
 

 

Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: Δικαίωση και ισονομία για τους πατεράδες  με ανήλικο τέκνο, του 

ιδιωτικού τομέα,  ζητάει η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και 

Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών 

 

Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών σε 

επιστολή της ζητάει  λύση  σε πρόβλημα που αφορά  ομάδα συνταξιούχων και  έχει 

γίνει ανυπέρβλητος «βραχνάς» τόσο γι’ αυτούς όσο και για τις οικογένειες τους.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το πρόβλημα ενός συνταξιούχου που έλαβε  σύνταξη  

ως πατέρα ανηλίκου τέκνου, από το ΙΚΑ το 2009 μέσω της δικαστικής οδού,  

δικαιώθηκε πρωτόδικα για την καταβολή της αλλά τελικά απορρίφθηκε τελεσίδικα. 

 Μετά την απόρριψη ο ίδιος  βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία επιστροφής  χρημάτων, τα 

οποία πρωτοδίκως είχε λάβει για να συντηρήσει την οικογένεια του (3 παιδιά).  

Περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν, τα χρέη τρέχουν και ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά δεν 

εισπράττει τίποτε. 

 

Αυτά τα προβλήματα έχουν προκύψει για τους συνταξιούχους που δεν ανήκουν στο 

Δημόσιο, γιατί στο Δημόσιο Τομέα ισχύει η συνταξιοδότηση πατέρα με ανήλικο 

τέκνο. Αλλά όχι για τους άλλους συνταξιούχους που αποτελεί μια σοβαρή διάκριση 

αφού γι’ αυτούς δεν εφαρμόζονται οι αρχές της αναλογικότητας, ισότητας κλπ.    

Η άμεση αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, θα απαλλάξει αυτή την ομάδα 

συνταξιούχων και τις οικογένειές τους από ένα τεράστιο άγχος. Στην ουσία  δεν θα 

επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ αφού αποδεδειγμένα αυτοί δεν έχουν να πληρώσουν τα 

υπέρογκα χρέη που έχουν δημιουργηθεί, όμως μένουν με το άγχος του χρέους. 

Ταυτόχρονα θα αποκαταστήσει μια κατάφωρη αδικία ανάμεσα στους συνταξιούχους 

του Δημοσίου και των άλλων ταμείων. 

Δεδομένου ότι η αδικία αυτή μπορεί να σταματήσει και να δοθεί λύση σε αυτό το 

κοινωνικό πρόβλημα   
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Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

θα προχωρήσετε σε νομοθετική πρωτοβουλία με την επέκταση του σχετικού νόμου, 

ώστε να προβλέπει και για τους υπολοίπους συνταξιούχους την χορήγηση σύνταξης 

πατέρα με ανήλικο τέκνο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα ή έλαβε σύνταξη; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 

 




