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Γ
ια το τέλος Ιουνίου μετατίθεται -για τε-
χνικούς λόγους- η έναρξη της καταβολής 
των αναδρομικών ποσών για περισσότε-

ρους από 60.000 συνταξιούχους με παράλλη-
λη ασφάλιση. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοι-
νωνική ασφάλιση, τα αναδρομικά πενταετίας 
μπορεί να φτάσουν και τα 33.750 ευρώ, όταν η 
μηνιαία προσαύξηση της σύνταξης προσεγγίζει 
τα 563 ευρώ. Για άλλον έναν μήνα το απαιτού-
μενο λογισμικό εξακολουθεί να μην είναι έτοι-
μο, με αποτέλεσμα η διοίκηση του ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης να 
μην μπορεί να προχωρήσει στον επανυπολο-
γισμό των συντάξεων και στην καταβολή των 
αναδρομικών ποσών, με την αναμονή σε ορι-
σμένες περιπτώσεις να ανέρχεται πλέον ακό-
μη και σε 72 μήνες. 

Οι συνταξιούχοι με παράλληλο χρόνο ασφά-
λισης σε δύο ή και περισσότερα ταμεία έχουν 
λαμβάνειν το μεγαλύτερο πακέτο αναδρομι-
κών που δόθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς 
τα χρωστούμενα από τις προσαυξήσεις συ-
ντάξεων ξεκινούν από το 2017 και ξεπερνούν 
τα πέντε έτη!

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η 
αποπληρωμή των ποσών στους δικαιούχους 
θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε μήνες. Σε πρώ-
τη φάση, τον Ιούνιο, θα καταβληθούν τα ποσά 
σε όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης 
τους τελευταίους μήνες και δικαιούνται συντά-
ξεις από δύο διαφορετικά ταμεία, καθώς κατέ-
βαλλαν παράλληλα ασφαλιστικές εισφορές. Με 
αυτόν τον τρόπο, όλες οι νέες αιτήσεις συντα-
ξιοδότησης θα ολοκληρώνονται με τον σωστό 
τρόπο επανυπολογισμού. 

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο επανυπολογι-
σμός των παλαιών συντάξεων που έχουν εκ-
δοθεί από το 2016 και μετά. Πρόκειται για 
όσους ασφαλισμένους αποχώρησαν μετά τις 
13/5/2016 και πλήρωναν ταυτόχρονα εισφο-
ρές σε δύο ταμεία. Γι’ αυτούς, ορίζεται ότι οι δι-
πλές εισφορές τους από το 2017 και μετά μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν με δύο τρόπους. Αφε-
νός για να πάρουν προσαύξηση συντάξιμων 
αποδοχών και μεγαλύτερη σύνταξη. Αφετέ-
ρου για να αυξηθεί ο χρόνος ασφάλισης (από 
το 2017 και μετά) κι έτσι η ανταποδοτική σύ-
νταξη να υπολογιστεί με υψηλότερο συντελε-
στή αναπλήρωσης.

Οι δικαιούχοι 
Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλι-
ση, οι συνταξιούχοι αυτοί ανήκουν σε δύο βα-
σικές κατηγορίες:
f Στην πρώτη ανήκουν ασφαλισμένοι του τέως 
ΙΚΑ με παράλληλη ασφάλιση στον τέως ΟΑΕΕ.
f Στη δεύτερη ανήκουν αυτοαπασχολούμε-
νοι γιατροί και μηχανικοί (ασφάλιση στο τέως 
ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφάλιση στο Δημόσιο.

Εκτιμάται ότι κάθε μήνα θα μπαίνουν στις 
πληρωμές παράλληλης ασφάλισης και άλλες 
κατηγορίες με διπλή ασφάλιση σε Δημόσιο - 
ΕΤΑΑ, ΔΕΗ - ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ κ.λπ. 

Να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι 
αυτοί έχουν λάβει την πρώτη 
σύνταξή τους από το τέως 
ΙΚΑ ή το τέως ΕΤΑΑ αντί-
στοιχα, αλλά δεν έχουν 
λάβει την προσαύξηση 
της σύνταξης από τον τέ-
ως ΟΑΕΕ και το Δημόσιο. 
Οι συνταξιούχοι με πα-
ράλληλο χρόνο ασφάλι-
σης σε δύο ή και περισ-
σότερα ταμεία δικαιού-
νται το μεγαλύτερο πα-
κέτο αναδρομικών που 
δόθηκε τα τελευταία 

Αναδρομικά μέχρι  
και 33.750 ευρώ

χρόνια, καθώς τα οφειλόμενα από τις προσαυξήσεις συντάξε-
ων ξεκινούν από το 2016 και φτάνουν μέχρι στιγμής στα έξι έτη.

Σημειώνεται ότι οι εκκρεμότητες για τη συγκεκριμένη κατη-
γορία συνταξιούχων δεν υπολογίζονται στη λίστα με τις εκκρε-
μείς αιτήσεις. 

 
Τι θα λάβουν 
Για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης μέχρι το 2016 χορηγείται 
προσαύξηση σύνταξης υπολογισμένη με 0,075% για κάθε μονά-

δα έξτρα εισφορών που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι σε δύο τα-
μεία, για όλα τα χρόνια. Από την 1η/1/2017 ο παράλληλος χρό-

νος υπολογίζεται ως ενιαίος στον ΕΦΚΑ και δεν δίδεται προσαύξη-
ση, παρά μόνο αυτή που αντιστοιχεί στα παράλληλα χρόνια μέ-
χρι το 2016. Ομως, ο συντάξιμος χρόνος μπορεί να αυξηθεί, με 

αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να λάβει μεγαλύτερη σύντα-
ξη λόγω της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης.

 Σε δεύτερη φάση αναμένεται και ο επανυπολογι-
σμός των παλαιών συντάξεων για την περίπτωση της 

παράλληλης ασφάλισης, που θα έχει ως αποτέλε-
σμα οι παλαιοί (πριν από τον Μάιο του 2016) 

συνταξιούχοι να λάβουν αναδρομικά το 1/5 
της αύξησης που θα προκύψει από τον 

επανυπολογισμό, εφόσον βέβαια 
είναι πάνω από την προσωπι-

κή διαφορά που λαμβάνουν.
Για παράδειγμα, συντα-

ξιούχος μηχανικός του 
ΤΣΜΕΔΕ και του Δημοσί-
ου έχει λάβει μόνο τη σύ-

νταξη του Δημοσίου. Από το ΤΣΜΕΔΕ δικαι-
ούται μια προσαύξηση επί της σύνταξής του 
ύψους 180 ευρώ τον μήνα από τον Μάιο του 
2018. Αν λάβει την προσαύξηση αυτή τον Μά-
ιο του 2022, θα λάβει μαζί και τα αναδρομικά 
τεσσάρων ετών (ή 48 μηνών), δηλαδή ποσό 
ύψους 8.640 ευρώ.

Σύμφωνα με παραδείγματα ειδικών στην κοι-
νωνική ασφάλιση: 
f Συνταξιούχος του 2017 με πέντε χρόνια πα-
ράλληλης ασφάλισης έως το 2016 και συντάξι-
μες αποδοχές 800 ευρώ δικαιούται προσαύξη-
ση 60 ευρώ στη σύνταξη, με αναδρομικά πε-
νταετίας 3.600 ευρώ.
f Συνταξιούχος του 2017 με εννέα χρόνια πα-
ράλληλης ασφάλισης έως το 2016 και συντάξι-
μες αποδοχές 1.100 ευρώ δικαιούται προσαύ-
ξηση 149 ευρώ στη σύνταξη, με αναδρομικά 
πενταετίας 8.910 ευρώ.
f Συνταξιούχος του 2018 με 11 χρόνια παράλ-
ληλης ασφάλισης έως το 2016 και συντάξιμες 
αποδοχές 1.200 ευρώ δικαιούται προσαύξηση 
198 ευρώ στη σύνταξη, με αναδρομικά τετρα-
ετίας 9.504 ευρώ.
f Συνταξιούχος του 2017 με 15 χρόνια πα-
ράλληλης ασφάλισης έως το 2016 και συντάξι-
μες αποδοχές 1.500 ευρώ δικαιούται προσαύ-
ξηση 338 ευρώ στη σύνταξη, με αναδρομικά 
πενταετίας 20.250 ευρώ.

Από το τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει σταδιακά η καταβολή των ποσών,  
που αφορά συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση, οι οποίοι αναμένουν  
τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους πέντε χρόνια

60.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Κωστής Χατζηδάκης


