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Μ
ία ακόμη απίστευτη ιστορία γραφει-
οκρατικής παράνοιας που επικρατεί 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα φέρ-

νει σήμερα στο φως η Realnews. Σε ελέγχους 
που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2021, με τη 
συγχώνευση υπηρεσιών και τμημάτων του ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, εντοπίστηκαν σε ξεχασμένες κούτες, σα-
κούλες και συρτάρια 29.984 αιτήσεις συντα-
ξιοδότησης για κύρια ασφάλιση που δεν είχαν 
καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του τα-
μείου. Οι ασφαλισμένοι περίμεναν μάταια, σε 
κάποιες περιπτώσεις και δέκα χρόνια, να τους 
αποδοθεί η σύνταξη, όμως η αίτησή τους δεν 
είχε καταχωριστεί πουθενά.

Οι ξεχασμένες αιτήσεις σε σακούλες, κούτες 
και συρτάρια είναι κυρίως ελεύθερων επαγ-
γελματιών, μετά τη συγχώνευση διευθύνσε-
ων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών και την υπαγωγή τους 
στον e-ΕΦΚΑ, αγροτών από τον πρώην ΟΓΑ, 
μετά την κατάργηση των κατά τόπους αντα-
ποκριτών, αλλά και ευγενών ταμείων όπως το 
ΤΣΑΥ (γιατροί), το ΤΑΝ (νομικοί) και το ΤΣΜΕ-
ΔΕ (μηχανικοί). 

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ανα-
μόρφωση του e-ΕΦΚΑ έως το τέλος Φεβρουα-
ρίου, στόχος είναι να υλοποιηθεί η εκ βάθρων 
αλλαγή του συστήματος απόδοσης συντάξε-
ων και να προχωρήσει ταχύτερα η απονομή 
τους στους ασφαλισμένους με την εκκαθάρι-
ση όλων των εκκρεμών αιτήσεων έως τον Ιού-
νιο του 2022. Ταυτόχρονα, o e-ΕΦΚΑ εκσυγ-

πίστηκαν, όπως αποκαλύπτει η «R», ενσωματώθηκαν στις εκκρε-
μότητες του e-ΕΦΚΑ. Με εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Ερ-
γασίας, ξεκίνησε η σταδιακή καταβολή των συντάξεων που εκ-
κρεμούσαν από το 2010. Οπως επισημαίνουν υψηλόβαθμα στε-
λέχη του υπουργείου, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι επιπλέον φά-
κελοι, το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων θα αντιμετωπιζόταν 
οριστικά στα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

Από το 2010!
Στα… αζήτητα εντοπίστηκαν 44 αιτήσεις συνταξιοδότησης που 
είχε υποβληθεί χειρόγραφα από το 2010. Συγκεκριμένα, πέρυ-
σι τον Ιανουάριο, εντοπίστηκαν έξι αιτήσεις σε κούτες σε υπο-
κατάστημα του e-ΕΦΚΑ στην Αγία Παρασκευή, το οποίο ήταν 
κλειστό. Οι αιτήσεις που έμειναν στα αζήτητα και υπεβλήθησαν 
το 2011 έφτασαν τις 94, ενώ τις 97 έφτασαν αυτές που υπεβλή-

χρονίζεται σε ηλεκτρονικά συστήματα και υποδομές, με τη χρή-
ση λογισμικών που θα επιτρέπουν τον έλεγχο της θεμελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό της σύντα-
ξης αυτόματα, αλλά και την πρόσληψη έως το τέλος Ιανουαρί-
ου επιπλέον 100 ατόμων με συμβάσεις έργου για την έκδοση 
συντάξεων. Αλλωστε, είναι προαπαιτούμενο σε όλες τις συζητή-
σεις με τους θεσμούς η πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, με ιδιαίτερη έμφα-
ση στη μείωση του αριθμού των συντάξεων που εκκρεμούν. Το 
κλείσιμο των εκκρεμοτήτων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις συζητήσεις για την έξοδο της 
χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, που θα ξεκινή-
σουν τον Φεβρουάριο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης των 
θεσμών για την αξιολόγηση.

Σε όλη τη χώρα
Οι ξεχασμένοι φάκελοι αποκαλύφθηκαν κατά τη συγχώνευση το-
πικών διευθύνσεων και υποκαταστημάτων σε ολόκληρη τη χώ-
ρα. Κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων, με την υλοποίηση του 
νέου οργανογράμματος, βρέθηκαν χιλιάδες φάκελοι σε αποθή-
κες, υπόγεια, ντουλάπια που δεν είχαν καταχωριστεί στο σύστη-
μα και ως εκ τούτου δεν φαινόταν πουθενά ότι οι ασφαλισμένοι 
έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης. Οι φάκελοι που εντο-
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Τα ξεχασμένα από το 2010 έως 
και το 2021 αιτήματα βρέθηκαν 

μόλις την προηγούμενη 
χρονιά σε σακούλες, 

κούτες και συρτάρια στα 
υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ 

ανά την επικράτεια. Αφορούν 
ελεύθερους επαγγελματίες, 

αγρότες, γιατρούς, νομικούς 
και μηχανικούς


