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Προσλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα. Για
την επιτάχυνση έκδοσης των συντάξεων,
ο υπουργός Εργασίας είναι αποφασισμένος να
αξιοποιήσει και τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, ειδικά όσον αφορά την καταχώριση δεδομένων (data entry) και τη δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων με τον ασφαλιστικό
βίο των εργαζομένων. Οι εταιρείες θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση δευτερευουσών και διαδικαστικών λειτουργιών του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα
«τρέξουν» την ηλεκτρονική
καταχώριση φακέλων ασφαλισμένων που υπάρχουν μόνο χειρόγραφα.
Εκδοση νέων συντάξεων. Παράλληλα με
την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων, ο e-ΕΦΚΑ υλοποιεί και
την άμεση έκδοση των νέων συντάξεων μέσα από
το σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Με
το εν λόγω σύστημα, οι νέες συντάξεις χορηγούνται
άμεσα μετά την υποβολή
της αίτησης από τον δικαιούχο, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του μητρώου πολιτών ανακτώνται
αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον
ασφαλισμένο. Μέχρι σήμερα
έχουν ενταχθεί στο σύστημα
η απονομή γήρατος ΟΓΑ χωρίς
διαδοχική ασφάλιση και η μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου.
Μέσα στον Απρίλιο πρόκειται να
ενταχθούν στο σύστημα οι συντάΟ υπουργός Εργασίας
ξεις αναπηρίας, τον Ιούλιο οι συντάκαι Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής
ξεις γήρατος των μισθωτών και τον
Χατζηδάκης
Νοέμβριο οι συντάξεις γήρατος των
ελεύθερων επαγγελματιών.
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Το χρώμα του χρήματος θα δουν
με τη σύνταξη του Ιουνίου, δηλαδή στα
τέλη Μαΐου, περίπου 190.000 συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, λόγω
των νέων υψηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης και την καταβολή αναδρομικών για περισσότερους από 20 μήνες.
Πρόκειται για τουλάχιστον 150.000
παλαιούς και περίπου 40.000 νεότερους συνταξιούχους -οι συντάξεις των
οποίων εκδόθηκαν μετά την ψήφιση
του νόμου Κατρούγκαλου- που περιμένουν πάνω από ένα χρόνο να αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις τους και
να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές από τις
4 Οκτωβρίου 2019 (ημερομηνία απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας) και εφεξής.
Τα αναδρομικά ξεπερνούν τα 2.5003.000 ευρώ για συνταξιούχους με 40
έτη ασφάλισης.
Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, αυξήσεις στο καθα-
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ξηση στο εισόδημά της μετά το 2023.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Με τη βοήθεια του δικηγόρου Διονύση Ρίζου, η «R» παρουσιάζει ενδεικτικά παραδείγματα:
Ασφαλισμένος στον τ. ΟΑΕΕ με 37
έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το
2017. Με αποδοχές 1.812 ευρώ, η σύνταξή του διαμορφώθηκε στα 1.058,06
ευρώ. Με τον νέο συντελεστή αναπλήρωσης, η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 5,16%. Η μηνιαία αύξηση είναι 93,4 ευρώ μεικτά.
Τα αναδρομικά για 21 μήνες έως και
τον Ιούνιο του 2021 που θα λάβει είναι 1.963,48 ευρώ μεικτά και 1.845,6
ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση
για υγειονομική περίθαλψη.
Ασφαλισμένος δημόσιος υπάλληλος με 35 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2018. Με αποδοχές 1.584
ευρώ, λαμβάνει 919,5 ευρώ σύνταξη.
Με τον νέο συντελεστή αναπλήρωσης,

Αναδρομικά
20 μηνών
σε 190.000
δικαιούχους
Με τη σύνταξη του Ιουνίου θα λάβουν από
2.500 έως 3.000 ευρώ όσοι έχουν εργαστεί
40 χρόνια. Αναλυτικά παραδείγματα, ανάλογα
με τα έτη ασφάλισης

ρό ποσό της σύνταξής τους αναμένεται να έχουν:
Περίπου 50.000 παλαιοί συνταξιούχοι (αποχώρηση πριν από τις 12 Μαΐου 2016) με μικρή θετική προσωπική
διαφορά, κατά μέσο όρο περίπου 30
ευρώ. Μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, θα λάβουν αύξηση μεσοσταθμικά 30 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις έως το 2024.
Περίπου 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι με αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική διαφορά). Θα δουν
νέα μεσοσταθμική αύξηση της τάξης
των 40-50 ευρώ σε πέντε ετήσιες δόσεις έως το 2024.
Περίπου 40.000 νέοι συνταξιούχοι (από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά)
χωρίς προσωπική διαφορά. Θα δουν
άμεση αύξηση εφάπαξ στην καταβαλλόμενη σύνταξη, που κυμαίνεται κατά
μέσο όρο στα 50 ευρώ, και αναδρομικά εφάπαξ.
Περίπου 500.000 παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει πριν από
την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου,
δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016,
θα έχουν σε μεγάλο βαθμό μόνο λογιστική επίπτωση στη σύνταξή τους, καθώς η δικαιούμενη αύξηση θα απορριφθεί από την προσωπική διαφορά.
Η συγκεκριμένη κατηγορία θα δει αύ-

η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 3,5%. Η μηνιαία αύξηση είναι 55,44 ευρώ μεικτά. Τα αναδρομικά
έως και τον Ιούνιο διαμορφώνονται σε
1.164,24 ευρώ μεικτά και 1.094,38 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για
υγειονομική περίθαλψη.
Ασφαλισμένη στο τ. ΙΚΑ με 31 έτη
ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Με αποδοχές 990
ευρώ, λαμβάνει 659,12 ευρώ σύνταξη.
Με τον νέο συντελεστή αναπλήρωσης,
η ανταποδοτική της σύνταξη θα αυξηθεί κατά 0,56%. Η μηνιαία αύξηση είναι 5,54 ευρώ μεικτά. Τα αναδρομικά έως και τον Ιούνιο είναι 116,42 ευρώ μεικτά και 109,43 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.
Ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ με 39 έτη
ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2017.
Με αποδοχές 2.874 ευρώ, λαμβάνει
σύνταξη 1.556,59 ευρώ. Με τον νέο
συντελεστή αναπλήρωσης, η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά
6,65%. Η μηνιαία αύξηση είναι 191,12
ευρώ μεικτά. Τα αναδρομικά για 21 μήνες έως και τον Ιούνιο του 2021 θα διαμορφωθούν στα 4.013,54 ευρώ μεικτά και 3.546,3 ευρώ προ φόρου μετά
την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

