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Γ. Βρούτσης: Καθημερινά αντιμετωπίζουμε λάθη και παραλείψεις του 

παρελθόντος – Διορθώνουμε λανθασμένες καταβολές ποσών ύψους 

27.619.682 ευρώ σε συνταξιούχους επί ΣΥΡΙΖΑ 

  

Στην τελευταία φάση αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

συνολικού ύψους 27.619.682 ευρώ εισέρχεται ο ΕΦΚΑ σε συνεργασία με τη 

ΓΓΠΣ. 

Πρόκειται για ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους από 

σφάλματα στην επεξεργασία των αρχείων πληρωμής σε δύο χρονικές στιγμές, 

το Δεκέμβριο του 2018 και τον Μάιο του 2019.  

Ειδικότερα το Δεκέμβριο του 2018 πιστώθηκαν επιπλέον ποσά ύψους 19.362.673 

ευρώ σε 6.410 συνταξιούχους στρατιωτικούς και το Μάιο του 2019 ποσά 

ύψους 8.257.009 ευρώ σε 1.567 συνταξιούχους του ΕΦΚΑ.     

Αναφορικά με τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ σε πρώτη φάση εστάλησαν το 

καλοκαίρι επιστολές ενημέρωσης για ποσά άνω των 500 ευρώ ζητώντας την 

επιστροφή των σχετικών ποσών. Έχουν ήδη ανταποκριθεί 297 (263 εξόφλησαν 

πλήρως και 34 μερικώς) επιστρέφοντας 2.801.715 ευρώ. Για τους 1304 

συνταξιούχους  που δεν ανταποκρίθηκαν θα ξεκινήσει η παρακράτηση του 

αχρεωστήτως καταβαλλόμενου ποσού από τα τέλη Νοεμβρίου τμηματικά στο 1/3 

της σύνταξης . 

Αναφορικά  με τους συνταξιούχους στρατιωτικούς τον Ιούλιο του 2019 στάλθηκαν 

140 επιστολές για ποσά άνω των 15.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν  ανταποκριθεί 

οι 83 και έχει επιστραφεί συνολικά το ποσό των 1.429.150,21 ευρώ. 

Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου θα αποσταλεί αντίστοιχη επιστολή  σε 793 που 

εισέπραξαν αχρεώστητα  ποσά από 5.000 ευρώ και πάνω ενώ για τους υπόλοιπους 

θα γίνει παρακράτηση του ποσού από τις συντάξεις του Φεβρουάριου  2020. 

 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε 

σχετικά:  



«Ακόμα και 5 μήνες μετά βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγονες καταστάσεις 

αντιμετωπίζοντας σοβαρά λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος που δεν είχαν 

αναφερθεί ούτε είχαν επιλυθεί. Σε συνεργασία με την Διοίκηση του ΕΦΚΑ 

διορθώνουμε σημαντικά σφάλματα στις πληρωμές συντάξεων που έγιναν από την 

προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, προχωρούμε σε 

διόρθωση μέσω τμηματικής παρακράτησης σε περίπου 8.000 συνταξιούχους που, 

χωρίς να φταίνε, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους επιπλέον σημαντικά ποσά 

συντάξεων. Έχουμε την υποχρέωση να τηρήσουμε τη νομιμότητα και να 

περιφρουρήσουμε τα χρήματα του Δημοσίου και των ασφαλισμένων γι’ αυτό και 

παίρνουμε μέτρα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Ζητούμε την 

κατανόησή τους και τούς διαβεβαιώνουμε ότι θα εργαστούμε με όλες τις δυνάμεις 

για να δημιουργήσουμε ένα διαυγές, απλό και κατανοητό από όλους ασφαλιστικό 

σύστημα χωρίς λάθη και παραλείψεις.  


