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συντάξεων, η κυβέρνηση έχει εναποθέσει τις ελπί-
δες της για ταχύτερη έκδοση συντάξεων στην καθι-
έρωση της ψηφιακής σύνταξης µέσα στο 2020. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι το µεγαλύτερο µέρος από τις λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τους ιδιώ-
τες αποτελούν οι µη εκδοθείσες συντάξεις, κάτι που 
θα βρεθεί στο επίκεντρο της αξιολόγησης από τους 
θεσµούς στα τέλη Μαρτίου. 

 Από την 1η Ιουνίου, το 34,37% των νέων συντά-
ξεων θα εκδίδεται ψηφιακά, µέσα σε λίγες ηµέρες. 
Εναν χρόνο µετά, έως την 1η Ιουνίου του 2021, βά-
σει του χρονοδιαγράµµατος που έχει δεσµευτεί να 
ακολουθήσει η κυβέρνηση, το ποσοστό των συντάξε-
ων που θα εκδίδεται ψηφιακά µε ένα κλικ θα ανέρ-
χεται περίπου στο 90%. Η καθιέρωση της ψηφι-
ακής σύνταξης θα αφορά µόνο τις νέες αιτή-
σεις συνταξιοδότησης και σταδιακά οι δηµό-
σιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ θα επικεντρωθούν 
στην έκδοση µόνο των παλαιών συντάξεων. 
Σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Εργα-
σίας, το πρώτο βήµα έχει γίνει µε την απόφα-
ση που προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή 
του ΑΜΚΑ στα πιστοποιητικά και στις βεβαιώ-
σεις που εκδίδονται ηλεκτρονικά από το µητρώο 
πολιτών. Το δεύτερο αφορά τη συγκρότηση κλι-
µακίων στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφε-
ρειακές οργανικές µονάδες του ΕΦΚΑ για την εκ-
καθάριση των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης και την αποπληρωµή των οφειλόµενων αναδρο-
µικών ποσών. Τα κλιµάκια θα λειτουργήσουν µέχρι 
τις 31/12/2020, µε δυνατότητα παράτασης της λει-
τουργίας τους. Τα µέλη των κλιµακίων θα απασχο-

λούνται εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης και κάθε µέλος δικαιού-
ται µηνιαία αµοιβή, υπό τον όρο της επίτευξης των 
ατοµικών στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε µέ-
λος. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας 
είναι η µηνιαία διεκπεραίωση 13.000 υποθέσεων. 

 Σύµφωνα µε τον κ. Βρούτση, «ο e-ΕΦΚΑ δηµι-
ουργεί µεγάλες οικονοµίες κλίµακος, µε εξοικονό-
µηση πόρων και αποτελεσµατικότερη διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναµικού του νέου e-ΕΦΚΑ προς 
όφελος των ασφαλισµένων. Η διοικητική και οργα-
νωτική ενοποίηση κάτω από την “οµπρέλα” του νέ-
ου e-ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε ταχύτερο χρόνο απονο-
µής των συντάξεων, καθώς, µέχρι σήµερα, για την 
απονοµή της κύριας, της επικουρικής και του εφά-
παξ ενός ασφαλισµένου χρειάζονταν τρεις διαφο-
ρετικοί υπάλληλοι από τρεις διαφορετικούς φορείς. 
Μετά τη δηµιουργία του e-ΕΦΚΑ, δηµιουργούνται 
ενιαίοι ασφαλιστικοί φάκελοι. Ενας µόνο υπάλλη-

λος θα απονέµει και τις τρεις συντάξεις». Στην 
ταχύτερη έκδοση των συντάξεων θα συµβά-
λει η άµεση εφαρµογή των νέων παρεµβάσε-
ων που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό  όσον 
αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους 
έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, 
καθώς και ο επανυπολογισµός όλων των πα-
λαιών συντάξεων. 

Προτεραιότητα είναι να λάβουν τις συντάξεις 
τους ευπαθείς οµάδες, όπως οι δικαιούχοι συ-
ντάξεων αναπηρίας και χηρείας. Μεγάλη ανα-
µονή παρατηρείται στην έκδοση συντάξεων δι-
εθνών σχέσεων, αλλά και σε περιπτώσεις δια-
δοχικής και παράλληλης ασφάλισης. Εντός των 
επόµενων εβδοµάδων θα ξεκινήσει η λειτουρ-
γία του πρωτοποριακού συστήµατος ψηφιοποί-
ησης των συντάξεων «Ατλας», προκειµένου να 
ενταχθεί εκεί ένας σηµαντικός αριθµός των εκ-
κρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 
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Τ
ις 250.200 έφτασαν οι εκκρεµείς αιτήσεις 
συνταξιοδότησης για κύρια και επικου-
ρική ασφάλιση, µε την αναµονή σε κά-

ποιες περιπτώσεις να φτάνει έως και τα πέντε 
χρόνια. Σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν στη 
διάθεσή τους η ηγεσία του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η διοίκη-
ση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, 
οι αιτήσεις για κύρια σύνταξη ξεπερνούν τις 
158.000, ενώ για επικουρική τις 92.200. Μάλι-
στα, οι αιτήσεις τους τελευταίους 7 µήνες σηµεί-
ωσαν σηµαντική αύξηση, κατά 33.000, καθώς 
τον Ιούνιο του 2019 ανέρχονταν σε 125.000 
για κύρια και σε 86.000 για επικουρική. Μό-
νο τον Ιανουάριο φέτος και µε αφορµή τις νέ-
ες αλλαγές στο ασφαλιστικό και την αύξηση 
των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν 
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, υποβλή-
θηκαν 19.000 νέες αιτήσεις. Για τη διεκπεραί-
ωση των εκκρεµών αιτηµάτων απαιτείται πε-
ρίπου 1,2 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 
για την εξόφληση των κύριων συντάξεων µε 
τα αναδροµικά ποσά απαιτείται περίπου 1,106 
δισ. ευρώ, καθώς ο κάθε συνταξιούχος διεκ-
δικεί περίπου 7.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για την 
εξόφληση των επικουρικών συντάξεων µε τα 
αναδροµικά ποσά απαιτείται ένα ποσό που κυ-
µαίνεται από 138,1 έως 184,2 εκατ. ευρώ, µε 

τον κάθε συνταξιούχο να διεκδικεί από 1.500 
έως 2.000 ευρώ. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
αυτή τη στιγµή διεκπεραιώνονται 6.000 αιτή-
µατα τον µήνα και καταβάλλονται 21 εκατ. ευ-
ρώ για την αποπληρωµή τους. Με αυτόν τον 
ρυθµό, οι παλαιές εκκρεµείς αιτήσεις θα απο-
πληρωθούν σε 3,5 χρόνια. 

Η λύση στο πρόβληµα 
Για την επίλυση του συγκεκριµένου προβλή-
µατος, η κυβέρνηση και ο αρµόδιος υπουργός 
Γιάννης Βρούτσης έχουν επικεντρωθεί στην τα-
χύτερη λειτουργία του ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) από 
την 1η Μαρτίου και στην έκδοση όλων των 
απαιτούµενων εγκυκλίων για τη συγχώνευ-
ση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλι-
σης και Εφάπαξ Παροχών. Με δεδοµένη την 
τεράστια καθυστέρηση στην απονοµή των 

Μόλις 6.000 αιτήµατα τον µήνα διεκπεραιώνει 
ο ΕΦΚΑ, ενώ εκκρεµούν 158.000 κύριες και 92.200 
επικουρικές. Το χρονοδιάγραµµα της πληρωµής 
και το ραντεβού του Ιουνίου για την ηλεκτρονική 
διευθέτηση των νέων αιτηµάτων
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