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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Προς το Συνήγορο του Πολίτη 
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΑΤΕΛΩΣ) 

 
1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Παρακαλούµε συµπληρώστε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα) 
 
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………………………….………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………………………………………………………………. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ο∆ΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ……………………………………………………………………………………… 

                           ΠΟΛΗ…………………………………………………… 

  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ  …………………………………. 

ΑΡΙΘΜ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ /∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:…………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………………… 

FAX: ……………………………………………………………………… 

  
2.  ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

           ΟΑΕΕ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ  

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ  

 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2248/2016 πρόσφατη απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 
απορρέουσα από την έννοια του κράτους δικαίου (άρθρα 1 παρ. 3 και 4, 25, 26, 87, 93, 94 και 95 του Συ-
ντάγµατος) και προβλεπόµενη πλέον ρητώς στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της αναλογικότη-
τας επιβάλλει στον κοινό νοµοθέτη, όταν θεσπίζει ένα δυσµενές µέτρο σε βάρος µιας κατηγορίας προσώ-
πων, που συνεπάγεται την εξαίρεσή τους από έναν ευµενή γενικότερο κανόνα δικαίου, να χρησιµοποιεί κρι-
τήρια που δικαιολογούνται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος, το µέτρο δε αυτό πρέπει να είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και να τελεί σε άµεση συνάφεια προς το σκοπό αυτό, αλλά και 
προς το αντικείµενο της ρύθµισης. Αν το θεσπιζόµενο µέτρο είναι τέτοιας έντασης και διάρκειας που υπερα-
κοντίζει καταδήλως τον επιδιωκόµενο σκοπό, συνεπαγόµενο µειονεκτήµατα δυσανάλογα προς τα πλεονε-
κτήµατα που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, αντίκειται στην ως άνω αρχή, µε συνέ-
πεια η διάταξη που το προβλέπει να είναι ανίσχυρη και µη εφαρµοστέα (Ολοµ. Ελ. Συν. 6456/2015, 477, 
2254, 1817/2014, 440/2012, 2797/2011, 44/2009, 1277/2007, 2287/2005 κ.ά.). 
  
Συνοπτικά, η ίδια απόφαση αναφέρει πως η στέρηση της σύνταξης συνιστά µέτρο εξαιρετικά επαχθές, 
που ακολουθεί τον ασφαλισµένο µέχρι το πέρας του βίου του και θέτει σε κίνδυνο τη διαβίωσή του, 
στερώντας από αυτόν το βασικό µέσο για την αντιµετώπιση των βιοτικών του αναγκών, σε µία ηλικία 
κατά την οποία η δυνατότητα αναπλήρωσης της σύνταξης µέσω άλλων πόρων είναι σε µεγάλο βαθ-
µό αβέβαιη, αν όχι ανύπαρκτη, µε συνέπεια την προσβολή και της προστατευόµενης από το άρθρο 2 
παρ. 1 του Συντάγµατος ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του και επίσης έρχεται σε αντίθεση τόσο µε τη 
συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, όσο και µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Ως εκ τούτου, το ∆ι-
καστήριο έκρινε ότι οι ανωτέρω δυσµενείς συνέπειες της στέρησης σύνταξης, είναι δυσανάλογες 
προς τον επιδιωκόµενο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος, δοθέντος ότι το επιβαλλόµενο µέτρο είναι 
τέτοιας έντασης και διάρκειας που τον υπερακοντίζει καταδήλως. 
 
Στον αντίποδα, ο ΟΑΕΕ αρνείται να δώσει σύνταξη σε όσους ασφαλισµένους οι οφειλές τους υπερβαίνουν 
τις 20.000 ευρώ και παρά το γεγονός ότι µε το νόµο  3863/2010 κι εν συνεχεία µε το νόµο 4387/2016, από 
1/1/2011 και µετά θα πάρουν αναλογικό τµήµα σύνταξης σύµφωνα µε το συνολικό ποσό εισφορών που θα 
έχει καταβάλει έκαστος,  στη διάρκεια του εργασιακού του βίου, οπότε δεν επιβαρύνει κάποιον τρίτο. 
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Σηµειωτέον ότι οι οφειλές είναι κυρίως αποτέλεσµα της άρνησης του ΟΑΕΕ να µειώσει τις εισφορές  από το 
2009, ως όφειλε βάσει της νοµοθεσίας, όπως κατέδειξε η γνωµοδότηση των έγκριτων νοµικών Καϊδατζή – 
Μανιτάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, αλλά και όπως είχαν υποδείξει οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 
στις 7 Μαρτίου 2014 και µε νεότερο σηµείωµα στις 8/7/2014. Ειδικά στο δεύτερο σηµειώµά του ο Συνήγορος 
του Πολίτη θεωρούσε “αναγκαίο να εξετασθεί άµεσα η ρεαλιστική προσαρµογή / µείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών”, κάτι που δεν έκανε πράξη ο ΟΑΕΕ. 
 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως ο µέχρι πρότινος τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών του 
ΟΑΕΕ είναι εµφανώς αντίθετος µε ότι ορίζει το Σύνταγµα και αυτό γιατί ενώ χρησιµοποιούσε ως βάση υπο-
λογισµού τις  µέσες τεκµαρτές αποδοχές  (δηλαδή ασφαλιστικές κατηγορίες)  δεν είχε δικαίωµα ο ασφαλισµέ-
νος να τα αµφισβητήσει κατά παράβαση του Συντάγµατος και Αποφάσεων  Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, σύµ-
φωνα µε τις οποίες η χρήση τεκµηρίων είναι επιτρεπτή µόνο εάν αυτά είναι µαχητά, διαφορετικά ο ασφαλι-
σµένος αποστερείται του υπερσυνταγµατικού δικαιώµατος δικαστικής προστασίας. Για το ζήτηµα αυτό εκ-
κρεµούν χιλιάδες προσφυγών κατά του ΟΑΕΕ στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια της χώρας. 
 
Το όριο οφειλών, απασχολεί χιλιάδες ασφαλισµένων που ανυπαίτια έγιναν οφειλέτες τα τελευταία χρόνια, 
λόγω της απρόοπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών και του παράνοµου τρόπου υπολογισµού των 
εισφορών τους, όπως προηγουµένως αναφέρθη. 
 
Όλοι αυτοί και παρά το γεγονός πως είχαν καταβάλει από ίδιους πόρους, δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες 
για το σύνολο των εισφορών τους, τώρα βρίσκονται αντιµέτωποι µε τριπλό κίνδυνο : να µην πάρουν σύ-
νταξη, να χάσουν το σύνολο όσων έχουν καταβάλει για εισφορές όλα τα προηγούµενα χρόνια και να 
συνεχιστούν τα µέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης, κινητών και ακινήτων σε βάρος των ιδίων ή/και των 
κληρονόµων τους. Επιπρόσθετα και συνυπολογίζοντας τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, τη φτωχοποίη-
ση που έχουν υποστεί κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία και την έλ-
λειψη άλλων πόρων, είναι εµφανής ο κίνδυνος επιβίωσης στον οποίο περιέρχονται κι είναι προφανές ότι 
κάθε άλλο παρά τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, αφού τα συνεπαγόµενα µειονεκτήµατα είναι δυσανάλο-
γα προς τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, θέτοντας σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ίδια τη ζωή των ασφαλισµένων, των οποίων στερείται η σύνταξη. 
 
Κατόπιν όλων αυτών  παρακαλώ όπως διερευνήσετε τη νοµιµότητα όσων εφαρµόζει ο ΟΑΕΕ, εάν είναι 
σύµφωνα µε τη Συνταγµατική επιταγή ή εάν είναι καθ’ υπέρβαση αυτής και να µε ενηµερώσετε εγγράφως, 
καθώς ενδιαφέρει άµεσα τα µέλη του συλλόγου που εκπροσωπώ. 
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4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
α. Η αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόµου προβλεπόµενες 

προθεσµίες για την υποβολή ενστάσεων στα αρµόδια διοικητικά όργανα ή την άσκηση ενδίκων µέ-

σων και βοηθηµάτων ενώπιον των δικαστηρίων. 

 

 β.  Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αναρµόδιος να διερευνήσει υπόθεση που έχει αχθεί µε πρωτοβου-

λία οποιουδήποτε εµπλεκοµένου, ενώπιον δικαστηρίου. 

  

Έλαβα γνώση των παραπάνω όρων  :     

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………........................ 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  ……………………………………………… 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3.  ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 

 

ΝΑΙ 


