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δοση περίπου 20.000 αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης, που βρίσκονται σε αναμονή έως και τέσσε-
ρα χρόνια. Μέχρι σήμερα, η συγκέντρωση του 
συνόλου του ασφαλιστικού βίου πραγματοποι-
είται μέσω αλληλογραφίας. Στόχος είναι να συ-
γκεντρωθούν, είτε ψηφιακά είτε με φυσική μορ-
φή, όλοι οι φάκελοι των ασφαλισμένων σε ένα 
κτίριο για να εκδίδονται ταχύτερα οι συντάξεις. 
Μπορεί ένας ασφαλισμένος να έχει 3, 4 ή και 5 
διαφορετικούς ασφαλιστικούς φακέλους, έναν 
για κάθε ταμείο όπου ήταν ασφαλισμένος. Ηδη 
έχει προχωρήσει σημαντικά και η ψηφιοποίη-
ση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων 
σε ταμεία που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης.

Ενιαία διεύθυνση
Με τη νέα δομή, όλοι οι συνταξιοδοτικοί φά-
κελοι των ασφαλισμένων εντός Αττικής με δια-
δοχική ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΟΓΑ, ΟΑ-
ΕΕ-ΟΓΑ συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο, 
και επιτόπου υπάλληλοι των τριών τέως ταμεί-
ων ανοίγουν τις κούτες και τους φακέλους, υπο-
λογίζουν τον χρόνο ασφάλισης και τυχόν οφει-
λές, κάνουν τον τελικό υπολογισμό του ύψους 
της σύνταξης και, τέλος, προχωρούν στην έκ-
δοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Πρόκει-
ται για μια διαδικασία που μέχρι πρότινος χρει-
αζόταν μήνες ή και χρόνια για να ολοκληρω-
θεί, λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων στην 
αλληλογραφία μεταξύ των υπαλλήλων των τέ-
ως ταμείων. Τώρα ολοκληρώνεται μέσα σε λί-
γες ημέρες, καθώς τόσο οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
όσο και το σύνολο των απαιτούμενων στοιχεί-
ων συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο.

Ηδη τον Ιούλιο, πρώτο μήνα λειτουργίας 
της νέας γραμμής απονομής συντάξεων, εκ-
δόθηκαν 1.100 παραπάνω νέες συντάξεις δι-

αδοχικής ασφάλισης. Στόχος είναι να απονέ-
μονται έως και 3.200 νέες συντάξεις τον μήνα, 
ενώ κατά την πλήρη λειτουργία του συστήμα-
τος, στο τέλος του έτους, να απονέμονται έως 
και 6.800 νέες συντάξεις μηνιαίως. Το αμέσως 
επόμενο διάστημα, οι φυσικοί φάκελοι θα ψη-
φιοποιούνται πλήρως προτού έρθουν για επε-
ξεργασία στο στρατηγείο του ΕΦΚΑ στην Λε-
ωφόρο Κηφισίας. Αντίστοιχη δομή υλοποιεί-
ται και στη Θεσσαλονίκη. Σταδιακά θα μετα-
φερθούν στην Αθήνα, στο κέντρο απονομής 
συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης, υποθέσεις 
από όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με νομικούς, οι μεγάλες καθυστε-
ρήσεις σε ό,τι αφορά το καθεστώς διαδοχικής 
ασφάλισης προκαλούνται λόγω τριών κυρίως 
παραγόντων: 

1Η καταμέτρηση των ενσήμων πριν από 
το 1993 είναι πολύ δύσκολο να πραγμα-

τοποιηθεί, καθώς στην πλειονότητά τους είναι 
χειρόγραφα. 

2 Τα ένσημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
ασφαλισμένων δεν συμβαδίζουν με τους 

ονομαστικούς μισθούς τους. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να πρέπει να γίνει έλεγχος ασφάλι-
σης από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του 
e-ΕΦΚΑ, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει 
περισσότερο από δύο χρόνια. 

3 Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματι-
ών (από τα πρώην ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και 

ΤΑΕ), είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διασταυρω-
θούν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλή-

θηκαν πριν από 20-30 χρόνια, εφόσον δεν έχει 
καταγραφεί διακοπή της εταιρείας. 

Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων 
της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτι-
κή για τους χρόνους που έχουν πραγματοποιη-
θεί έως 31/12/2016. Ο ασφαλισμένος μπορεί 
να επιλέξει τον συνυπολογισμό ή μη του χρό-
νου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε 
κάποιον από τους πρώην ενταχθέντες φορείς, 
υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1η/1/2017 
δεν ασφαλίζεται στον e-ΕΦΚΑ για δραστηριό-
τητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντί-
στοιχου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυ-
μεί την προσμέτρηση του χρόνου του και δεν 
είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του 
χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κά-
θε ενταχθέντος φορέα.

φέρουν πηγές από το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Εως το τέλος Οκτω-
βρίου, στη μάχη για την απονομή συντάξεων 
θα μπουν 1.200 πιστοποιημένοι δικηγόροι και 
λογιστές, στους οποίους θα μπορούν να απευ-
θυνθούν εν δυνάμει συνταξιούχοι που είτε 
έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και 
είναι σε αναμονή, είτε θα το κάνουν το προ-
σεχές διάστημα, υποβάλλοντας υπεύθυνη δή-
λωση στον e-ΕΦΚΑ. 

Στον πρώτο κύκλο συμμετέχουν 800 δικηγό-
ροι και 400 λογιστές-φοροτεχνικοί, κατ’ ανα-
λογία του αριθμού των αιτήσεων που υποβλή-
θηκαν από τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών. 
Για την εκπαίδευση-πιστοποίησή τους τηρεί-
ται σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει τον 
πιστοποιημένο επαγγελματία από το ειδικό μη-
τρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τη-
ρείται στον e-ΕΦΚΑ, αφού εισέλθει στην Ενι-
αία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 
(ΕΨΠ-gov.gr). 

Ο ΕΦΚΑ όρισε την αμοιβή τους σε 30 έως 80 
ευρώ (την οποία πληρώνει ο φορέας), ανάλο-
γα με τις βεβαιώσεις που εκδίδουν (π.χ. προ-
συνταξιοδοτική βεβαίωση, αναγνώριση πλα-
σματικών ετών). Ωστόσο, οι ιδιώτες έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν και επιπλέον αμοιβή 
από τους ασφαλισμένους, ανάλογα με την κά-
θε περίπτωση.

Η αποζημίωση που δικαιούται ο πιστοποι-
ημένος επαγγελματίας, ανάλογα με το στάδιο 
διεκπεραίωσης, ορίζεται ως εξής:

 Εκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης: 
40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώ-
ην φορέα κοινωνικής ασφάλισης και 80 ευρώ 
όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

 Εκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων 
εισφορών αυτοαπασχολουμένου ή ελεύθερου 

Στην αναμονή για έως 
και 4 χρόνια βρίσκονται 
20.000 αιτήσεις 
ασφαλισμένων με 
παράλληλη ασφάλιση

Ο διΟικητης του e-ΕΦκΑ, Παναγιώτης δουφεξής

επαγγελματία/υποβολή αίτησης για ρύθμιση 
οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

 Εκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού 
για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: 
30 ευρώ.

 Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής 
σύνταξης ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επι-
κουρικής): 60 ευρώ ανά σχέδιο. Εάν η σύντα-
ξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδο-
χικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην απο-
ζημίωση ανά σχέδιο προστίθενται 15 ευρώ για 
κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης που 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο πλέον του ενός.

 Εκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης του 
άρθρου 47 του Ν. 2676/1999 (Α’ 1): 60 ευ-
ρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης 
που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχε-
ται σε 80 ευρώ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική αμοιβή 
του επαγγελματία για τις βασικές πράξεις που 
θα απαιτηθούν για την επεξεργασία ενός συ-
νταξιοδοτικού φακέλου θα ανέρχεται σε 200 
ευρώ ανά ασφαλισμένο.

Ως τελευταίο βήμα της επεξεργασίας του φα-
κέλου του, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει 
από τον ιδιώτη να καταρτίσει σχέδιο προσω-
ρινής ή οριστικής σύνταξης. Οπως προβλέπει 
ο νόμος, αν ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ 
δεν προβάλει ένσταση εντός ενός μηνός, εκδί-
δεται η οριστική σύνταξη του ασφαλισμένου.

Διαδοχική ασφάλιση 
Στην ολοκλήρωση της στελέχωσης του e-ΕΦΚΑ 
στη λεωφόρο Κηφισίας προχώρησε η διοίκη-
ση του ταμείου με υπαλλήλους από όλα τα τέως 
ταμεία που συγχωνεύτηκαν στον ενιαίο φορέα. 
Στο κτίριο έχουν μεταφερθεί φάκελοι ασφαλι-
σμένων σε καθεστώς διαδοχικής ή παράλληλης 
ασφάλισης, προκειμένου να επιταχυνθεί η έκ-


