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Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ 

Σ
ε αναµονή έως και τέσσερα χρόνια βρί-
σκονται 177.500 αιτήσεις για κύριες 
και επικουρικές συντάξεις. Σύµφωνα µε 

πληροφορίες, αυτή τη στιγµή εκκρεµούν απο-
φάσεις για περίπου 77.500 κύριες συντάξεις 
και 100.000 για επικουρικές. Το εντυπωσια-
κό είναι ότι από τις 77.500 αιτήσεις περίπου 
40.000 υποψήφιοι συνταξιούχοι βρίσκονται 
στον «αέρα», καθώς ο Ενιαίος Φορέας Κοινω-
νικής Ασφάλισης δεν διαθέτει στοιχεία για να 
εκδώσει τις συντάξεις τους. Πρόκειται για 9 κα-
τηγορίες εν δυνάµει συνταξιούχων, που αν και 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότη-
σης (ηλικία, έτη ασφάλισης) και έχουν υποβά-
λει την αίτησή τους εµπρόθεσµα, ωστόσο πε-
ριµένουν µάταια εδώ και 2 χρόνια να διεκπε-
ραιωθεί η υπόθεσή τους µετά την εφαρµογή 
του Ν. 4381/16. 

Συνολικά οι αιτήσεις για κύρια σύνταξη στον 
ΕΦΚΑ, οι δοµές του οποίου λειτουργούν µε ρυθ-
µούς χελώνας, φτάνουν τις 77.500. Συγκεκρι-
µένα, σε 25.000 δικαιούχους έχει καταβληθεί 

Στον… αέρα 
177.500 κύριες 
και επικουρικές 
συντάξεις

προσωρινή σύνταξη -ζουν δηλαδή µε το 50% της σύνταξης-, 
για 40.000 εν δυνάµει συνταξιούχους αγνοούνται τα στοιχεία,  
ενώ 10.000 αιτήσεις αναµένουν έγκριση. Μάλιστα, για να εκ-
πληρωθούν οι στόχοι που έχουν θέσει οι δανειστές, οι αρµόδι-
οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ διεκπεραιώνουν «εύκολες» συνταξιοδο-
τικές αποφάσεις, κυρίως από έναν ασφαλιστικό φορέα. Σύµφω-
να µε ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, συνολικά για την έκ-
δοση όλων των συντάξεων (εφόσον εκκαθαριστούν όλες οι αι-
τήσεις), αλλά και την καταβολή των αναδροµικών ποσών απαι-
τείται περίπου το ποσό των 1,6 δισ. ευρώ. 

Ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουµάνης δηλώ-
νει στη Realnews ότι «είναι αδύνατη η εκκαθάριση όλων των αι-
τήσεων συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέ-
πεται από το µνηµόνιο και από τις υποχρεώσεις απέναντι στην 
τρόικα. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετω-
πιστούν είναι η έλλειψη των απαιτούµενων ηλεκτρονικών δεδο-
µένων για τον ασφαλιστικό βίο κάθε εργαζόµενου, αλλά και η έλ-
λειψη εξειδικευµένου προσωπικού για την έκδοση συντάξεων». 

Οι κατηγορίες 
Το πρόβληµα της ανυπαρξίας κατάλληλου λογισµικού και έλ-
λειψης στοιχείων, εξαιτίας του οποίου «αγνοείται» η σύνταξη 
40.000 δικαιούχων, αφορά τις εξής περιπτώσεις αιτήσεων συ-
νταξιοδότησης:

1 Παράλληλος χρόνος ασφάλισης µεταξύ διαφορετικών Τα-
µείων (π.χ. ΙΚΑ - ΟΑΕΕ) 

Το πρόβληµα εστιάζεται στο γεγονός ότι µετά την έναρξη ισχύ-
ος του νόµου Κατρούγκαλου (13 Μαΐου 2016), οι ασφαλισµέ-
νοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται προσαύξηση στη σύντα-
ξή τους για κάθε έτος όπου διαπιστώνεται παράλληλος χρόνος 
ασφάλισης. Η απουσία του σχετικού λογισµικού οδηγεί σε πρα-
κτική αδυναµία υπολογισµού της τελικής σύνταξης. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις απονοµής συντάξεων, όπως για παράδειγµα 

«Αγνοούνται» τα στοιχεία για 40.000 δικαιούχους κύριας σύνταξης, 
25.000 συνταξιούχοι λαµβάνουν προσωρινή και 100.000 περιµένουν 
έως και 4 χρόνια για να πάρουν επικουρική 150 ευρώ κατά µέσο όρο 


