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2 Τη δήλωση του αιτούντος για ασφαλιστικό χρόνο πέρα από αυτόν 
που έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά («συντάξεις εμπιστοσύνης»).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας διαδικασίας είναι τα εξής:
f Δεν απαιτείται οι ασφαλισμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητι-
κά (φυσικά παραστατικά), τα οποία ωστόσο πρέπει να φυλάξουν 
έως και 10 έτη, προκειμένου να τα προσκομίσουν αν ζητηθούν κα-
τά τη διάρκεια των ελέγχων. Αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογη-
τικά, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Οι υπηρεσίες του ΕΦ-
ΚΑ εντός τριών μηνών πρέπει να ελέγξουν το ασφαλιστικό ιστορι-
κό του αιτούντος και να αποφασίσουν αν δικαιούται σύνταξη (και 
το ύψος της).

Εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες, τότε 
η σύνταξη απονέμεται με βάση δύο μόνο δεδομένα:

f Πρώτον, το ασφαλιστικό ιστορικό, όπως 
είναι καταγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα ΑΤΛΑΣ του ΕΦΚΑ.
f Δεύτερον, τις δηλώσεις και στοιχεία 
που έχουν υποβάλει οι ασφαλισμένοι με 

την αίτησή τους για συνταξιοδότη-
ση για να τεκμηριώσουν ότι έχουν 
περισσότερο χρόνο από αυτόν που 
«βλέπει» το σύστημα του ΕΦΚΑ.

Μετά την πάροδο του τριμήνου, 

πόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει 
περισσότερα από πέντε πλασματι-
κά έτη ασφάλισης.

Εναλλακτικά, μπορούν να συνε-
χίσουν προαιρετικά την ασφάλισή 

τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των 
προϋποθέσεων ικανότητας προς ερ-
γασία και για χρονικό διάστημα μέ-

χρι τρία έτη. Ο επιπλέον χρόνος μπο-
ρεί να θεμελιώνεται και με βεβαιώσεις 

πιστοποιημένων επαγγελματιών, δι-
κηγόρων και φοροτεχνικών. Επομέ-

νως, μπορεί να υπάρχει συνδυασμός 
του ασφαλιστικού ιστορικού που βρί-
σκεται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (για τον 
ασφαλιστικό χρόνο που είναι κατα-
γεγραμμένος εκεί) και της βεβαίω-

σης του πιστοποιημένου επαγγελματία για 
τον υπόλοιπο χρόνο.

δηλαδή, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν 
επαληθεύονται πριν από την πράξη απονομής 
σύνταξης, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων. Εν 
τω μεταξύ, όμως, ο ασφαλισμένος λαμβάνει 
τη σύνταξή του χωρίς να περιμένει, όπως γι-
νόταν μέχρι τώρα.

Fast track 
Εντός του Ιουλίου αναμένεται να καταβλη-
θούν οι πρώτες συντάξεις, με τη διαδικα-
σία fast track, σε όσους δικαιούχους υπέβα-
λαν αίτηση συνταξιοδότησης τον περασμένο 
Απρίλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσες αι-
τήσεις συνταξιοδότησης υποβλήθηκαν μετά 
την 1η Απριλίου 2022 και δεν ολοκληρωθούν 
έως το τέλος του μήνα από τους υπαλλήλους 
του e-ΕΦΚΑ θα διεκπεραιωθούν με τη μέθο-
δο του fast track και θα καταβληθούν το πο-
σό της σύνταξης και τα αναδρομικά έως το τέ-
λος του επόμενου μήνα. Με τη νέα μέθοδο, ο 
συνταξιούχος εντός τετραμήνου θα λάβει τα 
χρήματα που του οφείλονται. 

Αναλυτικότερα, εάν η προθεσμία του τρι-
μήνου δεν τηρείται, τότε οι αρμόδιες υπηρε-
σίες, για να εκδώσουν την απόφαση, θα πρέ-
πει να στηρίζονται σε δύο δεδομένα: Αφενός 
στα στοιχεία που περιέχει το ηλεκτρονικό σύ-
στημα ΑΤΛΑΣ για το ασφαλιστικό ιστορικό 
του αιτούντος, αφετέρου στα επιπλέον στοι-
χεία που έχει ο ίδιος προσκομίσει για τον χρό-
νο της ασφάλισής του. Ο έλεγχος, δηλαδή, θα 
γίνεται στη βάση αυτών μόνο των στοιχείων 
και η σύνταξη θα εκδίδεται σε χρόνο-ρεκόρ.

Οι ρυθμίσεις για τις συντάξεις fast track θα 
αφορούν τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή 
όσους υποβάλουν αίτηση για σύνταξη που κα-
θίσταται ληξιπρόθεσμη μετά τις 31/3.

Επί της ουσίας, θα επαναλαμβάνεται η δια-
δικασία της «σύνταξης εμπιστοσύνης», ώστε 
η σύνταξη να εκδίδεται γρήγορα με βάση τα 
στοιχεία που υπάρχουν στο ψηφιοποιημένο 
ιστορικό. Ετσι, θα γίνεται ο υπολογισμός και 
οι έλεγχοι θα ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο. 
Οι έλεγχοι δεν θα είναι δειγματοληπτικοί, αλ-
λά θα αφορούν όλους τους ασφαλισμένους. 
Με αυτό τον τρόπο, δεν θα δημιουργηθεί ξα-
νά στοκ ληξιπρόθεσμων εκκρεμών αιτήσεων.

που 5.000 εφάπαξ. Για τις νέες αιτήσεις από 
τον Απρίλιο του 2022, καθιερώνεται προθε-
σμία τριών μηνών για την έκδοση επικουρι-
κής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση 
της κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσμία 
έξι μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ, με αφε-
τηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετι-
κού αιτήματος.

Σημειώνεται ότι, μόνο τον Μάιο, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ολοκλήρωσαν 30.000 

αιτήσεις συνταξιοδότησης, κάτι που αποτελεί 
ρεκόρ όλων των εποχών για τον ΕΦΚΑ και απο-
τυπώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί τους 
τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τον διοικητή 
του ταμείου, Παναγιώτη Δουφεξή. 

Εγκύκλιος
Οπως ορίζει ρητά η σχετική εγκύκλιος της δι-
οίκησης του ΕΦΚΑ, οι υπάλληλοι καλούνται να 
σταματήσουν αμέσως κάθε αλληλογραφία για 
την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν τις 
αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβλη-
θεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 και να εκδώ-
σουν πράξεις απονομής σύνταξης ή απορρι-
πτικές αποφάσεις με βάση:

1Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ασφαλιστι-
κού ιστορικού του αιτούντος (σύστημα 

ΑΤΛΑΣ ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που 
τηρούνται στον ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία Απριλίου του 
e-ΕΦΚΑ που παρουσιάζει η «R», οι 
περισσότερες εκκρεμότητες απόδο-
σης κύριων συντάξεων διαμορφώ-
νονται ως εξής: 
f Στο πρώην ΙΚΑ 23.082 περιπτώσεις.
f Ακολουθεί το Δημόσιο, όπου στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) 
υπάρχουν 20.131 φάκελοι συνταξιο-
δότησης. 
f Στον ΟΑΕΕ 13.887 εκκρεμότητες. 
f Στον ΟΓΑ, 11.480 αγρότες να πε-
ριμένουν τη σύνταξή τους. 
f Στο ΕΤΑΑ των γιατρών, των δικη-
γόρων και των αυτοαπασχολούμε-
νων 4.632 αιτήσεις για κύρια σύντα-
ξη σε αναμονή. 
f Στο ΝΑΤ 458 αιτήσεις και στο τα-
μείο των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ) 152 αιτήσεις.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του συστήματος ΑΤ-
ΛΑΣ, τον φετινό Απρίλιο ήταν 174,6 
εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι τον ίδιο μή-
να ήταν 402,5 εκατ. ευρώ και το 2019 
668,5 εκατ. ευρώ.

Σε αναμονή

ΑΝΑ ΤΑΜΕΊΟ

Εντός Ιουλίου θα καταβληθούν 
οι πρώτες συντάξεις, με τη 
διαδικασία fast track, σε όσους 
συνταξιούχους υπέβαλαν αίτηση 
συνταξιοδότησης τον Απρίλιο


