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A
ποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση ασφα-
λισμένων αλλά και συγγενικών τους προ-
σώπων, που για χρόνια απομυζούσαν 
το ασφαλιστικό σύστημα, έρχονται στο 
φως της δημοσιότητας. Αυτήν τη στιγμή 

«αγνοούνται» 53.887 συνταξιούχοι των τριών μεγα-
λύτερων Ταμείων της χώρας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), οι 
οποίοι δεν έχουν προσέλθει να απογραφούν και δεν 
πρόκειται να πάρουν την επόμενη σύνταξή τους. Οι 
έλεγχοι αποκαλύπτουν ιστορίες καθημερινής τρέλας: 
παιδιά και ανίψια εισπράττουν συντάξεις νεκρών, δι-
καιούχοι συντάξεων χηρείας παντρεύονται... εν κρυ-
πτώ και συνταξιούχοι άλλο ποσό εισπράττουν από το 
Ταμείο και άλλο δηλώνουν στην Εφορία. Ενδεικτικό 
του θράσους που επιδεικνύουν ορισμένοι επιτήδειοι 
είναι ότι ακόμα και φέτος - και παρά το ότι είναι γνω-
στό πως γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι - προσκόμι-
σαν πλαστά πληρεξούσια για να πάρουν συντάξεις 
νεκρών συγγενών τους.

Στη ΔικαιοΣύνη
Η ζημιά για το ασφαλιστικό σύστημα από τη 

χορήγηση συντάξεων σε μη δικαιούχους υπολο-
γίζεται πως φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα 
τελευταία 10 χρόνια. Τα Ταμεία ζητούν πίσω τα 
χρήματα αυτά, ενώ κάθε εβδομάδα φτάνουν και 
νέες υποθέσεις στη Δικαιοσύνη. Ενδεικτικό των δι-
αστάσεων που έχει πάρει το θέμα είναι πως έχουν 
ήδη διακοπεί 11.095 συντάξεις του ΙΚΑ, καθώς οι 

δικαιούχοι δεν προσήλθαν να απογραφούν. Τον 
επόμενο μήνα δεν πρόκειται να καταβληθεί σύ-
νταξη σε 30.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και σε 
12.972 ασφαλισμένους του ΟΓΑ, οι οποίοι επίσης 
δεν προσήλθαν να απογραφούν (σύνολο 53.887 
στα μεγάλα Ταμεία).

Το υπουργείο Εργασίας έχει ζητήσει οι υπο-
θέσεις αυτές να περάσουν από «κόσκινο» για να 
διαπιστωθεί το κατά πόσο συντάξεις νεκρών ει-
σπράττονται από επιτήδειους. Στις περισσότερες 
υποθέσεις που αποκαλύπτονται, τα παιδιά των 
συνταξιούχων με πλαστά ή με πολύ παλιά πληρε-
ξούσια εισέπρατταν τη σύνταξη, καθώς ήταν συν-
δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι «προβολείς» πέφτουν τώρα στους δικαιούχους 
συντάξεων χηρείας για να διαπιστωθεί το κατά πό-
σον έχουν παντρευτεί εκ νέου αλλά... ξέχασαν να το 
δηλώσουν. Στέλεχος μεγάλου Ταμείου σημειώνει χα-
ρακτηριστικά πως «αποκαλύπτονται ακόμα και δέκα 

υποθέσεις την εβδομάδα, όπου χήροι και χήρες δεν 
δήλωσαν στον ασφαλιστικό φορέα τον γάμο τους για 
να μη χάσουν τη σύνταξη».

Παράλληλα... αναζητούνται και 560.000 συντα-
ξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα δηλώσει στα 
Ταμεία τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ (μητρώο κοινωνικής 
ασφάλισης). Ενδεικτικά αναφέρεται πως στον ΟΑΕΕ 
- που έληξε η σχετική διορία - σταμάτησε η καταβο-
λή 1.595 συντάξεων και θα γίνει έλεγχος. Στόχος 
είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα φοροδιαφυ-
γής, καθώς έχει διαπιστωθεί πως ένα ποσοστό συ-
νταξιούχων, που κυμαίνεται από 7% έως 10% στα 
ταμεία ελεύθερων και ανεξάρτητων επαγγελματιών, 

δεν δηλώνει το ακριβές ποσό της σύνταξης στην 
Εφορία. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δηλώνουν 
μικρότερα ποσά στη φορολογική τους δήλωση (μά-
λιστα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν δηλώνουν 
καθόλου τη σύνταξη), με την απώλεια για το κράτος 
να φτάνει τα 100 εκατομμύρια τον χρόνο.

απογραφη
Σημειώνεται πως ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης 

Βρούτσης, έχει καταστήσει σαφές πως η απογραφή 
σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα ολοκληρωθεί στις 
28 Φεβρουαρίου και δεν θα δοθεί καμία παράταση. 
Η απογραφή πραγματοποιείται φέτος για τελευταία 

μαϊμού 
σύνταξιούχούσ

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ

τα πορίσματα καίνε τους 

11.095 συνταξιούχοι του ΙΚΑ
30.000 συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ
12.792 συνταξιούχοι του ΟΓΑ
Δεν προσήλθαν να απογραφούν και σταματά η κατα-
βολή της σύνταξής τους

«αγνοούνται»:

q

Για εννιά χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του ένας άντρας 
συνέχιζε να παίρνει την επικουρική της σύνταξη από το ΤΕΑ-
ΔΥ. Η δικαιούχος της σύνταξης είχε πεθάνει τον Δεκέμβριο 
του 2002 αλλά τα χρήματα εισπράττονταν παρανόμως μέχρι 
και τον Ιούνιο του 2011. Η είσπραξη των χρημάτων γινόταν 
από την τράπεζα με χρήση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου 
(που είχε συνταχθεί προ 20ετίας) και υπεύθυνη δήλωση ότι 
το πληρεξούσιο ισχύει και η εντολέας (δηλαδή η μητέρα του) 
βρίσκεται στη ζωή. Η υπόθεση αυτή πλέον έχει παραπεμφθεί 
από το ΤΕΑΔΥ στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σε μία άλλη περίπτωση συγγενής νεκρής συνταξιούχου όχι 
μόνο εισέπραττε τη σύνταξή της αλλά... συμμετείχε και στην 
απογραφή. Με βάση τα στοιχεία, συνταξιούχος του ΤΕΑΔΥ 
είχε πεθάνει τον Σεπτέμβριο του 2009 αλλά η κόρη συνέχισε 
να παίρνει την επικουρική της σύνταξη μέχρι και τον Ιούνιο 
του 2011. Μάλιστα η κόρη της - η οποία ήταν συνδικαιούχος 
του λογαριασμού - είχε... φροντίσει να πάρει μέρος στην απο-
γραφή για λογαριασμό της μητέρας της που είχε πεθάνει. Και η 
υπόθεση αυτή έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του επικουρικού ταμείου του Δημο-
σίου διαπιστώθηκε πως σε 5.518 περιπτώσεις καταβαλλόταν 
σύνταξη σε μη δικαιούχους. Η διαδικασία αναζήτησης των 
χρημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και μάλιστα έχουν επιστραφεί 
περίπου 6,6 εκατ. (ενώ αναζητούνται σχεδόν 6 εκατ.).

τΕαΔύ

qη νΕκρη... ΣύμμΕτΕιχΕ 
Στην απογραφη

ογα IKA

αν και ΕιχΕ ξαναπαντρΕύτΕι 
ΔηλωνΕ... χηρα

Οι εντατικοί έλεγχοι δεν φαίνεται να αποθαρρύνουν επιτήδει-
ους από το να διεκδικούν τη σύνταξη νεκρών ασφαλισμένων. 
Παρά το ότι η απογραφή έγινε φέτος για δεύτερη φορά, υπήρξαν 
νέα κρούσματα, όπου συγγενείς νεκρών επιχείρησαν να πάρουν 
τη σύνταξή τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως για πλαστογραφία και απάτη κατη-
γορείται ένας άντρας 57 ετών, που έπαιρνε παράνομα τη σύντα-
ξη της μητέρας του. Η ασφαλισμένη είχε πεθάνει τον Μάρτιο του 
2012 αλλά ο γιος της συνέχισε να παίρνει τη σύνταξή της, η οποία 
καταβαλλόταν σε κοινό λογαριασμό. Μάλιστα ο άντρας είχε απο-
γράψει τη μητέρα του ως συνταξιούχο σχεδόν 6 μήνες μετά τον 
θάνατό της στο ΙΚΑ. Η απογραφή είχε γίνει μέσω εξουσιοδότησης 
την οποία υποτίθεται ότι είχε υπογράψει η μητέρα του! Η ζημιά για 
το μεγαλύτερο Ταμείο υπολογίζεται σε 6.056 ευρώ.

Στο «μεταξύ» συνεχίζεται το σαφάρι για να διαπιστωθεί σε ποιες 
περιπτώσεις χήροι ή χήρες έχουν παντρευτεί εκ νέου αλλά συνε-
χίζουν να παίρνουν σύνταξη. Για παράδειγμα, σε 37.500 ευρώ 
υπολογίζεται η ζημιά του ΙΚΑ από τη «δράση» ασφαλισμένης, που 
εισέπραττε παράνομα τη σύνταξη του άντρα της αν και είχε πα-
ντρευτεί εκ νέου. 

Ο συνταξιούχος απεβίωσε τον Ιούλιο του 1989 και τα χρήματα 
εισέπρατταν η σύζυγός του και τα παιδιά του. Ωστόσο, η γυναίκα 
δεν δήλωσε πως παντρεύτηκε εν νέου τον Αύγουστο του 1992 και 
συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξη χηρείας.

Δύο χαρακτηριστικά περιστατικά για τη δράση συγγενών ασφαλι-
σμένων του ΟΓΑ αποκάλυψαν οι πρόσφατοι έλεγχοι.

Στην πρώτη περίπτωση γυναίκα -συνταξιούχος του Ταμείου- είχε 
πεθάνει πριν από 8 χρόνια. Ωστόσο, ο γιος της συνέχισε να παίρνει 
τη σύνταξη... ξεχνώντας να δηλώσει τον θάνατο και η υπόθεση πα-
ραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Στη δεύτερη περίπτωση ερευνάται η ανιψιά συνταξιούχου του Τα-
μείου, που επίσης... ξέχασε να δηλώσει τον θάνατο. Η συνταξιούχος 
πέθανε πριν από πέντε χρόνια αλλά η ανιψιά της εισέπραττε χρήματα 
από το Ταμείο και η λύση αναμένεται να δοθεί από τα δικαστήρια.

Με βάση τα στοιχεία του ΟΓΑ, από τα 12.792 άτομα που... αγνο-
ούνται οι 5.900 είναι συνταξιούχοι λόγω γήρατος. Παράλληλα ανα-
ζητούνται 1.300 συνταξιούχοι αναπηρίας αλλά και 
2.600 άτομα που έπαιρναν δεύτερη σύνταξη 
(τμηματική από το Ταμείο). Τέλος δεν προσήλ-
θαν να απογραφούν 1.121 ανασφάλιστοι υπε-
ρήλικοι (οι 876 είναι ομογενείς).

Σημειώνεται πως τον επόμενο ενάμιση 
μήνα το Ταμείο θα περάσει από... κόσκινο 
τις περίπου 64.000 συντάξεις που κατα-
βάλλονται σε ανασφάλιστους υπερηλί-
κους, καθώς με τον ασφαλιστικό νόμο 
του Νοεμβρίου άλλαξαν τα κριτήρια 
χορήγησής τους (ηλικιακά, εισοδη-
ματικά κ.ά.).

q«ξΕχαΣαν» να ΔηλωΣούν τον θανατο


