Σχέδιο εξόφλησης 76.000
εκκρεμών κύριων συντάξεων έως
τον Ιούνιο του 2021
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Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Στηνκαταβολή 76.000 εκκρεμών κύριων συντάξεων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου
τομέα θα προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας έως τον Ιούνιο του 2021.
Αυτόαναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές του Capital.gr από αρμόδια στελέχη των ταμείων
με γνώση των διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης - θεσμών.
Συγκεκριμένα, από τις 146.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες είναι
καταχωρημένες στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι "ληξιπρόθεσμες”, δηλαδή
εκείνες οι οποίες έχουν κατατεθεί εδώ και πάνω από 3 μήνες, ανέρχονται σε περίπου 104.000.
Απόαυτές, οι 28.000 δεν μπορούν διεκπεραιωθούν άμεσα (π.χ. διεθνείς συντάξεις κλπ.). Έτσι
μένουν περίπου 76.000, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν.

Στα300 εκατ. ευρώ το κόστος
Τοκόστος εξόφλησής τους μαζί με τα αναδρομικά ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Ενώη κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα πλάνο εξόφλησης των εκκρεμών συντάξεων, σχεδιάζει - στο
"πνεύμα” των αποφάσεων του ΣτΕ- την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν
πάνω από 30 - 35 έτη ασφάλισης, η οποία θα ισχύει τόσο για τις "παλιές” όσο και τις "νέες” αλλά
και τις εκκρεμείς συντάξεις.
Μεάλλα λόγια, η σχεδιαζόμενη αύξηση θα αφορά όχι μόνο όσες συντάξεις υπολογίστηκαν με βάση
τις διατάξεις προ του νόμου Κατρούγκαλου ("παλιές”), αλλά και εκείνες που υπολογίστηκαν με
βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου ("νέες”).
Συνεπώςθα αφορά και εκείνες τις συντάξεις, τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 12η
/5/2016, αλλά και μετά την 4η /10/2019, οπότε δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ.
Κόντραστις αρχικές διαρροές, περί "παγώματος” της καταβολής των εκκρεμών συντάξεων, μετά

τη δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ, έτσι ώστε να ψηφισθεί πρώτα η σχεδιαζόμενη αύξηση
των ποσοστών αναπλήρωσης, ο ΕΦΚΑ συνεχίζει να καταβάλλει συντάξεις ακόμα και μετά την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.
Οιίδιες πηγές αναφέρουν πως το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και τους επόμενους μήνες τουλάχιστον
έως την ψήφιση της σχεδιαζόμενης αύξησης.
Καιαυτό παρά το γεγονός ότι με βάση το σχεδιαζόμενο πλαίσιο, ορισμένες από τις συντάξεις που
θα καταβάλλονται μετά την 4η/10/2019, θα πρέπει να αυξηθούν -και μάλιστα αναδρομικά από τον
Οκτώβριο του 2019 – μετά την θέσπιση του νέου πλαισίου.
Σύμφωναμε τις ίδιες πληροφορίες, οι σημερινές εκκρεμείς συντάξεις θα καταβληθούν, με βάση το
ισχύον πλαίσιο – δηλαδή του νόμου Κατρούγκαλου – μέχρι αυτό να αλλάξει, πχ τον ερχόμενο
Ιανουάριο ή και αργότερα. Αφού ψηφισθεί το νέο πλαίσιο, όσες εκκρεμείς συντάξεις έχουν
καταβληθεί, θα επανυπολογισθούν και, έπειτα, θα καταβληθεί, αναδρομικά από τον Οκτώβριο του
2019, η θετική "προσωπική διαφορά” τους. Όσες εκκρεμείς συντάξεις δεν καταβληθούν μέχρι την
έναρξη της εφαρμογής του σχεδιαζόμενου νέου πλαισίου, θα επανυπολογισθούν με βάση το
πλαίσιο αυτό και έπειτα θα καταβληθούν.
* Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Όλο το σχέδιο για το νέο σύστημα εισφορών
* Αύξηση για μία στις τρεις συντάξεις το 2020
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