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Φάση Δ’: Συντάξεις γήρατος ελεύθερων 
επαγγελματιών, νομικών και εργαζομένων 
στον Τύπο, με στόχο την παραγωγική λειτουρ-
γία από τον Νοέμβριο του 2021.

 Σε καθεμία από τις τέσσερις φάσεις περι-
λαμβάνονται το στάδιο του σχεδιασμού και 
της ανάπτυξης, το στάδιο της τρίμηνης πιλο-
τικής λειτουργίας, το στάδιο της πλήρους πα-
ραγωγικής λειτουργίας και το στάδιο της έντα-
ξης του μέγιστου δυνατού όγκου των εκκρε-
μών υποθέσεων. Με την έναρξη της πλήρους 
λειτουργίας κάθε φάσης, ο χρόνος απονομής 
της σύνταξης θα μειωθεί σε λίγα δευτερόλε-
πτα από την υποβολή της αίτησης.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του 
υπουργείου Εργασίας, μια τέτοια ψηφιοποίη-
ση θα οδηγήσει αφενός στην καλύτερη οργά-
νωση και παρακολούθηση των δαπανών για 
συντάξεις και αφετέρου στον υπολογισμό του 
κόστους των παροχών τους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να 
συμβάλει ποικιλοτρόπως στην αποδοτικότε-
ρη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος 
μέσα από: α) την ολοκλήρωση της ενοποίη-
σης των κατακερματισμένων λειτουργιών των 
ασφαλιστικών φορέων, β) τον προσδιορισμό 
περιπτώσεων υψηλού κινδύνου για εισφορο-
διαφυγή, γ) την ταχύτερη ένταξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και, 
εντέλει, δ) την άμβλυνση των αναντιστοιχιών 
μεταξύ του επιπέδου εισφορών και παρεχόμε-
νων υπηρεσιών των διαφορετικών ασφαλιστι-
κών φορέων, τομέων ή κλάδων.

Σημειώνεται ότι και στην έκθεση Πισσαρί-
δη για την οικονομία, σε ό,τι αφορά τις αλλα-
γές στο ασφαλιστικό που πρέπει να προωθη-
θούν, έχει επισημανθεί ότι είναι απαραίτητη η 

επιτάχυνση της λειτουργικής ενοποί-
ησης των σχετικών συστημά-

των των ταμείων, ώστε να 
γίνεται πολύ γρηγορότερα 
και με αυτόματους μηχα-
νισμούς η έκδοση συντά-
ξεων και ταυτόχρονα να 
υπάρχει συνεχής πληρο-
φόρηση των εργαζομέ-

νων για την ασφαλιστική 
θέση τους κατά τη διάρ-

κεια του εργασιακού 
βίου τους.

 Ωστόσό, την ίδία στίγμη, οι νέες αιτή-
σεις για συνταξιοδότηση που υποβάλλουν οι 
ασφαλισμένοι παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις 
από το 2017, οπότε και ιδρύθηκε ο e-ΕΦΚΑ, 
με το φαινόμενο να εμφανίζεται πιο έντονο 
το τετράμηνο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος του 
2019 (αύξηση 18%, 9.174 περισσότερες νέ-
ες αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2018).

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν υποβλη-
θεί 116.508 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης 
για κύρια σύνταξη, έναντι 119.826 πέρυσι, 
116.107 το 2018 και 109.025 το 2017. Οι αι-
τήσεις καταγράφονται με βάση την ημερομη-
νία υποβολής, αντί της ημερομηνίας καταχώ-
ρισης στο πληροφοριακό σύστημα που ίσχυε 
κατά το παρελθόν, καθώς στο τέλος του 2019 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός 
αιτημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωριστεί.

Για το 2020 γίνεται εκτίμηση με βάση τα δε-
δομένα των πρώτων εννέα μηνών του έτους 
και εκτιμάται ότι το πλήθος των νέων αιτήσε-
ων κύριας σύνταξης θα ανέλθει περίπου σε 
160.000 συνολικά.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι το 
85% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης να 
διεκπεραιώνεται χωρίς γραφειοκρατία μέχρι το 
τέλος του 2021. Μάλιστα, ο υπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρού-
τσης, προτρέπει τους υποψήφιους συνταξιού-
χους να μην καταθέτουν άμεσα αιτήσεις για 
συνταξιοδότηση και να περιμένουν ώστε να 
ενταχθούν οι κλάδοι τους στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της πλατφόρμας «Ατλας», προκει-
μένου να λάβουν ταχύτερα τη σύνταξή τους. 
Μέσω της πλατφόρμας «Ατλας», θα καταργη-
θεί σταδιακά η προσκόμιση εγγράφων και δι-
καιολογητικών, καθώς αυτά θα αντλούνται ηλε-
κτρονικά μέσω της διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ 
με τους φορείς που τα εκδίδουν.

Το χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των νέων συ-
ντάξεων έχει ως εξής:

Φάση Α’: Στην πρώτη φάση που τέθηκε σε 
πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 23 Ιουλί-
ου 2020 εντάχθηκαν οι συντάξεις γήρατος των 
αγροτών και οι μεταβάσεις αιτία θανάτου (χη-
ρείας). Αυτή τη στιγμή εντοπίζεται το οξύμω-
ρο στον ΕΦΚΑ να έχουν εκδοθεί συντάξεις χη-
ρείας για τις οποίες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν 
το 2020 και να παραμένουν σε αναμονή αι-
τήσεις του 2018. 

Οι επόμενες τρεις φάσεις ψηφιακής έκδοσης 
των νέων συντάξεων έχουν σχεδιαστεί ως εξής:

Φάση Β’: Συντάξεις αναπηρίας και γή-
ρατος υγειονομικών, με στόχο την πα-
ραγωγική λειτουργία από τον Μάρ-
τιο του 2021.

Φάση Γ’: Συντάξεις γήρατος μι-
σθωτών, Δημοσίου και μηχανι-
κών, με στόχο την παραγωγι-
κή λειτουργία από τον Ιούλιο 
του 2021.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας 
είναι το 85% των νέων αιτήσεων 
συνταξιοδότησης να διεκπεραιώνεται χωρίς 
γραφειοκρατία μέχρι το τέλος του 2021

ρίες της «R», ο αριθμός αυτός ξεπεράστηκε τον 
Οκτώβριο, και έφτασε τις 30.000, ενώ τον Νο-
έμβριο, παρά το γεγονός ότι οι δημόσιες υπη-
ρεσίες υπολειτουργούσαν λόγω της πανδημί-
ας, οι αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν ξεπέρα-
σαν τον αριθμό που είχε καταγραφεί το 2019. 

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του 
υπουργείου Εργασίας, η τήρηση του χρονοδια-
γράμματος για τη διευθέτηση των παλαιών εκ-
κρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μπορεί να 
επηρεαστεί μόνο από την εξέλιξη της πανδημί-
ας του κορωνοϊού και από το ενδεχόμενο ενός 
τρίτου κύματος το πρώτο τρίμηνο του 2021. Κι 
αυτό γιατί η πλειονότητα των δημοσίων υπαλ-
λήλων απέχει από τα καθήκοντά της. 

Το πρώτο εννιάμηνο του 2020 ολοκληρώθη-
κε η επεξεργασία 109.552 εκκρεμών συνταξιο-
δοτικών αιτημάτων, δηλαδή 21.461 περισσό-
τερα από το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2019, 
όταν είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία 88.091 
αιτημάτων συνταξιοδότησης. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται πως το πλήθος των συνταξιοδοτικών 
αιτημάτων που ολοκληρώνονται μηνιαίως αυ-
ξήθηκε, από 9.756 τον Σεπτέμβριο του 2019, 
σε 13.506 τον Φεβρουάριο του 2020 (αύξηση 
38,44%), πριν από την έναρξη της πανδημίας. 
Τους μήνες της πρώτης καραντίνας, δηλαδή το 
τρίμηνο Μάρτιος-Μάιος, η επεξεργασία νέων 
αιτήσεων μειώθηκε σημαντικά, ενώ αυξήθηκε 
εκ νέου από τον Ιούνιο, για να φτάσει τον Σε-
πτέμβριο του 2020 σε υπερδιπλασιασμό, κα-
θώς ολοκληρώθηκε η επεξεργασία 19.632 φα-
κέλων, με τη συμβολή και των ψηφιακών απο-
νομών του συστήματος «Ατλας». Συνολικά, στο 
πρώτο εννιάμηνο η αύξηση της ολοκλήρωσης 
των αιτημάτων ανέρχεται σε 24,36%.

 Με την έκδοση των κύριων συντάξεων και 
την ηλεκτρονική διασύνδεση των συστημάτων 
θα είναι ευκολότερη η αποπληρωμή των επι-
κουρικών και των εφάπαξ και δεν θα χρειάζεται 
πλέον τρεις διαφορετικές υπηρεσίες να ασχο-
λούνται με την περίπτωση ενός ασφαλισμένου. 

υπηρεσιακα
Μέσω της 
πλατφόρμας 
«ατλας», θα 
καταργηθεί σταδιακά 
η προσκόμιση 
εγγράφων και 
δικαιολογητικών, 
καθώς αυτά 
θα αντλούνται 
ηλεκτρονικά μέσω 
της διασύνδεσης του 
e-εΦκα με τους 
φορείς που τα 
εκδίδουν

Με την πλήρη λειτουργία κάθε 
φάσης, ο χρόνος απονομής 
της σύνταξης θα μειωθεί σε 
λίγα δευτερόλεπτα από την 
υποβολή της αίτησης

Ο διΟικητηΣ του ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα κοινωνικής 
Ασφάλισης, Χρήστος Χάλαρης

Ποιες αλλαγές θα φέρει 
η ψηφιακή εποχή


