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ασφάλισης από ιδιώτες δικηγόρους και λογι-
στές. Τον Φεβρουάριο ξεκινά ο τρίτος κύκλος 
με επιπλέον 1.200 συμμετέχοντες, ενώ δίνε-
ται η δυνατότητα εκ νέου εξέτασης σε περισ-
σότερους από 2.000 λογιστές και δικηγόρους 
που για διάφορους λόγους δεν πιστοποιήθη-
καν στους προηγούμενους κύκλους. Υπενθυμί-
ζεται πως ήδη 333 πιστοποιημένοι έχουν εντα-
χθεί στη διαδικασία απονομής συντάξεων, όμως 
μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί σημαντικός αριθ-
μός συντάξεων. 

Εκδοση επικουρικών 
και εφάπαξ 
Ταυτόχρονα, ο ΕΦΚΑ προχωρά, μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας του (https://www.efka.
gov.gr), στην παράλληλη έκδοση της κύριας σύ-
νταξης μαζί με την επικουρική και το εφάπαξ, 
προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος απονομής και 
των τριών αυτών παροχών. Αυτή τη στιγμή, οι 
ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για κύρια σύνταξη εί-
ναι 83.090, για επικουρική 90.000, ενώ περίπου 
50.000 είναι οι αιτήσεις για εφάπαξ. Ηδη τέθηκε 
σε λειτουργία η αίτηση για την επικουρική μαζί 
με την κύρια σύνταξη και δρομολογείται η έντα-
ξη και της εφάπαξ παροχής στην πλατφόρμα.

Με την ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επι-
κουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, καταργείται 
η υποχρέωση των ασφαλισμένων να επισκέπτο-
νται δύο με τρεις φορές τα υποκαταστήματα του 
e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των αναγκαίων δικαιο-
λογητικών. Ετσι, όταν ένας ασφαλισμένος υπο-
βάλλει ηλεκτρονικά το αίτημα για λήψη της κύ-
ριας σύνταξης, μπορεί την ίδια ημέρα να υπο-
βάλει και ηλεκτρονικό αίτημα για τη λήψη της 
επικουρικής. Οι αιτήσεις στα υποκαταστήματα 
για τη λήψη επικουρικής σύνταξης το 2021 ξε-
πέρασαν τις 70.000.

Στον e-ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι, από τη στιγμή που 
η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί, κάτι που αποτε-
λεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της 
επικουρικής, ο χρόνος αναμονής για την απο-
νομή της επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος 
θα μειωθεί σημαντικά. Σήμερα, ο μέσος χρό-
νος απονομής μιας επικουρικής είναι 12 μήνες, 
υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η αναμο-
νή ξεπερνά και τα δύο χρόνια. 

Με το νέο σύστημα υποβολής, εκτιμάται ότι 
ο μέσος χρόνος απονομής θα περιοριστεί του-
λάχιστον κατά έξι μήνες και στόχος είναι, με την 
εφαρμογή μιας σειράς αυτοματοποιημένων και 
απλοποιημένων διαδικασιών, ο χρόνος να κα-
τέβει στους τρεις-τέσσερις μήνες από την έκδο-
ση της κύριας. 

Στον e-ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι τους τελευταίους 
μήνες παρατηρείται αποκλιμάκωση του στοκ 
των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων, 
συνεπεία της μείωσης κατά περίπου 50.000 
του στοκ των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξε-
ων μέσα σε 12 μήνες (83.000 από 140.000 αι-
τήσεις με τα στοιχεία Νοεμβρίου). Με την ορι-
στική εξάλειψη του στοκ των ληξιπρόθεσμων 
κύριων συντάξεων, που, βάσει των δεσμεύσε-
ων του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας, 
αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι τον Ιούνιο του 
2022, όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα επικε-
ντρωθούν στην εξάλειψη και του στοκ των επι-
κουρικών και των εφάπαξ. 

θησαν το 2012. Τον Ιούνιο του 2021 εντοπί-
στηκαν σε συρτάρια στο υποκατάστημα του 
e-ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης 10 αιτήσεις 
συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί το 2013, 
ενώ συνολικά ο αριθμός τους έφτασε τις 113 σε 
όλη τη χώρα, με τους ασφαλισμένους να περι-
μένουν εννέα χρόνια.

Οι αιτήσεις σε αναμονή από το 2014 ήταν 
119, από το 2015 ήταν 209, ενώ το 2016 οι αι-
τήσεις που εντοπίστηκαν σε εκκρεμότητα ήταν 
765, με τις ξεχασμένες υποθέσεις να πολλαπλα-
σιάζονται με γεωμετρική πρόοδο: 1.196 αιτή-
σεις από το 2017, 1.882 από το 2018, 5.537 το 
2019 και 19.928 το 2020. Οι αρμόδιες υπηρε-
σίες του ταμείου έχουν ήδη εκκαθαρίσει το 80% 
των υποθέσεων που βρίσκονταν σε εκκρεμότη-
τα από το 2010-2017 (συνολικά ανέρχονταν 
σε 2.637), ενώ το υπόλοιπο 20% θα εκκαθαρι-
στεί έως το τέλος Φεβρουαρίου. Μάλιστα, έως 
το τέλος του επόμενου μήνα θα έχουν αποδο-
θεί στους ασφαλισμένους οι οριστικές συντά-
ξεις τους, εφόσον έχουν υποβάλει αίτημα συ-
νταξιοδότησης έως το τέλος του 2019. 

Οι νομοθετικές αλλαγές
Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο νο-
μοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του e-ΕΦΚΑ, 
οι οποίες θα συμβάλουν στην ταχύτερη απονο-
μή των συντάξεων, προβλέπουν: 
f Την επιλογή διευθυντών και γενικών διευθυ-
ντών από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τριετείς 
συμβάσεις, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, με 
διαφανείς διαδικασίες και ειδικό σύστημα πρό-
σθετων ανταμοιβών με βάση στόχους.
f Την πρόσληψη 500 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ στον 
ΕΦΚΑ, κυρίως οικονομολόγων και εξειδικευμέ-
νων στην πληροφορική. 
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f Την καθιέρωση νέου πριμ παραγωγικότητας για δημοσίους 
υπαλλήλους ανάλογα με την απόδοσή τους.
f Τη σύσταση μονάδας εσωτερικών υποθέσεων για άμεση δι-
ερεύνηση καταγγελιών πολιτών.
f Την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πειθαρχική διαδικα-
σία, με συντόμευση του χρόνου απολογίας και επιβολής ποινών, 
από δύο μήνες που είναι σήμερα, σε έναν.

Επιτάχυνση
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «R», και τον 
Δεκέμβριο επιτεύχθηκε δραστική μείωση των αιτήσεων συνταξι-
οδότησης για κύρια ασφάλιση, καθώς δόθηκε οριστική σύνταξη 
σε επιπλέον 22.500 συνταξιούχους, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
του Δημοσίου να περιορίζονται στα 252 εκατ. ευρώ, μειωμένες 
κατά 58% σε σχέση με το 2020, όταν και έφταναν τα 600 εκατ. 
ευρώ. Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έδωσε έμφαση στην εκκαθάρι-
ση κατά προτεραιότητα παλαιών αιτήσεων δικαιούχων, οι συ-
ντάξεις των οποίων ήταν υψηλότερες και τα χρήματα που όφει-
λε ο e-ΕΦΚΑ ήταν περισσότερα. Λόγω της σημαντικής βελτίω-
σης των ρυθμών απονομής, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις 
έχουν μειωθεί κατά 50.000 τους τελευταίους 12 μήνες και πλέ-
ον ανέρχονται σε 83.090, σύμφωνα με τα στοιχεία Νοεμβρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η έκδοση συντάξεων κύριας 

Λόγω της σημαντικής 
βελτίωσης των ρυθμών 
απονομής, οι ληξιπρόθεσμες 
κύριες συντάξεις έχουν 
μειωθεί κατά 50.000 τους 
τελευταίους 12 μήνες


