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Ν
έες συντάξεις κατά προσέγγιση θα ξεκι-
νήσουν να εκδίδουν οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στις αρχές Ιουνίου, μετά 
από έναν ολόκληρο χρόνο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της Realnews, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν λάβει 
εντολή να επισπεύσουν την έκδοση συντάξε-
ων κύριων και επικουρικών και εφάπαξ. Υπεν-
θυμίζεται ότι περισσότερες από 60.000 κύρι-
ες συντάξεις εκκρεμούν μετά την ψήφιση του 
νόμου Κατρούγκαλου στις 13 Μαΐου πέρυσι. 
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προ-
απαιτούμενα που θέτουν οι δανειστές για την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της καταβο-
λής της επόμενης δόσης. 

Μεγάλοι χαμένοι του νέου τρόπου υπο-
λογισμού των συντάξεων θα είναι περίπου 
200.000 ασφαλισμένοι, που αποχώρησαν με-

τά τις 13/5/2016 μέχρι και 31/12/2020, οι οποί-
οι θα λάβουν συντάξεις έως και 30% μειωμένες 
λόγω των χαμηλότερων ποσοστών αναπλήρω-
σης και της περικοπής των επιδομάτων συζύ-
γου και τέκνων.   

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει επι-
δοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να μη 
χαθεί μέρος από τα συνολικά 860 εκατ. ευρώ 
με τα οποία θα επιχορηγηθεί εντός του 2017 
ο ΕΦΚΑ, ώστε να εκδοθούν και να πληρωθούν 
οι περίπου 95.000 συνολικά αιτήσεις συνταξι-
οδότησης που βρίσκονται ακόμη και για πάνω 
από δύο χρόνια σε αναμονή. Τεράστιο πρό-
βλημα συνιστούν οι 129.531 εκκρεμείς αιτή-
σεις συνταξιοδότησης του ενιαίου υπερεπι-
κουρικού ΕΤΕΑΕΠ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, σε ευρεία σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε εντός της εβδο-
μάδας, οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές στα 
κεντρικά καταστήματα του ΕΦΚΑ επεσήμαναν 
ότι δεν έχουν πρόσβαση στο κεντρικό ηλεκτρο-
νικό σύστημα που εκδίδει συντάξεις, προκειμέ-
νου να προχωρήσουν σε οριστικοποίηση των 
τελικών ποσών για τους ασφαλισμένους. Από 
την πλευρά της, η ηγεσία του υπουργείου Ερ-
γασίας τούς διαβεβαίωσε ότι αυτό θα αλλάξει 
εντός της επόμενης εβδομάδας. 

Παράλληλα, οι διευθυντές του ΕΦΚΑ επεσή-
μαναν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ασφα-
λισμένων είναι αδύνατο να εκδοθεί το τελικό 
ποσό της σύνταξης, καθώς δεν έχει οριστικο-

Ερχονται οι συντάξεις 
κατά... προσέγγιση 
Δεν έχει οριστικοποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων,  
με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να εκδοθεί το τελικό ποσό

ποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Για παράδειγ-
μα, απαιτείται η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για περιπτώ-
σεις διαδοχικής ασφάλισης, για τις συντάξεις ασφαλισμένων σε 
καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, παράλλη-
λης ασφάλισης, αλλά και συντάξεις αναπηρίας. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας δεσμεύτηκε να 
αναζητήσει τον τρόπο ώστε να εκδίδονται συντάξεις με επιφύ-
λαξη, προκειμένου να προστατευτούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. 
Ειδικοί αναφέρουν στην «R» ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέ-
πει να υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας με την έκδοση υπουρ-
γικής απόφασης ή ειδικής διάταξης. 

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν συντάξεις που 
θα προσεγγίζουν το τελικό ποσό που δικαιούνται, με ανοικτό 
το ενδεχόμενο μελλοντικά να τους δοθούν επιπλέον χρήματα ή 

να κληθούν αναδρομικά να επιστρέψουν μέ-
ρος αυτών. 

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα καταβάλλεται η 
προσωρινή σύνταξη πριν από την έκδοση του 
τελικού ποσού, η οποία αντιστοιχεί στο 50% 
του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του 
ασφαλισμένου που είχε κατά τους 12 μήνες πριν 
από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότη-
σης. Η απόφαση προσωρινής σύνταξης εκδίδε-
ται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από 
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η 
προθεσμία αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις στις 
οποίες υφίσταται χρόνος διαδοχικής ασφάλι-
σης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς.

Oι συνταξιούχοι είναι  
πολύ πιθανό στο μέλλον  
είτε να λάβουν επιπλέον  
χρήματα, είτε να  
επιστρέψουν μέρος αυτών
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Των ΑργυρώΣ Κ. ΜΑυρουλη,
ΣίΣΣυΣ ΣτΑυροπίερρΑΚου
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 ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ από την ψήφιση του νόµου 
Κατρούγκαλου, βασικές εγκύκλιοι που είναι 
απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και 
την εξυπηρέτηση ασφαλισµένων και συντα-
ξιούχων παραµένουν στις ελληνικές καλένδες. 
Το αποτέλεσµα είναι το σύστηµα να έχει µπλο-
κάρει, οι ασφαλισµένοι να αναζητούν απαντή-
σεις δίχως να τις παίρνουν, συγκεκριµένες κα-
τηγορίες συντάξεων να µην εκδίδονται, ενώ οι 
αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν σηκώσει τα χέρια 
ψηλά, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην 
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί.

Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών χρόνων, ο 
υπολογισµός του ποσού σύνταξης όταν υπάρ-
χει παράλληλη ασφάλιση, διαδοχική ασφάλι-
ση, και οι αναπηρικές συντάξεις  είναι ακόµα 
στα… αζήτητα.

 Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η θεµελίωση 
του δικαιώµατος απαιτεί αναγνώριση πλασµα-
τικών χρόνων, δεν εκδίδεται ούτε προσωρινή 
σύνταξη, αφού δεν υπάρχουν σχετικές οδηγίες.

Συγκεκριµένα:

1 Κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγµή εάν, 
ποιες κατηγορίες και τι εισφορές θα κατα-

βάλλουν όσοι εργαζόµενοι αµείβονται µε τους 
τίτλους κτήσης,  δηλαδή αποδείξεις επαγγελ-
µατικής δαπάνης.  ∆εν  έχει εκδοθεί η εγκύκλι-
ος για το πώς θα καταβάλλονται εισφορές γι’ 
αυτή την κατηγορία, µε αποτέλεσµα οι εργα-
ζόµενοι να κινδυνεύουν να καταβάλουν ανα-
δροµικά τυχόν εισφορές που επιβληθούν.

2 ∆εν έχει εκδοθεί ακόµα εγκύκλιος σχετι-
κά µε ποιο αγροτικό εισόδηµα  θεωρείται 

ότι θα πρέπει ένας ασφαλισµένος να καταβά-
λει έξτρα ασφαλιστικές εισφορές.

3 ∆εν έχει ξεκαθαρίσει το καθεστώς για την 
απασχόληση των συνταξιούχων και τις επι-

πτώσεις που επέρχονται στη σύνταξη, από τον 
δε ΕΦΚΑ δίδονται αντιφατικές απαντήσεις που 
δηµιουργούν σύγχυση.

4 Αναµένεται νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για 
τους ασφαλισµένους παράλληλα σε δύο ερ-

γασίες, ασφαλιστέες και οι δύο στον ίδιο πρώ-
ην φορέα (π.χ. πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καθώς και 
όσοι εµπίπτουν στην παράλληλη ασφάλιση.  

5 ∆εν έχει εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος 
από τον ΕΦΚΑ για τη διαδοχική ασφάλι-

ση. Ο ΕΦΚΑ, που θα αποτελεί τον απονέµο-
ντα φορέα, θα υπολογίζει ενιαίως το ποσό 
εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. ∆εν θα 
τίθενται, δηλαδή, οι ποινές µείωσης στο πο-
σό της σύνταξης συµµετέχοντος φορέα, στον 
οποίο ο ενδιαφερόµενος δεν θα συµπληρώ-
νει ελάχιστα όρια ηλικίας. Οι νέοι κανόνες 
θα εφαρµοστούν αναλογικά και όπου τίθε-
ται θέµα διαδοχικής στην απονοµή επικου-
ρικών συντάξεων καθώς και εφάπαξ παρο-
χών από το ΕΤΕΑΕΠ.

6  Από το άρθρο 11 του νόµου 4387/2016 
προβλέπεται η θέσπιση νέων ενιαίων κα-

νόνων για τις αναπηρικές συντάξεις µέχρι 31-
12-2016.  Παρά το γεγονός ότι υπάρχει έτοι-
µο πόρισµα από την επιτροπή που συστάθη-
κε για να µελετήσει το έργο, η νοµοθέτηση ενι-
αίων κανόνων δεν έχει γίνει.

7 Ακόµα εκκρεµεί ο Κανονισµός Ασφάλισης 
και Παροχών ΕΦΚΑ, που θα αφορά τις πα-

ροχές ασθένειας σε είδος και χρήµα, που θα 
πρέπει να ρυθµισθούν µε ενιαίο τρόπο.   Στην 
πράξη  µε την έκδοση του νέου κανονισµού, 
καταργούνται όλες οι επιµέρους διατάξεις που 
έχουν τα ταµεία ως προς τους όρους θεµελίω-
σης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, επιδοµά-
των κ.λπ., ενώ πυλώνας των ενοποιήσεων θα 
είναι το ΙΚΑ και ο νέος κανονισµός θα «πατά-
ει»  σε όσα προέβλεπε το πρώην Ιδρυµα Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων.

8 Σειρά οδηγιών απαιτείται  και για την πε-
ρίπτωση υπολογισµού της εθνικής σύ-

νταξης στις περιπτώσεις αλλοδαπών από χώ-
ρες πλην της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως επί-
σης για τις περιπτώσεις προσαύξησης της τε-
λικής σύνταξης σε όσους κατέβαλαν αυξηµέ-
νες εισφορές. Εξειδικευµένες οδηγίες θα πρέ-
πει να εκδοθούν και για τις περιπτώσεις υπο-
λογισµού της ανταποδοτικής σύνταξης των 
αυτοαπασχολούµενων και των ασφαλισµέ-
νων του ΟΓΑ. Μέχρι να διευθετηθούν τα ζη-
τήµατα ερµηνείας, ο ΕΦΚΑ θα εκδίδει αποφά-
σεις µε σχετική επιφύλαξη.

9 Στην ασφάλιση των µισθωτών παρά τις ενο-
ποιήσεις και παρότι υποτίθεται ότι πλέον 

θα έχουµε ενιαίους κανόνες, διατηρούνται οι 
εννιακόσιοι διαφορετικοί τρόποι και κατηγορί-
ες ασφάλισης, στις οποίες προστίθενται περί-
που 90 νέες κατηγορίες. Εχουµε, δηλαδή, σύ-
στηµα πολυσχιδές, περιπεπλεγµένο, στο οποίο 
για να είναι συνεπής κάποιος θα πρέπει να έχει 
πολλαπλή και συνεχή ενηµέρωση, κάτι που δι-
ογκώνει το λεγόµενο µη µισθολογικό κόστος.

10 ∆εν υπάρχει πλήρης διευκρίνιση, µε-
τά τον νόµο Κατρούγκαλου, ποιες ρυθ-

µίσεις του παλιού ασφαλιστικού θα συνεχί-
σουν να εφαρµόζονται συνδυαστικά µε τις 
νέες διατάξεις.    

Οι αναγνωρίσεις 
πλασματικών χρόνων και   
ο υπολογισμός του ποσού 
σύνταξης, όταν υπάρχει 
παράλληλη ασφάλιση, 
είναι μερικά από τα 
ζητήματα που βρίσκονται 
σε εκκρεμότητα 

Στα αζήτητα 10 εγκύκλιοι 
του νόµου Κατρούγκαλου 

Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ υπολογισμού της σύνταξης είναι πλέον ίδιος για όλους, δημο-
σίους υπαλλήλους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και ελεύθερους επαγγελματί-
ες. Οι συντάξεις θα αποτελούνται από δύο μέρη, την εθνική σύνταξη (384 ευρώ σή-
μερα) και την ανταποδοτική, που θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης 
και το ύψος του μισθού του ασφαλισμένου. Η αύξηση του τελικού ποσού μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο: 

- Εάν ο ασφαλισμένος παραμείνει στην αγορά εργασίας περισσότερα από 35 
χρόνια. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό αναπλήρωσης είναι δυσα-
νάλογα μικρό. Το μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 46,8% του συντάξιμου μι-
σθού για 41 και πάνω χρόνια. Στα 35 χρόνια ο εργαζόμενος θα λάβει μόλις το 
35,4% του μισθού του, ως αναλογική σύνταξη.

- Εάν ο συντάξιμος μισθός είναι υψηλός. 
Η χρήση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που αντικατέστησε τον Δείκτη Μεταβο-

λής Μισθών που θα εφαρμοστεί μετά το 2020, οδηγεί κατά μέσον όρο σε βελτίωση 
της βάσης υπολογισμού έως και 10%. Οι ειδικοί υπολογίζουν πως ο νέος δείκτης 
μεταφράζεται σε μετριασμό των απωλειών κατά 3%-5% συγκριτικά με τους παλαι-
ούς τρόπους υπολογισμού που ίσχυαν μέχρι τον Μάιο του 2016. Η μέση μείωση δι-
αμορφώνεται πλέον στο 12%-16% για τους νέους συνταξιούχους. 

Οι κατηγορίες των συνταξιούχων που θα δουν τις μεγαλύτερες μειώσεις είναι: 

f Δημόσιοι υπάλληλοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης σε κατηγορίες ΠΕ 
και ΤΕ.

f Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με αποδοχές άνω των 1.500 ευρώ και περισσότερα από 
30 έτη ασφάλισης.

f Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ σε μεσαίες και υψηλές ασφαλιστικές κατηγορί-
ες (θα χάσουν τουλάχιστον 220 ευρώ τον μήνα). 

f Ασφαλισμένοι στο ΤΑΕ στις δύο ανώτατες ασφαλιστικές κατηγορίες με περισ-
σότερα από 30 έτη ασφάλισης.

f Ασφαλισμένοι στο Ταμείο Νομικών ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

f Ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ (γιατροί, υγειονομικοί κ.ά.) ανεξαρτήτως χρόνου 
ασφάλισης.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις


