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Θέµα:Η συνταξιοδοτική περίπτωση του κυρίου ΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ  (Α.Μ. 8664413) – Η 
υπ΄αριθµ. 137/27.9.2016 Απόφαση Καταλογισµού 

Σχετ. Το µε αριθµ. πρωτ. 2291- 14/10/16/24.10.2016 έγγραφό σας. 

 

Αγαπητές / οί  κυρίες / κύριοι, 

Σε συνέχεια  και των πρόσφατων τηλεφωνικών επικοινωνιών του συνεργάτη µου κ. 
Κωστή µε τον αρµόδιο υπάλληλο κ. ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ , κατά τις οποίες συζητήθηκε η 
περίπτωση του κυρίου ΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧΧΧ και πιο συγκεκριµένα, επιχειρήθηκε να 
διευκρινιστούν πλήρως τα πραγµατικά δεδοµένα όσον αφορά  τον καταλογισµό εις βάρος 
του αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών, ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε να αναφέρει και 
εγγράφως  τα εξής: 

Με την πρώτη µας µε αριθµ. πρωτ. 219385/36780/2016/5.10.2016 επιστολή για το 
ζήτηµα, σας είχαµε ζητήσει, προκειµένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της έρευνας της 
συγκεκριµένης υπόθεσης από τον Συνήγορο του Πολίτη, σύµφωνα µε τις εκ του νόµου 
αρµοδιότητές του, έχοντας πλήρη εικόνα των δεδοµένων της, να µας ενηµερώσετε, 
αναλυτικά, για τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν τη συνταξιοδοτική περίπτωση του 
ΧΧΧΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κυρίως όσον αφορά την χορήγηση, η µη, των αναδροµικών 
ποσών συντάξεων και το τελικό ύψος στο οποίο έχουν διαµορφωθεί οι διαφορές αυτές. 

Με το ανωτέρω σχετικό απαντητικό σας έγγραφο µας επισυνάψατε την αριθµ. 
137/27.9.2016 Απόφαση καταλογισµού αχρεωστήτως  πιστωθέντων ποσών. 

Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή καταλογίστηκε στον κύριο ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ του 
∆ηµητρίου  το σύνολο του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού για το χρονικό διάστηµα 
16.10.2012 – 11.4.2013 ύψους 3.434,59 ευρώ. 

Στη συνέχεια εξεδόθη και η Συν.16/22.2.2017 Απόφαση της Τ.∆.Ε. του 
Υποκαταστήµατός σας, µε την οποία, απερρίφθη η µε αριθµ. πρωτ. ΚΠ/Κ699/19.12.2016 
ένσταση του κυρίου ΧΧΧΧΧΧΧ. Όπως προκύπτει τόσο από τα πρακτικά της εν λόγω 
συνεδρίασης όσο και από το περιεχόµενο της Απόφασης της Τ∆Ε, συζητήθηκε εκτενώς το  
θέµα της Καταλογιστικής Πράξης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού το οποίο, όπως 
αναφέρεται  και στην Απόφαση,  

«εκ παραδροµής, για το κρίσιµο χρονικό διάστηµα από 16/10/2012 (έναρξη 
προσωρινής σύνταξης) έως 11/4/2013 (παραµονή έναρξης οριστικής σύνταξης) δεν 
συµψηφίστηκε  τελικά το ποσό των 3.434,59 ευρώ που αχρεωστήτως καταβλήθηκε». 
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Επί των ανωτέρω και µε αποκλειστικό σκοπό να αποσαφηνιστούν πλήρως και 
αδιαµφισβητήτως τα όντως διαµειφθέντα, ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε να 
σηµειώσει τα εξής: 

Με την αριθµ. 3778/30.7.2014 Απόφαση ∆ιευθυντή απονεµήθηκε στον ΧΧΧΧΧΧ 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ σύνταξη συνήθους αναπηρίας από κοινή νόσο από 12.4.2013 ύψους 1.015, 
59 ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι στον ανωτέρω µε την υπ΄αριθµ. 045/2013/446/21.5.2013 Απόφαση 
είχε χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη αναπηρίας  ποσού 665,05 ευρώ από 16.10.2012. 

Έτσι, τον Ιούλιο του 2013 καταβλήθηκαν στον κ. ΧΧΧΧΧΧ αναδροµικά συντάξεων  
ύψους 5.663 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν στην από 16.10.2012 περίοδο. Έκτοτε και µέχρι 
τον ∆εκέµβριο 2014 καταβάλλονταν στον ανωτέρω µηνιαία σύνταξη ύψους 638,45 ευρώ 
[665, 05 (Βασική σύνταξη) – 26,60 (κρατήσεις ασθένειας)] (Βλ. σχετικά Ενηµερωτικό 
Σηµείωµα Συντάξεων ΙΚΑ Ιουλίου – Σεπτεµβρίου 2013 και «Κατάσταση Αναλυτικής Κίνησης 
Καταθετικού Λογαριασµού» από την ΕτΕ για την περίοδο Ιουνίου 2013 – Αυγούστου 2016). 

Η εκκαθάριση, όπως πάντα προκύπτει από τα αυτή τη στιγµή διαθέσιµα στοιχεία, τα 
οποία και σας αναφέραµε κατά την προαναφερθείσα επικοινωνία του συνεργάτη µου µε την 
Υπηρεσία σας, στις 10.4.2017, (οπότε και συµφωνήθηκε να σας αποστείλουµε την ανά 
χείρας επιστολή) σε εκτέλεση της οριστικής συνταξιοδοτικής Απόφασης, έγινε µε την σύνταξη 
του Ιανουαρίου 2015.  

Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο ενηµερωτικό σηµείωµα, τον Ιανουάριο 2015 
υπολογίστηκαν στον συνταξιούχο αναδροµικά ποσά ύψους 20.995,01 ευρώ, (12.187,08 για 
το 2014 και 8.767,93 για τους οκτώ περίπου µήνες του 2013). 

Συνεπώς αναδροµικά ποσά υπολογίστηκαν από τις 12.4.2013 ηµεροµηνία 
απονοµής της οριστικής σύνταξης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το προηγούµενο διάστηµα, 
κατά το οποίο γινόταν η αχρεώστητη καταβολή της προσωρινής σύνταξης.  

Παράλληλα το ίδιο µήνα , όπως  πάντα προκύπτει και από το επισυναπτόµενο 
Ενηµερωτικό Σηµείωµα, υπολογίστηκε και συνεπώς συµψηφίστηκε, ποσό προκαταβολής 
16.607, 94 ευρώ. 

Το ποσό αυτό, φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο των από 12.4.2013 
καταβληθεισών συντάξεων αφού αυτές, υπολογίζονται, περίπου στο ύψος των 13.407 ευρώ 
[638,45 Χ 21 (Απρίλιος 2013 – ∆εκέµβριος 2014)  = 13.407, 45 ευρώ]. 

Από την άλλη πλευρά το ποσό αυτό φαίνεται να αντιστοιχεί στο σύνολο των 
συντάξεων που είχαν χορηγηθεί από 16.10.2012, (26 µήνες Χ 638,45 = 16.599,7)1. 

Υφίσταται δηλ. µια διαφορά (µεταξύ των δύο αυτών ποσών, της σηµειωθείσας στο 
Ενηµερωτικό Σηµείωµα Συντάξεων προκαταβολής, και των από 12.4.2013 χορηγηθεισών 
συντάξεων) η οποία πρέπει να επανελεγχθεί εάν αφορά και τις πριν τον Απρίλιο του 2013, 
αχρεωστήτως, καταβληθείσες συντάξεις, οι οποίες όµως στην περίπτωση αυτή είχαν ήδη 
συµψηφιστεί, και, εάν βεβαίως τούτο είναι αληθές, κακώς καταλογίστηκαν και πάλι µε την  
υπ΄ αριθµ. 137/27.9.2016 Απόφαση ∆ιευθυντή. 

Με άλλα λόγια, εάν τον Ιανουάριο 2015 στην εκκαθάριση των συνταξιοδοτικών 
παροχών του κ. ΧΧΧΧΧΧ , συνυπολογίστηκαν / συµψηφίστηκαν αναδροµικές 
αποδοχές από 12.4.2013, µε καταβληθείσες συντάξεις από  16.10.2012, προκύπτει ότι 
είχε συµψηφιστεί και το σύνολο των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων της 

                                                           
1 Σηµειώνεται βεβαίως ότι όλοι οι υπολογισµοί που παρατίθενται στο έγγραφο αυτό του Συνηγόρου του  
Πολίτη, είναι, ευλόγως, κατά προσέγγιση, και σκοπό έχουν να αναδείξουν, επεξηγήσουν και διασαφηνίσουν τα 
προκύπτοντα ερωτήµατα, που  ήδη έχουν  τεθεί και  προφορικά και σε καµία περίπτωση να υπολογίσουν µε 
ακρίβεια τα σχετικά ποσά.  
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περιόδου από 16.10.2012 έως 11.4.2013, κατά την οποία ο ανωτέρω, ως 
απασχολούµενος, δεν δικαιούτο σύνταξη. 

Για το ζήτηµα αυτό ο αδελφός και δικαστικός συµπαραστάτης του ανωτέρω κ. ΧΧΧΧΧ 
ΧΧΧΧΧΧΧ  σας έχει καταθέσει την µε αριθµ. πρωτ. 745/13.4.2017 αίτηση στην οποία 
αναπτύσσει αναλυτικά τα επιχειρήµατά του, υποστηρίζοντας ότι, 

«Η αρµόδια Υπηρεσία του Υποκαταστήµατος σας συµψήφισε τις απαιτήσεις αυτές και 
επιπλέον, µε βάση την παραπάνω απόφασή σας καταλόγισε σε βάρος µου το ίδιο ποσό το 
οποίο είχε ήδη συµψηφίσει.» 

Τελειώνοντας θα πρέπει και εγγράφως να καταστεί σαφές ότι, οι παραπάνω σκέψεις 
του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφορικά µε την περίπτωση του κυρίου ΧΧΧΧΧΧ  δεν 
διατυπώνονται µε σκοπό την άνευ άλλου αµφισβήτηση των Αποφάσεων του 
Υποκαταστήµατός σας, παρεµβαίνοντας υπέρ της µιας ή της άλλης πλευράς, πολύ δε 
περισσότερο να υποκαταστήσει τα αρµόδια προς λήψη Αποφάσεων Όργανα. 

Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν θα µπορούσε να γίνει, τουλάχιστον στην φάση αυτή, και πριν 
πληροφορηθούµε τα διαθέσιµα στοιχεία και τις απόψεις της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

Αντιθέτως η διατύπωση των παραπάνω παρατηρήσεων µοναδικό σκοπό έχει να 
συµβάλλει στην επίλυση του προβλήµατος που έχει δηµιουργηθεί, στην βάση των αρχών της 
χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου έτσι ώστε να 
ληφθούν τέτοιες Αποφάσεις που, µη αφήνοντας στον ενδιαφερόµενο πολίτη σοβαρές 
αµφιβολίες για την ορθότητά τους, θα συµβάλλουν στην προσπάθεια καθιέρωσης µιας 
εποικοδοµητικής σχέσης µε την ∆ιοίκηση, στηριζόµενη στις αρχές της αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης και του αλληλοσεβασµού. 

Κάτω από αυτό το πρίσµα, και προκειµένου να συνεχιστεί η έρευνα της υπόθεσης 
αυτής από τον Συνήγορο του Πολίτη, σύµφωνα µε τις εκ του Συντάγµατος και του Ν. 
3094/2003 αρµοδιότητές του, θα σας παρακαλούσα να µας ενηµερώσετε τόσο για τα 
πραγµατικά γεγονότα που κατά την κρίση σας συνθέτουν την συγκεκριµένη υπόθεση, όσο 
και τις σχετικές σας περαιτέρω ενέργειες, εκθέτοντας µας παράλληλα τις σκέψεις και απόψεις 
σας επί των ανωτέρω.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα ήθελα να επισηµάνω, ότι οι όποιες απαντήσεις 
σας ή άλλες κατά νόµο ενέργειές σας θα πρέπει να λάβουν χώρα όσο το δυνατόν 
συντοµότερα και πάντως πριν από την εκπνοή της δίµηνης προθεσµίας για την 
άσκηση προσφυγής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, αποτρέποντας έτσι την δικαστική 
εµπλοκή για ένα θέµα το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι πρέπει, και είναι 
απόλυτα εφικτό, να επιλυθεί εξωδικαστικά, απαλλάσσοντας έτσι από άσκοπη 
ταλαιπωρία τόσο τον ασφαλιστικό σας Οργανισµό όσο και τον πολίτη. 

Με την πεποίθηση ότι θα έχουµε σύντοµα απάντηση εκ µέρους σας, σας ευχαριστώ 
εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένω στη διάθεση σας, τόσο εγώ όσο και ο 
συνεργάτης µου, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε. 

 

Με εκτίµηση 

 

 

Χρήστος Α. Ιωάννου 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

Συνηµµένα:  

Αντίγραφα των Ενηµερωτικών Σηµειωµάτων Συντάξεων 
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περιόδων Ιουλίου – Σεπτεµβρίου 2013, Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2014 & Ιανουαρίου -  
Μαρτίου 2015) 

 

Κοινοποίηση: 

1. Ε.Φ.Κ.Α. 
Γ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής – Αθηνών- ∆υτικού  Τοµέα 
Γραφείο ∆ιευθυντή Υποκαταστήµατος 
Αγραφιώτου  2 
121 31 Περιστέρι  
 
2. Κύριο ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ  … 


