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Γειηίν Σύπνπ 

 

Από ην Γξαθείν ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, θ. Υξήζηνπ 

ηατθνύξα, αλαθνηλώλνληαη ηα εμήο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο ζπληαμηνύρσλ ηνπ Γεκνζίνπ:  

 

«ηελ πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ηεο εμπγίαλζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο δηθαηνζύλεο, από ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζπλερίδεηαη, κε 

εληαηηθνύο ξπζκνύο, ε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο ησλ πξαγκαηηθά 

δηθαηνύρσλ ζπληαμηνύρσλ . Αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηεο θαηαγξαθήο, ηα 

απνηειέζκαηα, ζηνλ ηνκέα απηό, είλαη νξαηά θαη κεηξήζηκα . 

 

πγθεθξηκέλα, με βάση τα στοιτεία μέτρι και τις 30 Μαΐοσ 2014:   

1ον. 

Έρεη δηαπηζησζεί ν ζάλαηνο 3.228 ζπληαμηνύρσλ κε εκεξνκελία ζαλάηνπ 

πξνγελέζηεξε θαηά ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο 

ηνπο.  

Γελ έρνπλ απνγξαθεί 692 ζπληαμηνύρνη από ηνπο νπνίνπο νη 345 

πεξηπηώζεηο είλαη ζπληαμηνύρνη Ο.Γ.Α. / Δζληθήο Αληίζηαζεο (Πίλαθαο 

1).  

 

 

 



2ον. 

ηηο πεξηπηώζεηο ησλ 3.228 ζπληαμηνύρσλ όπνπ δηαπηζηώζεθε ν 

ζάλαηνο, αλαδεηήζεθαλ αξρηθά κέζσ ΓΙΑ νη αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζείζεο ζπληάμεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ 60.294.810 επξώ (Πίλαθαο 2).  

Από ην πνζό απηό: 

Α. Έρεη αλαθηεζεί ζπλνιηθά πνζό ύςνπο 39.794.928 επξώ (Πίλαθαο 2) κε 

ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

- 26.680.253 επξώ αλαιήθζεθαλ από ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ 

ζπληαμηνύρσλ κέζσ ΓΙΑ. 

- 13.114.675 επξώ ελ κέξεη επηζηξάθεθαλ κε δηπιόηππν είζπξαμεο εθ 

κέξνπο ησλ ζπλδηθαηνύρσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ελ κέξεη 

θαηαινγίζζεθαλ ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ. εηο βάξνο ησλ ζπλδηθαηνύρσλ ησλ 

ινγαξηαζκώλ ησλ ζαλόλησλ ζπληαμηνύρσλ ή ησλ θιεξνλόκσλ ηνπο.   

Οη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο ζπληάμεηο αλαιύνληαη ζε 19.198.214 

επξώ γηα ην 2012, ζε 22.839.958 επξώ γηα ην 2013 θαη ζε 18.256.638 

επξώ γηα ην α’ πεληάκελν ηνπ 2014 (Πίλαθαο 2).   

Β. Γηα πνζό 20.499.882 επξώ (Πίλαθαο 2) ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

ζπλερίδεηαη (επόκελεο ελέξγεηεο: αλαδήηεζε από θιεξνλόκνπο, 

θαηαινγηζκόο ζπλδηθαηνύρσλ ή θιεξνλόκσλ ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ.).  

Σν κόληκν δεκνζηνλνκηθό όθεινο πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαδηθαζία ηεο 

θαηαγξαθήο εθηηκάηαη όηη είλαη 1.280.665 επξώ αλά κήλα. Σν 

δεκνζηνλνκηθό όθεινο αλαιύεηαη ζε 568.664 επξώ γηα ην 2012, ζε 

409.403 επξώ γηα ην 2013 θαη ζε 302.598 επξώ γηα ην α’ πεληάκελν ηνπ 

2014 (Πίλαθαο 3).  

3νλ. Από ηελ Γηεύζπλζε πληάμεσλ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ κε θαηαγεγξακκέλσλ 

ζπληαμηνύρσλ, ζπλερίδεηαη.   

ε θάζε πεξίπησζε, νη ζπληάμεηο ησλ κε θαηαγεγξακκέλσλ 

ζπληαμηνύρσλ είλαη ζε αλαζηνιή από 01/01/2012.  

 

Η αλαδήηεζε ησλ ζπληάμεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ 

ζαλόλησλ ζπληαμηνύρσλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπο θαζώο θαη ε 



δηαδηθαζία παξαπνκπήο ζηελ Γηθαηνζύλε ζηηο πεξηπηώζεηο 

ζπλδηθαηνύρσλ ινγαξηαζκνύ, είλαη ελ ηζρύ».  

 

πλνιηθά, ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ απνηππώλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ.  
 


