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Εκδοση νέων συντάξεων
με διαδικασία fast track
Σ

την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή για
την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων αναμένεται να προχωρήσει πριν από το Πάσχα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η διαχείριση της έκδοσης των συντάξεων θα χωριστεί σε δύο κατηγορίες, στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι
σήμερα και στις νέες αιτήσεις μετά την ψήφιση
της τροπολογίας, τις οποίες θα διεκπεραιώσουν
κυρίως πιστοποιημένοι ιδιώτες λογιστές και δικηγόροι, κατόπιν συναίνεσης του ασφαλισμένου. Το κόστος για την έκδοση των «παλαιών»
συντάξεων θα το αναλάβει αποκλειστικά ο ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, ενώ για τις νέες αιτήσεις εξετάζεται
η συμμετοχή και του ασφαλισμένου.
Οπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη του
υπουργείου Εργασίας, η απόφαση ένταξης ιδιωτών στον e-ΕΦΚΑ, τόσο σε οργανωτικό όσο
και σε διεκπεραιωτικό επίπεδο, είναι ειλημμένη, καθώς οι εκκρεμείς αιτήσεις ξεπερνούν τις
300.000 και ο χρόνος αναμονής σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Το μοντέλο
συμμετοχής των πιστοποιημένων δικηγόρων και
λογιστών στην έκδοση των συντάξεων εξελίσσεται σε γρίφο για δυνατούς λύτες, καθώς υπάρχουν εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ που αρνούνται
να αναλάβουν την ευθύνη και να υπογράψουν
τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που θα διαχειριστούν οι ιδιώτες.

Τι θα προβλέπει
Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», στην τροπολογία θα προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας με όλους τους πιστοποιημένους ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές, οι οποίοι θα πρέπει να
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, προκειμένου
να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα
και στα δεδομένα του e-ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, θα θεσμοθετηθεί τιμοκατάλογος
με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που
θα καλύπτει το ταμείο. Κύκλοι του υπουργείου
Εργασίας αναφέρουν ότι θα υπάρχουν στάδια
διεκπεραίωσης και αμοιβής ανάλογα με την
πολυπλοκότητα της έκδοσης της σύνταξης (για
παράδειγμα, υψηλότερη αμοιβή σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης). Ο τρόπος διαχείρισης των δύο διαφορετικών κατηγοριών αιτήσεων συνταξιοδότησης που προωθείται έχει ως εξής:
f Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Η εμπλοκή των ιδιωτών στις αιτήσεις που εκκρεμούν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε χειρόγραφους φακέλους
ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι το κόστος να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από
τον e-ΕΦΚΑ.
Για την έκδοση αυτών των συντάξεων θα
αξιοποιηθούν κυρίως οι
υπάρχοντες υπάλληλοι
του ταμείου και οι συνταξιούχοι που δέχθηκαν να
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Τι αλλαγές φέρνει η νομοθετική ρύθμιση που
θα καταθέσει εντός του Απριλίου στη Βουλή το
υπουργείο Εργασίας

ασφάλισης, και αναδρομικά ποσά για τους μήνες αναμονής. Συνολικά υπεβλήθησαν 44.593
αιτήσεις, εκ των οποίων 41.366 είναι ολοκληρωμένες και 3.227 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα από τους ενδιαφερόμενους.
Ο αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση είναι σημαντικά μικρότερος από τους 70.000 που
είχε υπολογίσει το υπουργείο Εργασίας, καθώς
νομικοί εκτιμούν ότι οι ασφαλισμένοι φοβούνται
ότι με τη λήψη της προκαταβολής θα καθυστερήσουν να λάβουν την οριστική τους σύνταξη.

Αλλαγές στη διαδοχική

επιστρέψουν με την καταβολή επιπλέον αμοιβής για τη διεκπεραίωση των φακέλων. Ακόμη, o e-ΕΦΚΑ προχωρά στην πρόσληψη 100 υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με συμβάσεις έργου 18 μηνών μέσω ΑΣΕΠ.
f Νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Γι’ αυτές οι ασφαλισμένοι θα έχουν την επιλογή να απευθυνθούν στους πιστοποιημένους ιδιώτες δικηγόρους ή λογιστές της λίστας του υπουργείου Εργασίας, ωστόσο το κόστος για τη διεκπεραίωση του φακέλου τους θα επιμεριστεί μεταξύ του ασφαλισμένου και του e-ΕΦΚΑ ανάλογα με
την πολυπλοκότητα του φακέλου. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα συζητήσεις, η
τελική τιμολόγηση θα γίνεται από τον ιδιώτη και ένα μέρος μόνο θα καλύπτει ο
e-ΕΦΚΑ. Η επιλογή του δικηγόρου ή του λογιστή θα είναι στη διακριτική ευχέρεια
του ασφαλισμένου για να εκδοθεί η σύνταξή του.
Ο ιδιώτης δικηγόρος ή λογιστής θα είναι υπεύθυνος για την καταμέτρηση και
πιστοποίηση των ενσήμων, την εξαγορά πλασματικών ετών και τελικά την ολοκλήρωση, τον υπολογισμό και την υποβολή του φακέλου του ασφαλισμένου στον
e-ΕΦΚΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν τα στοιχεία και στη συνέχεια θα προχωρούν στην καταβολή της σύνταξης και των αναδρομικών ποσών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.
Ωστόσο, νομικοί, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, επισημαίνουν πως είναι βέβαιο ότι οι συντάξεις σε πιστοποιημένους ιδιώτες θα εκδίδονται ταχύτερα σε σχέση με αυτές που θα υποβάλλονται μέσω υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ.
Ταυτόχρονα, «τρέχει» η διαδικασία ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου των
εργαζομένων, αλλά και η αγορά νέου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Στόχος, πάντως, του e-ΕΦΚΑ είναι να
εκδίδει περίπου 35.000 συντάξεις τον μήνα, προκειμένου να καταφέρει μέχρι το
τέλος του έτους να έχει εκκαθαρίσει το σύνολο των εκκρεμοτήτων ή τουλάχιστον
το μεγαλύτερο μέρος τους.

Προκαταβολή
σύνταξης
Η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης για προκαταβολή σύνταξης
θα παραμείνει ενεργή.
Πριν από το Πάσχα,
36.088 συνταξιούχοι θα λάβουν από
360 έως 384
ευρώ, ανάλογα με τα έτη

Στην εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση αναμένεται να προχωρήσει ο
υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδάκης, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, με τους
ασφαλισμένους να περιμένουν ακόμη και πάνω από 5 χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και του
e-ΕΦΚΑ αναζητούν τη χρυσή τομή, ενώ υπάρχει σκέψη ο υπολογισμός της σύνταξης να μη
γίνεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα,
όπως ισχύει σήμερα, αλλά από τον φορέα που
καταγράφηκαν τα περισσότερα έτη ασφάλισης.
Επίσης, εξετάζεται να τεθούν χρονικά όρια επιβεβαίωσης του ασφαλιστικού χρόνου των εν
δυνάμει συνταξιούχων από τις εκάστοτε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Οσον αφορά την επίσπευση της διαδικασίας, έχει συζητηθεί να λαμβάνεται υπ’ όψιν η υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου και να προχωρά η έκδοση της σύνταξης, κάτι που ωστόσο κρύβει πολλούς κινδύνους
για την καταβολή λάθος συντάξεων και τη δημιουργία αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
που θα πρέπει να αναζητηθούν.
Οπως αναφέρει στην «R» ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, όσον αφορά την απονομή των συντάξεων μέσω του τελευταίου ασφαλιστικού φορέα
δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης
προκαλούνται λόγω τριών κυρίως παραγόντων:
f Η καταμέτρηση των ενσήμων πριν από το
1993 είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί,
καθώς η πλειονότητά τους είναι χειρόγραφα.
f Τα ένσημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις
ασφαλισμένων δεν συμβαδίζουν με τους ονομαστικούς τους μισθούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει έλεγχος ασφάλισης από
τα κατά τόπους υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ,
διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και πάνω
από δύο χρόνια.
f Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών
(από τα πρώην ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ) είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να εξακριβωθεί ότι καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν από 2030 χρόνια, εφόσον δεν έχει καταγραφεί διακοπή της εταιρείας.
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