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67.000
συντάξεις
σε 70 ημέρες

Πρόκειται για αιτήσεις που δεν έχουν 
διεκπεραιωθεί από το 2019 έως και τον 

φετινό Απρίλιο. Αφορούν ασφαλισμένους 
στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο, γιατρούς, 

μηχανικούς, αγρότες και ελεύθερους 
επαγγελματίες. Αναλυτικά η διαδικασία

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης

Σ
την απόδοση περίπου 67.000 ληξιπρό-
θεσμων κύριων συντάξεων που εκκρε-
μούν από το 2019 έως και σήμερα ανα-

μένεται να προχωρήσει ο ηλεκτρονικός Εθνι-
κός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης έως το τέ-
λος του καλοκαιριού, αποπληρώνοντας στους 
συνταξιούχους 175 εκατ. ευρώ. Η απόδοση 
των κύριων συντάξεων και των ληξιπρόθεσμων 
αναδρομικών προς τους ασφαλισμένους με τη 
νέα μέθοδο των «συντάξεων εμπιστοσύνης» 
αποτελεί κύριο μέλημα της κυβέρνησης και 
και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, καθώς είναι 
το βασικότερο προαπαιτούμενο σε εκκρεμό-
τητα για να λάβει η χώρα τη τελευταία δόση, 
ύψους 748 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη των ελ-
ληνικών ομολόγων τον ερχόμενο Δεκέμβριο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που 
έχει στη διάθεσή της η Realnews: 
f Εως το τέλος Μαΐου ο αριθμός των ληξιπρό-
θεσμων αιτήσεων του 2019 είναι 2.400 και οι 
συντάξεις αναμένεται να αποδοθούν στους δι-
καιούχους έως το τέλος Ιουνίου. Οι εκκρεμείς 
αυτές αιτήσεις ανέρχονται στο 1,5% του συ-
νόλου των αιτήσεων (166.000) που υποβλή-
θηκαν το 2019.
f Εως το τέλος Ιουλίου θα αποδοθούν οι συ-
ντάξεις και τα αναδρομικά ποσά σε 14.100 
ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση το 
2020, ενώ οι εξαιρετικά περίπλοκες περιπτώ-
σεις θα οριστικοποιηθούν έως το τέλος Αυγού-
στου. Πρόκειται για το 9% του συνόλου των 
163.590 αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2020. 
f Κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων μη-

νών, Ιούλιο και Αύγουστο, θα αποδοθούν οι 
συντάξεις σε 43.300 δικαιούχους που υπέ-
βαλαν αίτηση το 2021, ήτοι το 22% περίπου 
από τις 200.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
πέρυσι. Ταυτόχρονα, έως το τέλος του καλο-
καιριού θα καταβληθεί προσπάθεια από τους 
υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ να οριστικοποιηθούν 
και 7.200 ληξιπρόθεσμες αιτήσεις των μηνών 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου φέτος. Συνολι-
κά, το πρώτο δίμηνο του έτους κατέθεσαν αί-
τηση 35.158 συνταξιούχοι και σε εκκρεμότη-
τα 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 ασφα-
λισμένων για την αναγνώριση επιπλέον χρό-
νου ασφάλισης. Με τον νέο τρόπο, τα έγγρα-
φα δεν θα ελέγχονται εκ των προτέρων από 
τον e-ΕΦΚΑ, αλλά θα διασταυρώνονται εκ 
των υστέρων σε διάστημα έως και 10 ετών, 
προκειμένου να καταβληθούν άμεσα η σύ-
νταξη και τα αναδρομικά στον ασφαλισμένο 
που βρίσκεται σε πολύμηνη αναμονή. 

Επικουρικές
Αμέσως μετά την έκδοση των κύριων συ-
ντάξεων, εντός Σεπτεμβρίου, θα ακολου-
θήσει η εκκαθάριση 92.000 ληξιπρόθε-
σμων επικουρικών συντάξεων και περί-

 ΟΔΗΓΟΣ

υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ. Το πο-
σό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπο-
λείπεται του ποσού των 50 ευρώ.

Αν τα στοιχεία που προσκόμισε ο συνταξι-
ούχος είναι πλαστά, θα επιβάλλονται οι ποι-
νές που παγίως προβλέπονται για την εξα-
πάτηση της δημόσιας διοίκησης. Αυτοματο-
ποιημένος θα είναι ο έλεγχος και στην πε-
ρίπτωση ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμέ-
νου προς τον e-ΕΦΚΑ άνω του ορίου που 
αποκλείει τη συνταξιοδότηση. Ο οφειλέτης 
ενεργοποιεί και πάλι το δικαίωμά του για συ-
νταξιοδότηση, εφόσον εξοφλήσει τις οφει-
λές του εντός δύο μηνών.

Οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά 
στη σύνταξη μπορούν να αναγνωρίσουν πε-
ρισσότερο χρόνο ασφάλισης έως και έξι μή-
νες προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα 
πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋ-

ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΆΠΌΚΛΙΣΗ ανάμεσα στη δή-
λωση και την πραγματική ασφάλιση μικρό-
τερη των δύο ετών, ο ασφαλισμένος θα έχει 
τη δυνατότητα να καλύπτει τη διαφορά, τις 
εισφορές που λείπουν δηλαδή, και να συ-
νεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του κανο-
νικά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, που έχει 
καταβληθεί μεγαλύτερη σύνταξη από όση 
θα έπρεπε, τα επιπλέον χρήματα θα ανακτη-
θούν με τις σχετικές διαδικασίες που προ-
βλέπονται παγίως από το Δημόσιο.

Η ευνοϊκότερη διαδικασία που ισχύει για 
τις συντάξεις χηρείας προβλέπει παρακρά-
τηση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του ακα-
θάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για 
συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και 
το 1/6 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαί-
ας σύνταξης κατά το μέρος της που τυχόν 

Τι γίνεται σε 
περίπτωση λάθους 

ή απόκλισης  
με υπαιτιότητα  

του ασφαλισμένου


