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Ξεμπλοκάρουν 
40.000 συντάξεις 
παράλληλης ασφάλισης

Πρόκειται για εκκρεμείς 
υποθέσεις από το 2016. 
Τον Ιούλιο θα δοθούν 
στους δικαιούχους οι 

πρώτες 5.000, με στόχο 
εντός πενταμήνου 
να ολοκληρωθεί η 
αποπληρωμή του 

συνόλου 

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

«Γ
κάζι» πατούν η ηγεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας και η διοίκηση του 
e-ΕΦΚΑ για την ταχύτερη έκδοση πε-

ρίπου 30.000-40.000 συντάξεων με διαδοχική 
ή παράλληλη ασφάλιση που εκκρεμούν από το 
2016, αλλά και 97.728 επικουρικών συντάξεων. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, έως 
το τέλος Ιουλίου θα λάβουν τη σύνταξή τους 
5.000 ασφαλισμένοι που έχουν παράλληλο ή 
διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, με τις υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ να οριστικοποιούν το ακριβές πο-
σό έως τις 5 Ιουλίου.

Η αρχή γίνεται με τις κατηγορίες συνταξι-
ούχων που αφορούν παράλληλο και διαδοχι-
κό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Σταδια-
κά και ανά εβδομάδα, θα εντάσσονται στη δι-
αδικασία εκκαθάρισης και τα υπόλοιπα τέως 
ταμεία. Με το νέο λογισμικό που υιοθέτησε ο 
e-ΕΦΚΑ, ξεκινούν σε πρώτη φάση να υπολο-
γίζονται οι νέες συντάξεις διαδοχικής και πα-
ράλληλης ασφάλισης που εκδίδονται από τώ-
ρα και στο εξής. Σε δεύτερη φάση, εντός Ιουλί-
ου, θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των συντάξεων 
με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης 
που έχουν εκδοθεί με τον Ν. 4387/2016 και θα 
ακολουθήσει η απόδοση των αντίστοιχων αυ-
ξήσεων και αναδρομικών στους δικαιούχους.

Σε πέντε μήνες
Η εκκαθάριση όλων των συντάξεων θα ολοκλη-
ρωθεί σε βάθος πενταμήνου, με τους ασφα-
λισμένους να βρίσκονται σε αναμονή από το 
2016 και τα ποσά των αναδρομικών να ξεπερ-
νούν σε κάποιες περιπτώσεις τα 30.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ Πανα-
γιώτη Δουφεξή, οι νέες συντάξεις με διαδοχικό 
και παράλληλο χρόνο ασφάλισης θα εκδίδονται 
πλέον χωρίς αποκλίσεις και, παράλληλα, χιλιά-
δες συνταξιούχοι θα λάβουν την προσαύξηση 
που δικαιούνται στο ποσό της σύνταξής τους.

Ο ακριβής αριθμός των συνταξιούχων που 
θα δουν προσαύξηση και αναδρομικά δεν έχει 
προσδιοριστεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να προ-
ηγηθεί ο υπολογισμός του μέσα από το νέο λο-
γισμικό σύστημα, που καθυστέρησε να εφαρ-
μοστεί στον ΕΦΚΑ περίπου έξι χρόνια. Υπεν-
θυμίζεται ότι μέχρι το 2019 δεν είχαν εκδοθεί 
οι απαραίτητες εγκύκλιοι για την προσαύξη-
ση των συντάξεων, ούτε υπήρχε ο απαι-
τούμενος τρόπος υπολογισμού τους. 

Κατηγορίες 
συνταξιούχων 
Η πλειονότητα των εν αναμονή συ-
νταξιούχων είναι:

f Ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ 
με παράλληλη ασφάλιση στον 
τέως ΟΑΕΕ. 

f Αυτοαπασχολούμενοι γιατροί 
και μηχανικοί (ασφάλιση στο τέ-
ως ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφάλι-
ση στο Δημόσιο. 

Οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν λάβει την πρώτη σύντα-
ξή τους από το τέως ΙΚΑ ή το τέως ΕΤΑΑ αντίστοιχα, αλ-
λά δεν έχουν λάβει την προσαύξηση της σύνταξης από 
τον τέως ΟΑΕΕ και το Δημόσιο. Πλέον, για όσους έχουν 
παράλληλη ασφάλιση σε περισσότερα από ένα ασφαλι-
στικά ταμεία ισχύει διπλός τρόπος υπολογισμού της σύ-
νταξης για τον χρόνο πριν και μετά το 2017. 

Τα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016 σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστι-
κούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ θεωρούνται 
διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης. 

Από την 1η/1/2017 και εφεξής δεν υφίσταται παράλ-
ληλη ασφάλιση, εφόσον υπάρχει μόνο ένας φορέας κύ-
ριας ασφάλισης, αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση και 

πολλαπλή καταβολή εισφορών για τα χρονικά διαστή-
ματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότε-
ρες της μίας εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστή-
ματα αυτά θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλι-
σης για κύρια σύνταξη. 

Για τον παράλληλο χρόνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016 διατηρείται στο νέο καθεστώς η προσαύξη-
ση 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) 

επιπλέον εισφοράς, όπως είχε για πρώτη φορά απο-
τυπωθεί στον νόμο Κατρούγκαλου.

Οι συνταξιούχοι με παράλληλο χρόνο 
ασφάλισης σε δύο ή και περισσότερα ταμεία 
δικαιούνται το μεγαλύτερο πακέτο αναδρο-
μικών που δόθηκε τα τελευταία χρόνια. 

Για παράδειγμα, έστω συνταξιούχος 
μηχανικός του ΤΣΜΕΔΕ και του Δημοσί-
ου έχει λάβει μόνο τη σύνταξη του Δη-
μοσίου. Από το ΤΣΜΕΔΕ, με 25 χρόνια 
ασφάλισης έως το 2016 και συντάξιμες 
αποδοχές 1.300 ευρώ, δικαιούται προ-
σαύξηση επί της σύνταξής του ύψους 
500 ευρώ τον μήνα. Τα αναδρομικά 
πενταετίας φτάνουν τα 30.000 ευρώ. 

ΑντίστροφΑ μετρά πλέον ο χρόνος για την έκδοση 
των πρώτων επικουρικών συντάξεων για ασφαλισμένους 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία Μαΐου που έχει στη διάθεσή της η «R», σε εκκρε-
μότητα βρίσκονται 97.728 ληξιπρόθεσμες επικουρικές 
συντάξεις, εκ των οποίων οι 29.254 αφορούν το Δημόσιο 
και 68.474 τον ιδιωτικό τομέα. Η εκτιμώμενη δαπάνη για 
την αποπληρωμή τους ανέρχεται σε 225,66 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του επικουρικού ταμείου, η μέση 
επικουρική μεικτή σύνταξη ανέρχεται σε 290,84 ευρώ και 
το καθαρό ποσό σε 195,12 ευρώ.  Αναλυτικότερα, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των διευθύνσεων του ΕΤΕΑΕΠ, μαζί 
με συντάξεις που κρίνονται ως ανελαστικές: 

f  Στο Δημόσιο εκκρεμούν 37.731 αιτήσεις. Για τις 
18.145 έχει εκδοθεί κύρια σύνταξη και μπορεί να εκδοθεί 
άμεσα η επικουρική για 8.618. 

f  Στο επικουρικό του τέως ΕΤΕΑΜ οι εκκρεμότητες 
ανέρχονται σε 66.203. Για τις 39.722 έχει εκδοθεί κύρια 
σύνταξη και μπορεί να εκδοθεί επικουρική για 31.777. 

f  Στο επικουρικό των τομέων Επικουρικής Ασφάλισης 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕ-
ΔΕ), Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του 
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του τέως ΕΤΑΑ εκκρε-
μούν 4.884 αιτήσεις. Για τις 4.249 έχει εκδοθεί κύρια σύ-
νταξη και μπορεί να εκδοθεί άμεσα η επικουρική για 
2.510. 

f  Στο επικουρικό του ΝΑΤ (ναυτικοί) εκκρεμούν 3.620 
αιτήσεις. Για τις 2.570 έχει εκδοθεί κύρια σύνταξη και 
μπορεί να εκδοθεί άμεσα η επικουρική για 2.185.

f  Στα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία του ιδιωτικού το-
μέα εκκρεμούν 13.497 αιτήσεις. Για τις 7.472 έχει εκδο-
θεί κύρια σύνταξη και μπορεί να εκδοθεί άμεσα η επικου-
ρική για 2.416. Πρόκειται για επικουρικές ταμείων εργα-
ζομένων στις ΔΕΚΟ, υπαλλήλων εμπορικών καταστημά-
των, τραπεζών, δημοσιογράφων, ναυτικών και τουριστι-
κών πρακτόρων κ.ά.

Παίρνουν σειρά  
οι επικουρικές

Ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής 
Χατζηδάκης


