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Θέμα: 

 Μη ανάρτηση  Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεων στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ 

 Αναπάντητη επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορούσε παρέμβαση της 
Αρχής, για το πλαίσιο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σχετικά με τον τρόπο 
υπολογισμού των ποσών που επιστράφηκαν στους δικαιούχους βάσει των 
διατάξεων του ν. 4501.2017 και του ν.  4575/2018. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγματος και το ν. 3094/2003 διερευνά μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών οι οποίοι 
διαμαρτύρονται αφενός για την αδυναμία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και χορήγησης 
ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων τους, και αφετέρου επειδή η επιστροφή των 
αναδρομικών χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ΚΥΑ 
170285/0092/18 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του ν. 4575/2018, δεν συνοδεύτηκε από 
οποιαδήποτε ανάλυση για τον τρόπο που υπολογίστηκαν αυτά χρηματικά ποσά. 

Συγκεκριμένα: 

Α)  Μη ανάρτηση  Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεων στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ 

Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν 
να ενημερωθούν αναλυτικά, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, για την μηνιαία 
καταβολή της σύνταξής τους και πιο συγκεκριμένα για τους μήνες του τρέχοντος έτους. 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αναφορές των πολιτών, το τελευταίο 
εκκαθαριστικό τους χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Μάλιστα κάποιοι πολίτες από τον 
Ιανουάριο του 2019 απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση 
information@egka.gov.gr θέτοντας το ζήτημα της μη ανάρτησης του εκκαθαριστικού 
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σημειώματος για τη σύνταξη του Ιανουαρίου, το οποίο είχαν απόλυτη ανάγκη, και όχι μόνο 
για λόγους ενημέρωσης, για να λάβουν την επόμενη ημέρα, μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος, την απάντηση  ότι, 

 «το λογισμικό εκτύπωσης των μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων βρίσκεται σε 
διαδικασία βελτίωσης- αναβάθμισης, Για οτιδήποτε νεότερο  μπορείτε  να ενημερώνεστε 
από τους συνδέσμους : «Επικαιρότητα» και Εγκύκλιοι και γενικά έγγραφα» στην αρχική 
σελίδα (ΜΕΝΟΥ) του ΕΦΚΑ»  

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι, σε προηγούμενες αναφορές πολιτών που έχουν 
υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, οι συνταξιούχοι λάμβαναν, αντιστοίχως,  το μήνυμα  
ότι, 

 «το λογισμικό εκτύπωσης των μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων βρίσκεται σε 
διαδικασία βελτίωσης- αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον 
Ιανουάριο». 

Προκύπτει δηλαδή από τα ανωτέρω, ότι όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε η σχετική 
διαδικασία αναβάθμισης εντός του Ιανουαρίου, αλλά πλέον δεν παρέχεται η οιαδήποτε 
ενημέρωση για την, έστω και κατ’ εκτίμηση, ημερομηνία επίλυσης του προβλήματος. 

Πιθανολογούμε ότι το ανωτέρω πρόβλημα προέκυψε από την υποχρέωση 
επανυπολογισμού των συντάξεων, βάσει των διατάξεων των άρθρ. 6 και 14 του ν. 
4387/2016, αφού από την 01.01.2019 οι συντάξεις που καταβάλλονται στους 
συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να υπολογιστούν με τον τρόπο που ορίζει ο νέος 
συνταξιοδοτικός νόμος. Αντίστοιχη βέβαια θα πρέπει να είναι και η προσαρμογή των νέων 
μηναίων ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων. 

Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι η καθυστέρηση αυτή θίγει το 
δικαίωμα των συνταξιούχων στην εξατομικευμένη ενημέρωση, σύμφωνα με τις 
στοιχειώδεις επιταγές της αρχής της χρηστής διοίκησης. 

Βασικός γνώμονας των ενεργειών της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η αρχή της 
χρηστής διοίκησης αλλά και η συναφής αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, οι οποίες 
έχουν την έννοια ότι ευλόγως ο πολίτης θα πρέπει να έχει την πεποίθηση ότι ορισμένη 
νομική κατάσταση ή συμπεριφορά της διοίκησης τον προστατεύει, ώστε να μη βλάπτονται 
και να μην τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντά του σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που 
επικρατεί. Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προφυλάσσει κατά το δυνατόν περισσότερο 
τα δικαιώματα και τα έννομα αγαθά των διοικουμένων και τούτο το επιτυγχάνει μόνο όταν 
ενεργεί στο πλαίσιο του Κράτους δικαίου1. 

Επιπροσθέτως, η υποχρέωση ενημέρωσης της διοίκησης έναντι των ασφαλισμένων 
της επισημαίνεται από σειρά αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων. Σύμφωνα με πάγια 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οφείλουν 
προεχόντως να εξυπηρετούν και να προστατεύουν το κοινωνικό συμφέρον, να δρουν με 
βάση τις αρχές της καλής πίστης, της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης 
εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα 
εκάστοτε δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης»2.  

                                                           
1Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Η προστασία του Διοικουμένου, έκδοση 1999, σελ.24,41,42,48,53, 66. 
2 ΣτΕ 1874/2001, 1316/2001 (ολομ), 93025/2002.  
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Επομένως, ενόψει των προαναφερόμενων αρχών, η περιπλοκότητα της ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, επ’ ουδενί δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος του πολίτη. Έτσι, η 
παράλειψη ή πλημμελής ενημέρωση των πολιτών για τις αιτίες, το ύψος, αλλά και τον 
τρόπο υπολογισμού των περικοπών των συντάξεών τους δεν συνάδει με τις ως άνω αρχές, 
ενώ η διερεύνηση της ορθότητας του υπολογισμού αυτών είναι αναγκαία, ώστε να μην 
καταλείπεται οιαδήποτε αμφιβολία νομιμότητας.  

Μάλιστα, αρκετοί συνταξιούχοι υπέβαλαν αίτημα για χορήγηση χειρόγραφων 
ενημερωτικών σημειωμάτων χωρίς να έχουν λάβει, μέχρι σήμερα, καμία απάντηση. 

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών από την 
αρχική εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναβάθμισης θα παρακαλούσαμε, στο 
πλαίσιο της μακρόχρονης και εύρυθμης συνεργασίας των Υπηρεσιών μας, να μας 
ενημερώσετε για τις αιτίες του προβλήματος καθώς επίσης και για τον εκτιμώμενο χρόνο 
επανέναρξης λειτουργίας του δικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ στον οποίο θα είναι διαθέσιμα 
εκ νέου τα μηνιαία ενημερωτικά συνταξιοδοτικά σημειώματα και σε κάθε περίπτωση για 
τον τρόπο που προγραμματίζεται να καλυφθεί το υφιστάμενο σοβαρότατο έλλειμμα 
ενημέρωσης των πολιτών. 

Η χειρόγραφη χορήγηση των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων, κατά το 
μεσοδιάστημα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσωρινή διέξοδο στο πρόβλημα. 

 

Β)  Ενημέρωση και για τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών που επιστράφηκαν 
στους δικαιούχους βάσει του ν. 4575/2018 

Περαιτέρω  με την ευκαιρία της επιστολής αυτής επιθυμούμε να επανέλθουμε στο 
με αριθμ. πρωτ. 254942/3650/2019/23.1.2019 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, 
αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, και το οποίο παραμένει αναπάντητο παρά τις 
επανειλημμένες προσπάθειες της Αρχής, δεδομένου ότι αφενός αφορά μεγάλο αριθμό 
πολιτών οι οποίοι συνεχίζουν να απευθύνονται με κάθε τρόπο στην Υπηρεσία μας, 
ζητώντας πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που τους 
επιστράφηκαν και αφετέρου επειδή υφίσταται η πιθανότητα παρείσφρησης λαθών, 
πρόβλημα που η προτεινόμενη ανάρτηση των σχετικών αναλυτικών σημειωμάτων θα 
επέλυε δίχως περαιτέρω αμφισβητήσεις. 

 

Τούτων δοθέντων και ευελπιστώντας ότι θα έχουμε σύντομα απάντηση, όσον 
αφορά τις προαναφερθείσες θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

Με τιμή 

 

Γιάννης Σ. Κωστής 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
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Κοινοποίηση: 

1) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Γραφείο Υφυπουργού,  κυρίου  Αν. Πετρόπουλου  
Σταδίου 29  
101 10  Αθήνα  
 

2) ΕΦΚΑ 
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων 
Υπόψη Γεν. Δ/ντριας κυρίας Αττάλιαλης 
Ακαδημίας 22  
106 71 Αθήνα  
 

3) Ενδιαφερόμενοι 

 

 

Συνημμένο:  

Υπ’ αριθμ. 254942/3650/23.01.2019 έγγραφο της Αρχής 

 


