
 
 

Αθήνα, 31.3.2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  

1.Tην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης                                                                                                                     

2.Tον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Κίνδυνος για την Μη Καταβολή 150 Χιλιάδων Εκκρεμών Συντάξεων από τον ΕΦΚΑ» 

Με το άρθρο 57 του Ν.4438/2016 συμπληρώθηκε σχετική διάταξη του Ν.4281/2014 (άρθρο 6) 
σχετικά με την επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους. Ειδικότερα ορίστηκε ότι οι 
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να επιχορηγούνται εκτάκτως για την αποπληρωμή 
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την υποβολή 
τους και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού 
Οικονομικών καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των ΟΚΑ 
για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η διαδικασία  και οι προθεσμίες 
επιστροφής στον κρατικό προϋπολογισμό της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται για τον 
ανωτέρω σκοπό καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  
 
Η διάταξη αφορούσε 102.000 κύριες συντάξεις και επιδοτούσε με 859 εκ. ευρώ τον ΕΦΚΑ 
προκειμένου από τις αρχές του 2017 να ξεκινήσει η καταβολή των εκκρεμών συντάξεων.  
 
Άρθρο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» που δημοσιεύθηκε στις 30/3/2017  εμφανίζει κατά 
αποκλειστικότητα έγγραφο (non paper) με ημερομηνία 24/3/2017 της διοίκησης του ΕΦΚΑ στο 
οποίο καταδεικνύεται ότι δεν υφίσταται ξεκάθαρο σχέδιο για την διεκπεραίωση του συνόλου 
των εκκρεμών συντάξεων αλλά ούτε εκτιμάται ότι είναι εφικτός ο στόχος καταβολής μέχρι την 
διορία του Οκτωβρίου του 2017, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βοήθεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πληρωμή αυτών. Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση που υφίσταται οιοδήποτε 
σχέδιο για την καταβολή συντάξεων τότε αυτό θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην ομάδα των 
Γενικών Διευθυντών ώστε να υποστηριχθεί από την αρμόδια διοικητική ομάδα. 
 
Παράλληλα, το έγγραφο καταγράφει την μη ορθή λειτουργία του Μητρώου ασφαλισμένων  
επισημαίνοντας την έλλειψη της δέουσας προσοχής στη σωστή διόρθωση των όποιων 
προβλημάτων καθώς και την μη συνεργασία της ΗΔΙΚΑ της Intrasoft προς όφελος του ΕΦΚΑ. 
Ειδική αναφορά γίνεται και στην έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την επιχειρησιακή λειτουργία 



του ΕΦΚΑ υπό τη μορφή του ενός και μοναδικού Ταμείου. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου 
εγγράφου επιβεβαιώθηκε από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ στη διάρκεια σχετικών δηλώσεων στις 
οποίες προέβη στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ.  
 
Επειδή οι εκκρεμείς συντάξεις πλέον υπολογίζονται στις 150 χιλιάδες, 
 
Επειδή 95.000 εξ αυτών είναι εκκρεμείς για πάνω από δύο έτη, 
 
Επειδή τα δημοσιεύματα προκαλούν εύλογες ανησυχίες για την καταβολή των συντάξεων που 
ψηφίστηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4438/2016.  
 
Επειδή η έλλειψη σχεδίου για την καταβολή των εκκρεμών συντάξεων μέχρι τον Οκτώβριο 2017 
θέτει σε κίνδυνο την εκταμίευση των 869 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την πληρωμή τόσο των οριστικών συντάξεων όσο και των οφειλόμενων αναδρομικών  
 
Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί: 
 
1. Έχει εκδοθεί κοινή απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης καθώς και του Υπουργού Οικονομικών  που να καθορίζει τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιχορήγησης των ΟΚΑ για την αποπληρωμή εκκρεμών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι τον Οκτώβριο 2017; 
 

2. Πόσες συντάξεις από τις συνολικά 150 χιλιάδες εκκρεμείς έχουν οριστικά καταβληθεί στην 
βάση της περιγραφείσας διάταξης;  
 

3. Υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο για την καταβολή των εκκρεμών συντάξεων μέχρι τον Οκτώβριο 
2017 ώστε να διασφαλιστεί η εκταμίευση των 869 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την πληρωμή των οριστικών συντάξεων και των οφειλόμενων αναδρομικών;  
 

4. Προτίθεστε να ορίσετε σαφές χρονοδιάγραμμα για την λειτουργία του ΕΦΚΑ ως ένα και 
μοναδικό Ταμείο ούτως ώστε τα υποκαταστήματα να πάψουν να λειτουργούν υπό τα 
παλαιά Ταμεία; 

 
5. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να ομαλοποιήσετε την λειτουργία του Μητρώου ασφαλισμένων; 

Υπάρχει προγραμματισμός για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς την Intrasoft, η 
οποία έχει την ευθύνη του πληροφοριακού συστήματος, για εργασίες στις οποίες έχει 
προβεί ώστε να αποκατασταθεί η συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ; Εάν όχι, εξετάζετε την 
πιθανότητα να στελεχωθεί η ΗΔΙΚΑ με έμπειρο προσωπικό πληροφορικής από το πρώην 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ώστε να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα;  

 
Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας 


