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ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥΣ
Εντός του καλοκαιριού 
αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν τα πρώτα 
δρομολόγια σε Ιόνιο και Αιγαίο. 
Ποιοι είναι οι επενδυτές από 
Γερμανία, Κύπρο, Ελλάδα και 
Μαλδίβες, οι οποίοι έχουν 
έτοιμο τον στόλο. Από ποια 
υδατοδρόμια θα αρχίσουν τα 
πρώτα ταξίδια. Ο ρόλος-κλειδί 
του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών στο ξεμπλοκάρισμα 
των διαδικασιών 

ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Η υψηλή παραβατικότητα στα 
πρατήρια καυσίμων όσον αφορά  
τις τιμές εντείνει τους ελέγχους από 
τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες 
και επιστρατεύονται αυστηρά μέτρα, 
που φτάνουν μέχρι το λουκέτο 
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Σ
την απόδοση 67.000 κύ-
ριων συντάξεων αναμέ-
νεται να προχωρήσει ο 

ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης έως το 
τέλος του καλοκαιριού, κατα-
βάλλοντας 175 εκατ. ευρώ σε 
συνταξιούχους που βρίσκο-
νται σε αναμονή από το 2019. 
Η απόδοση των κύριων συ-
ντάξεων και των ληξιπρόθε-
σμων αναδρομικών προς τους 
ασφαλισμένους με τη νέα μέθοδο των «συντά-
ξεων εμπιστοσύνης» αποτελεί κύριο μέλημα της 
κυβέρνησης και του υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, καθώς 
είναι το βασικότερο προαπαιτούμενο σε εκκρε-
μότητα για να λάβει η χώρα τη τελευταία δόση 
από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων τον ερ-
χόμενο Δεκέμβριο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει στη 
διάθεσή της η Realnews, έως το τέλος Μαΐου ο 
αριθμός των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων το 2019 
είναι 2.400 και οι συντάξεις αναμένεται να απο-
δοθούν στους δικαιούχους, εκτός από τις εξαιρε-
τικά σύνθετες περιπτώσεις, έως το τέλος Ιουνίου. 
Εως το τέλος Ιουλίου θα αποδοθούν οι συντάξεις 
και τα αναδρομικά ποσά σε 14.100 ασφαλισμέ-
νους που υπέβαλαν αίτηση το 2020, ενώ οι εξαι-
ρετικά περίπλοκες περιπτώσεις θα οριστικοποιη-
θούν έως το τέλος Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια 
των δύο επόμενων μηνών, Ιούλιο και Αύγουστο, 
θα αποδοθούν οι συντάξεις σε 43.300 δικαιού-
χους που υπέβαλαν αίτηση το 2021. Ταυτόχρο-
να, έως το τέλος του καλοκαιριού θα καταβληθεί 

προσπάθεια από τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ 
να οριστικοποιηθούν και 7.200 ληξιπρόθεσμες 
αιτήσεις των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρί-
ου φέτος. Συνολικά, το πρώτο δίμηνο του έτους 
κατέθεσαν αίτηση 35.158 συνταξιούχοι και σε 
εκκρεμότητα παραμένουν μόνο 7.200. 

 Οι 67.000 ασφαλισμένοι θα λάβουν «συντά-
ξεις εμπιστοσύνης», οι οποίες θα εκδοθούν με 
βάση τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα στο 
σύστημα ΑΤΛΑΣ και τις δηλώσεις των ασφαλι-
σμένων για την αναγνώριση επιπλέον χρόνου 
ασφάλισης. Με τον νέο τρόπο, τα έγγραφα δεν 
θα ελέγχονται εκ των προτέρων από τον e-ΕΦΚΑ, 
αλλά θα διασταυρώνονται εκ των υστέρων σε δι-
άστημα έως και 10 ετών, προκειμένου να κατα-
βληθούν άμεσα η σύνταξη και τα αναδρομικά 
στον ασφαλισμένο που βρίσκεται σε πολύμηνη 
αναμονή. Αμέσως μετά την έκδοση των κύριων 
συντάξεων, εντός Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει 
η εκκαθάριση 92.000 ληξιπρόθεσμων επικουρι-
κών συντάξεων και περίπου 5.000 εφάπαξ. Ση-
μειώνεται ότι, μόνο τον Μάιο, οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες του e-ΕΦΚΑ διεκπεραίωσαν 30.000 αιτή-
σεις συνταξιοδότησης, κάτι που αποτελεί ρεκόρ 

όλων των εποχών για τον ΕΦΚΑ. Οι περισσότε-
ρες ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριων συντάξεων 
σε αναμονή εντοπίζονται στο πρώην ΙΚΑ (πάνω 
από 23.000) και ακολουθεί το Δημόσιο, όπου στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπάρχουν περισ-
σότεροι από 20.000 φάκελοι. Οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήμα-
τος ΑΤΛΑΣ, φέτος τον Απρίλιο ήταν 174,6 εκατ. 
ευρώ, όταν πέρυσι τον ίδιο μήνα ήταν 402,5 εκατ. 
ευρώ και το 2019 668,5 εκατ. ευρώ. Εντός Ιου-
λίου αναμένεται να καταβληθούν και οι πρώτες 
συντάξεις με τη διαδικασία fast track σε όσους 
συνταξιούχους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότη-
σης τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης υπο-
βλήθηκαν μετά την 1η Απριλίου 2022 και δεν 
ολοκληρωθούν έως το τέλος του μήνα από τους 
υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ θα διεκπεραιωθούν με 
τη μέθοδο του fast track και θα καταβληθούν τα 
ποσά των συντάξεων και τα αναδρομικά έως το 
τέλος του επόμενου μήνα. Το ποσό της σύντα-
ξης θα εκδίδεται σύμφωνα με τα στοιχεία που 
υπάρχουν στο ψηφιοποιημένο ιστορικό και θα 
ακολουθεί ο έλεγχος.

στο Δημόσιο, γιατρούς, μηχανικούς, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες 

ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ  
Η ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΙΟΝ
Την 1η Ιουλίου, το διοικητικό 
συμβούλιο της ιστορικής 
σοκολατοβιομηχανίας συγκαλεί 
έκτακτη γενική συνέλευση με 
μοναδικό θέμα την πώληση 
μετοχών κυριότητας της εταιρείας 
σε συνδεδεμένα μέρη και την 
παροχή των απαραίτητων 
εξουσιοδοτήσεων, εξέλιξη που 
φέρνει αύξηση του ποσοστού 
που κατέχει ήδη στην ΙΟΝ 
ο επιχειρηματίας Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος

Οι αιτήσεις εκκρεμούν από το 2019 και αφορούν ασφαλισμένους στο ΙΚΑ,  ΣΕΛ. 6-7
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Ποιες είναι οι 22 μεταρρυθμίσεις 
που πρέπει να θέσει σε τροχιά 
υλοποίησης η κυβέρνηση, 
προκειμένου να κλείσει, 
το φθινόπωρο, οριστικά τις 
δεσμεύσεις των μνημονίων
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Το τελευταίο πακέτο 
προαπαιτούμενων
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67.000 συντάξεις
σε 70 ημέρες!


