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  Προς τον Υπουργό  Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση. 

Θέμα: «Σοβαρή καθυστέρηση καταβολής των ποσών σε συνταξιούχους από το 
Μάιο του 2019, που είχαν δοθεί ως 13η σύνταξη με το νόμο 4611/17-5-2019.»  

 

Εδώ και ένα έτος παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση καταβολής ποσών 13ης σύνταξης για 113.017 

συνταξιούχους η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με το νόμο 4611/17-5-2019, αρθ. 120, παρ. 1 

«Χορήγηση 13ης σύνταξης». Δυνάμει του άρθρου αυτού δικαιούνται την 13η σύνταξη όσοι 

λαμβάνουν σύνταξη ή προ-συνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έτους χορήγησης της, καθώς 

και όσοι δικαιούνται την καταβολή κύριας σύνταξης ή προ-συνταξιοδοτικής παροχής, εφόσον το 

συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. 

    Ανάμεσα στους δικαιούχους περιλαμβάνονται όσοι είχαν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις έως 1.5.2019 για τους οποίους δεν είχαν εκδοθεί προσωρινές ή 

οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης κατά το χρόνο καταβολής των ποσών στους υπόλοιπους 

δικαιούχους, με τα αντίστοιχα  ποσά να  ανέρχονται περίπου σε 60.000.000. ευρώ.  

  Την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εργασίας αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση για 

τον ΕΦΚΑ προκειμένου  να επιβεβαιώσει εκτενές δημοσίευμα εφημερίδας,  το οποίο κάνει λόγο 
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για λάθη στον επανυπολογισμό των συντάξεων  προκαλώντας με τον τρόπο αυτό απώλειες 

εισοδήματος σε χιλιάδες δικαιούχους.   

   Μεταξύ των ζημιωθέντων από τα λάθη καταγράφονται συνταξιούχοι του  ΤΣΜΕΔΕ, του Ταμείου 

της πρώην ΕΤΕ, του πρώην ΟΑΕΕ, του  Ταμείου Νομικών, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αλλά και του ΝΑΤ, στο 

οποίο δεν έχουν γίνει καθόλου επανυπολογισμοί, για περίπου 66.000 συνταξιούχους . 

   Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία που προσπαθεί να εφαρμόσει, αφενός η ηγεσία του Υπουργείου 

Εργασίας οδηγείται σε ένα ''ψηφιακό άλμα στο κενό'', αφετέρου χιλιάδες συνταξιούχοι θα έχουν 

μειωμένες συντάξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπηρεσιακοί παράγοντες του συγκεκριμένου 

Υπουργείου προειδοποιούν την ηγεσία του ΕΦΚΑ και τον υπουργό Εργασίας να μην προχωρήσουν 

στην εν λόγω διαδικασία, καθώς ο επανυπολογισμός των συντάξεων εμπεριέχει σοβαρότατα 

λάθη. 

   Όπως αποδεικνύεται  και από σειρά εγγράφων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου 

Εργασίας και του ΕΦΚΑ,  πρόκειται για εξαπάτηση εις βάρος των ασφαλισμένων και των 

συνταξιούχων προκειμένου μόνο και μόνο να τηρηθεί η προεκλογική δέσμευση για σύνταξη σε 

λίγα δευτερόλεπτα από τον Ιούνιο του 2020. 

   Επιπροσθέτως, αποκαλυπτική είναι  σχετική έκθεσή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής 

αναφορικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, επιβεβαιώνοντας ότι  πρόκειται για εκκρεμότητες 108.000 

κυρίων και επικουρικών συντάξεων, ενώ με την  ίδια έκθεση αποκαλύπτεται ότι από τον Ιούνιο 

του 2019 και μέχρι τον Μάρτιο του 2020, οι εκκρεμείς συντάξεις έχουν αυξηθεί κατά 45.000, ενώ η 

συσσώρευση εκκρεμοτήτων συνεχίζεται και μετά τον Μάρτιο του2020, αυξάνοντας τον αριθμό 

αυτών  κατά 50%. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1.  Προτίθεστε να εφαρμόσετε το νόμο ώστε  να καταβληθούν άμεσα στους συνταξιούχους τα 

ποσά που δικαιούνται  σύμφωνα με το νόμο 4611/17-5-2019, αρθ. 120, παρ. 1;  



2. Προτίθεσθε να υλοποιήσετε με αξιόπιστη διαδικασία  τον  επανυπολογισμό των συντάξεων 

μέσω της διεκπεραίωσης της περισυλλογής του ασφαλιστικού ιστορικού των υποψήφιων 

συνταξιούχων, χωρίς απώλειες για εκείνους; 

3. Με ποιο τρόπο θα  εκδοθούν άμεσα  στο προσεχές χρονικό διάστημα οι κύριες και 

επικουρικές συντάξεις  που εκκρεμούν επί σειρά ετών, και αυξάνονται με γεωμετρική 

πρόοδο οδηγώντας χιλιάδες συνταξιούχους σε οικονομική εξαθλίωση; 

   

              

                                                                                                      Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

 




