΡΙΕΣ107.419

ΚΥΡΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ17.657

ΧΗΡΕΙΑΣ NEEΣ32.296

ΧΗΡΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ57.522

ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ20.000

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ140.000

ΕΦΑΠΑΞ20.000 Realnews

1/6/2021

90%

Στόχος της ηγεσίας του 
υπουργείου Εργασίας, 
η έκδοση 13.000 συντάξεων
τον µήνα, αρχής γενοµένης
από τον Αύγουστο. 
Τι δηλώνει στην «R» 
ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης

Ολο το σχέδιο 
αποπληρωµής 
των συντάξεων

Ταυτόχρονα, από τον Νοέµβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία 
του πρωτοποριακού συστήµατος ψηφιοποίησης των συντά-
ξεων «Ατλας», προκειµένου να τεθεί τέλος στην πρωτοφανή 
καθυστέρηση έκδοσης των συντάξεων, που σε κάποιες πε-
ριπτώσεις φτάνει και τα πέντε χρόνια. Το σχέδιο του υπουρ-
γείου Εργασίας προβλέπει ότι εντός διετίας, δηλαδή έως τον 
Ιούνιο του 2021, πρέπει να εκδίδεται ψηφιακά πάνω από το 
90% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης. Συγκεκριµένα: 
f Από την 1η Ιουνίου 2020 το 34,33% των νέων συντάξεων 
θα βγαίνει αυτόµατα χωρίς την παρέµβαση από υπάλληλο. 
f Τον Φεβρουάριο του 2021 θα προστεθεί ακόµη 24,39% 
και το ποσοστό θα φτάσει το 58,72%, µε στόχο τον Ιούνιο του 
2021 το 90% των νέων συντάξεων που θα υποβάλλονται µε-
τά το 2020 να εκδίδεται ψηφιακά. 

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Σ
ε δύο άξονες αναµένεται να στηριχθεί το 
σχέδιο του υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, 

για την ταχεία αποπληρωµή των 464.894 εκ-
κρεµών υποθέσεων συνταξιοδότησης και την 
καταβολή του 90% των νέων αιτήσεων συντα-
ξιοδότησης σε µία µόνο ηµέρα από τον Ιού-
νιο του 2021. Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Realnews, από τον Αύγουστο κιόλας η διοί-
κηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, υπό τον Χρήστο Χάλαρη, θα επικεντρω-
θεί στη διεκπεραίωση των χιλιάδων εκκρεµο-
τήτων, έχοντας στόχο την έκδοση τουλάχιστον 
13.000 συντάξεων κάθε µήνα. Προτεραιότη-
τα είναι να λάβουν τις συντάξεις τους ευπαθείς 
οµάδες, όπως οι δικαιούχοι συντάξεων ανα-
πηρίας και χηρείας. Για να καταστεί ο στόχος 
αυτός εφικτός, θα µεταφερθεί διαθέσιµο προ-
σωπικό από διάφορες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 


