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Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε την αναφορά, µε αριθµό φακέλου 

υπόθεσης 210063/2015, του κυρίου………….., του …………, τέως τακτικού υπαλλήλου 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν συνταξιούχου λόγω αναπηρίας, µε  ΑΜΑ ΙΚΑ ……………, ΑΜΚΑ 

…………….κατοίκου …. Θεσσαλονίκης, τθ ….  οδός …..      , τκ …... Με την αναφορά του ο 

κύριος ……………….διαµαρτύρεται κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ζητά τη διαµεσολάβηση της 

Ανεξάρτητης Αρχής, προκειµένου να του επιστραφούν ποσά που παρακρατήθηκαν 

από τη σύνταξή του ως αχρεωστήτως καταβληθείσες µισθοδοσίες και αφορούν στο 

χρονικό διάστηµα από 7/11/2014 έως 5/12/2014, χρονικό διάστηµα 27 ηµερών, 

κατά το οποίο είχε µεν απολυθεί από την υπηρεσία του Ιδρύµατος, δεν είχε όµως 

ακόµα συνταξιοδοτηθεί. 

 

I. Ιστορικό 

Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του ασφαλισµένου και όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του φακέλου, ο κύριος………………….., τέως τακτικός υπάλληλος του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου, κρίθηκε ανάπηρος από κοινή νόσο από 29ης Απριλίου 2013 και 

εφ’ όρου ζωής, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 09905/2014/509/17-03-2014 

γνωµάτευση της Β/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (ΒΥΕ) του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Θεσσαλονίκης. Με απόφαση της ∆ιευθύντριας του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου έλαβε αναρρωτική άδεια µε αποδοχές από 1ης Νοεµβρίου 

2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 και συνέχισε να µισθοδοτείται µέχρι 28/02/2015. 
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Επίσης, η Β/βάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ΠΕ∆Υ 3ης ∆ΥΠΕ Μακεδονίας, µε 

την υπ. αριθµ. 03/07-11-2014 απόφασή της, έκρινε ότι η πάθηση του κυρίου 

…………………..είναι µη δεκτική ίασης. Ως εκ τούτου, ο κ. ……………κρίθηκε ως ανίκανος 

να εξακολουθήσει την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και απολύθηκε από 

την υπηρεσία του Ιδρύµατος την 7η Νοεµβρίου 2014 (ΦΕΚ Γ’ ………………).  

Κατά τους ισχυρισµούς του, ευρισκόµενος σε αναρρωτική άδεια, ο κ. 

…………..δεν µπορούσε να γνωρίζει την ηµεροµηνία απόλυσής του, αφού το Α’ 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεδρίασε την 28/11/2014, το 

Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ’ ……) µε την απόφαση απόλυσης του 

δηµοσιεύτηκε την 31/12/2014 και το Αποδεικτικό Παραλαβής της Απόλυσής 

παρελήφθη την 20/01/2015. Από την υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν µπόρεσε να 

πληροφορηθεί ποια ηµεροµηνία θεωρείται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ως 

ηµεροµηνία λήξης της συντάξιµης υπηρεσίας του και έναρξης της συνταξιοδότησης 

του, µε αποτέλεσµα να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, την 5η 

∆εκεµβρίου 2014, για να συνταξιοδοτηθεί σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις του ΑΝ 

1846/1951.   

Με το υπ. αριθµ. 201/2015/27-3-2015 έγγραφό του, το Τµήµα Συντάξεων 

Υπαλλήλων ΙΚΑ της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος ενηµέρωσε το Περιφερειακό 

Υποκατάστηµα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης ότι «η συντάξιµη τακτική υπηρεσία του 
από 01/03/1996 έως και την 07/11/2014, (ηµεροµηνία κατά την οποία η πάθησή 
του κρίθηκε ως µη δεκτική ίασης σύµφωνα µε τη υπ. αριθµ. 03/07-11-2014 
γνωµάτευση της και της Β/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής ΠΕ∆Υ της 3ης ∆ΥΠΕ) 
ανέρχεται σε 18-8-7. [……] Επιπρόσθετα σας γνωρίζουµε ότι το αχρεωστήτως 
καταβληθέν ποσό ΕΥΡΩ 4.319,52, πρέπει να καταβληθεί µε παρακράτηση 
συµψηφιστικά από τα αναδροµικά της σύνταξής του. [….]». 

Με την υπ. αριθµ 11659/11-06-2015 απόφαση ∆ιευθυντή του Περιφερειακού 

Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης χορηγήθηκε στον ενδιαφερόµενο 

σύνταξη βαριάς αναπηρίας από αιτήσεως και εφ’ όρου ζωής. Στην απόφαση 

συνταξιοδότησης ορίστηκε ότι ο συνταξιούχος εισέπραξε µετά την αποχώρηση από 

την υπηρεσία την 07/11/2014 ποσό 4319,52 € από αχρεωστήτως καταβληθείσες 

µισθοδοσίες, το οποίο οφείλει να εξοφλήσει µε παρακράτηση από τις οφειλόµενες 

αναδροµικώς συντάξεις ή από το µηνιαίο ποσό της σύνταξης του. Κατά της απόφασης 

αυτής, ο κύριος ………υπέβαλε την 14/7/2015 ένσταση, η οποία εκκρεµεί ενώπιον σας. 

Στην ένστασή του, ο κ. ………….ισχυρίζεται ότι χωρίς δική του υπαιτιότητα, 

καλοπίστως εισέπραττε το µισθό του, ευρισκόµενος σε αναρρωτική άδεια και ζητά να 

του επιστραφεί το ποσό που αναλογεί στο χρονικό διάστηµα από 7ης Νοεµβρίου 2014 

έως 5ης ∆εκεµβρίου 2014. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν θεωρείται από την 

υπηρεσία ούτε εν ενεργεία υπάλληλος, αφού απολύθηκε την 7/11/2014 ούτε 
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συνταξιούχος, αφού συνταξιοδοτήθηκε την 5/12/2014 ούτε όµως ασθενής αφού 

επέστρεψε κάθε ποσό που έλαβε ως µισθό ή επίδοµα ασθενείας. 

Ας σηµειωθεί ότι, όσον αφορά στην επικουρική συνταξιοδότηση του 

κυρίου…..το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, ∆ιεύθυνση τέως ΤΕΑΠΟΚΑ 

ανέτρεξε στην ηµεροµηνία απόλυσης και απένειµε σύνταξη από 8ης Νοεµβρίου 2014, 

παρόλο που η αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε την 22/12/2014. Επίσης, ας 

σηµειωθεί ότι για τους υπαλλήλους των ΝΠ∆∆ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν 

σύµφωνα µε τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, η συντάξιµη υπηρεσία τερµατίζεται, 
σε περίπτωση απόλυσης για νόσο που δεν επιδέχεται θεραπεία, µε την πάροδο 
διµήνου από τη λήξη της τελευταίας αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν πριν από τη 
γνωµάτευση της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής ή της διαθεσιµότητας  και σε 
περίπτωση που εξακολουθούν να εργάζονται µε την πάροδο διµήνου από τη 
γνωµάτευση της προαναφεροµένης Υγειονοµικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το 
χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την 
καταβολή µισθού πέρα από το δίµηνο, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 39, παρ. 1, 

εδ β, του Π∆ 169/2007, ΦΕΚ Α 210, Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων. 

 

ΙΙ. Επισηµάνσεις  

Συχνά οι ασφαλισµένοι, ενόψει και της πολυπλοκότητας των σχετικών µε την 

ασφαλιστική νοµοθεσία ρυθµίσεων, δεν γνωρίζουν πλήρως τις ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβούν, για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων τους, µε 

αποτέλεσµα ορισµένες φορές να χάνουν το δικαίωµά τους σε παροχές. Οι 

ασφαλιστικοί οργανισµοί οφείλουν να ενηµερώνουν τον ασφαλισµένο για όλα τα 

δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες που του παρέχει η νοµοθεσία, 

ώστε να µη χάνει το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα, εξαιτίας έλλειψης τυπικής 

προϋπόθεσης, εφόσον πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόµου (∆ΕφΠειρ 

300/2001, ∆ΠρΘεσ 4978/1999). 

Εξάλλου, η νοµολογία των δικαστηρίων σταθερά αποφαίνεται ότι «…µε 
δεδοµένο ότι η ασφαλιστική νοµοθεσία είναι πολύπλοκη σε βαθµό τέτοιο που καθιστά 
δυσχερή στους ασφαλισµένους τη γνώση των δικαιωµάτων τους, για την επίτευξη 
του σκοπού της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι η περιέλευση των ασφαλιστικών 
παροχών στους δικαιούχους και αποτελεί στόχο του καθιερούµενου από το 
Σύνταγµα κοινωνικού κράτους, τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ πρέπει, κατ΄ 
εφαρµογήν των αρχών της χρηστής διοίκησης, να µην αρκούνται στην άγνοια των 
ασφαλισµένων και την έλλειψη σχετικού αιτήµατος, αλλά, εφόσον από τις περιστάσεις 
αντιλαµβάνονται τη θεµελίωση ασφαλιστικού δικαιώµατος στο πρόσωπό τους, 
οφείλουν να ενεργούν αυτεπάγγελτα για την πραγµάτωσή του και αν είναι απαραίτητη 
η σύµπραξη του ασφαλισµένου να τον ενηµερώνουν και να τον καθοδηγούν.» (ΣτΕ 
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3583/1972, ΣτΕ 3692/1982, ∆ΕφΑθ 3382/1997 Ε∆ΚΑ 1998/121, ∆ΠρΠατ 
173/99 Ε∆ΚΑ 1999/311)1. « […] Περαιτέρω, επί των διαφορών οι οποίες 
αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας των κοινωνικών ασφαλίσεων, ενόψει 
και της πολυπλοκότητας των σχετικών µε την ασφαλιστική νοµοθεσία ρυθµίσεων 
καθώς και της συνεπεία τούτου εύλογης δυσχέρειας την οποία εµφανίζει η ακριβής 
γνώση εκ µέρους των ασφαλισµένων της διαδικασίας που πρέπει να τηρήσουν για την 
υπεράσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων τους, γεννάται από τις αρχές της 
χρηστής διοίκησης η υποχρέωση των διοικητικών αρχών να καθιστούν προσιτά 
στους ασφαλισµένους τα εκάστοτε δεδοµένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης και 
µάλιστα κατά τρόπο σαφή και απλό (∆ΠρΘεσ 4978/1999, ∆ΕφΑθ 3382/1997, 
4627/1997).» 

Η περίπτωση του κυρίου …………..είναι ενδεικτική µιας δυσλειτουργίας της 

προβλεπόµενης διαδικασίας, που προκαλεί δυσµενή αποτελέσµατα για τον 

ασφαλισµένο. Στην προκειµένη περίπτωση τα ασφαλιστικά όργανα όφειλαν να 

ενηµερώσουν τον ασφαλισµένο σχετικά µε το ποια ηµεροµηνία θεωρείται, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ως ηµεροµηνία λήξης της συντάξιµης υπηρεσίας του. Εάν 

ο ενδιαφερόµενος είχε καθοδηγηθεί σωστά από τον ασφαλιστικό του οργανισµό, θα 

είχε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αµέσως µετά τη γνωµάτευση της Β/βάθµιας 

Υγειονοµικής Επιτροπής ΠΕ∆Υ, που απεφάνθη ότι είναι ανίκανος να εξακολουθήσει 

την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Κανένας λόγος δεν υπήρχε, πλην της 

ελλιπούς ενηµέρωσης, να υποβάλει ο ασφαλισµένος αίτηση συνταξιοδότησης µετά την 

παρέλευση σχεδόν ενός µηνός από την οριστική κρίση της υγειονοµικής επιτροπής 

περί µη ιάσιµης αναπηρίας του και να απωλέσει το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα επί 

27 ηµέρες, µε δυσµενείς για τον ίδιο οικονοµικές συνέπειες αφού κλήθηκε να 

επιστρέψει, ποσό περίπου 1000 € που αναλογεί σε παροχές της επίµαχης χρονικής 

περιόδου.  

 

ΙΙΙ. Προτάση 

Στην προκειµένη περίπτωση, η συνταξιοδότηση του κυρίου …………..από την 

ηµεροµηνία της αίτησης συνταξιοδότησης και όχι από την ηµεροµηνία λήξης της 

υπηρεσίας του µπορεί να ανταποκρίνεται σε νοµική σκοπιµότητα, αλλά οδηγεί σε 

δυσµενή για τον ασφαλισµένο αποτελέσµατα, αφού οδηγεί στην απώλεια χορήγησης 

της συνταξιοδοτικής παροχής επί ένα σχεδόν µήνα. Πράγµατι, σύµφωνα µε τη 

διάταξη του άρθρου 29, παρ. 5, του ΑΝ 1846/1951, ΦΕΚ Α’ 179, Περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 5 Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει 
από την ηµέρα κατά την οποία υποβλήθηκε από τον ασφαλισµένο η αίτηση για 
απονοµή σύνταξης. Ωστόσο, ο νοµοθέτης της διάταξης προέβλεψε στο εδ. α): 5. Κατ’ 

                                                           
1 Μωυσίδης Βλαδίµηρος, Κοινωνική Ασφάλιση, Γενικές Αρχές-Βασικοί Κανόνες, εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2003, σ. 228.  
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εξαίρεση:α) σε περίπτωση αναπηρίας, για την οποία καταβλήθηκε επίδοµα 
ασθένειας, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την επόµενη της λήξης της 
επιδότησης ή, µε επιλογή του ασφαλισµένου από την έναρξη της επιδότησης, εφόσον 
από τότε και στο εξής ο ασφαλισµένος κρίνεται ανάπηρος· 

Για να µη δηµιουργηθούν κενά ασφαλιστικής προστασίας για τον ανυπαίτιο 

ασφαλισµένο, το δευτεροβάθµιο διοικητικό όργανο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

είσπραξη µιας ασφαλιστικής παροχής παρατείνει πάντα τον κοινωνικοασφαλιστικό 

δεσµό µεταξύ του ασφαλιστικού φορέα και του δικαιούχου της παροχής2, θα 

µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα παρατάσεως του ασφαλιστικού δεσµού κατά το 

χρονικό διάστηµα που ο ασφαλισµένος ελάµβανε αναρρωτική άδεια µε αποδοχές. 

Κατά τον τρόπο µε τον οποίο καθιερώνεται ευχέρεια συνυπολογισµού διαστηµάτων 

καταβολής συντάξεων αναπηρίας ή επιδοµάτων ασθένειας και ανεργίας µέχρι να 

συµπληρωθούν οι απαραίτητες ηµέρες εργασίας για τη σύνταξη γήρατος3 κατά τον 

ίδιο τρόπο το επίµαχο χρονικό διάστηµα από 7/11/14 έως 5/12/14 θα 

µπορούσε να εκληφθεί ως χρόνος διανυθείς στην επιδότηση ασθενείας και 

εποµένως να µην επέλθει διακοπή του ασφαλιστικού δεσµού. Στην περίπτωση αυτή, 

η καταβολή της σύνταξης θα µπορούσε να αρχίσει όχι από την ηµέρα υποβολής της 

αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά από την ηµέρα λήξης της αναρρωτικής άδειας ή κατ’ 

επιλογή του ασφαλισµένου από την έναρξη της επιδότησης αθένειας (σύµφωνα µε τη 

διάταξη του άρθρου 29, παρ. 5, εδ. α) του ΑΝ. 1846/1951). 

Επειδή η ορθή ενηµέρωση των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων σχετικά 

µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους αποτελεί βασική υποχρέωση του 

Ιδρύµατος, που συµβάλει όχι µόνο στην αποφυγή απώλειας ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων και στην εµπέδωση της εµπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση, αλλά και 

στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας,  

Επειδή στη συγκεκριµένη περίπτωση κανένας άλλος λόγος δεν υπήρχε, πλην 

της ελλιπούς ενηµέρωσης, για να καθυστερήσει ο ασφαλισµένος να υποβάλει αίτηση 

συνταξιοδότησης µετά την παρέλευση σχεδόν ενός µηνός από την οριστική κρίση της 

υγειονοµικής επιτροπής περί µη ιάσιµης αναπηρίας του και να οδηγηθεί κατ΄ αυτόν 

τον τρόπο σε απώλεια της συνταξιοδοτικής παροχής επί 27 ηµέρες, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σας παρακαλεί να ανακαλέσετε την υπ. αριθµ. 

11659/11-06-2015 απόφασή σας κατά το µέρος που αφορά στην ηµεροµηνία έναρξης 

συνταξιοδότησης και στο ποσό που οφείλει από αχρεωστήτως καταβληθείσες 

µισθοδοσίες και να ρυθµίσετε το συνταξιοδοτικό ζήτηµα του κυρίου…………. κατά 

τρόπο ώστε: 

 

                                                           
2 Κρεµαλή, ∆. Κωνσταντίνου, οπ. π. 322 επ. 
3 Άρθρα 40 και 47 παρ. 12 του Ν. 2084/92, ΦΕΚ 165 Α’ και Απόφαση ∆ιοκ. Πρωτ. Πάτρας 173/99, 

στην Επιθεώρηση δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης Ε∆ΚΑ 1999/311. 
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α) το επίµαχο χρονικό διάστηµα από 7/11/14 έως 5/12/14 να εκληφθεί ως 

χρόνος διανυθείς στην επιδότηση ασθενείας και εποµένως να µην επέλθει διακοπή 

του ασφαλιστικού δεσµού επί τόσες ηµέρες, 

β) να µην αναζητηθούν από τον ασφαλιστικό φορέα και να επιστραφούν στον 

ασφαλισµένο τα ποσά που αντιστοιχούν στο επίµαχο χρονικό διάστηµα είτε ως 

οφειλόµενες συνταξιοδοτικές παροχές είτε ως παροχές ασθένειας σε χρήµα κατ’ 

επιλογή του ενδιαφερόµενου,  

γ) εναλλακτικά, να γίνει δεκτή η ένσταση του κυρίου …………..και να µην 

παρακρατηθεί το αναλογούν ποσό της µισθοδοσίας από 7/11/14 έως 5/12/14 από τα 

αναδροµικά της σύνταξής του και να επιστραφεί το παρακρατηθέν ποσό. 

Εν αναµονή της απάντησής σας, ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη 

συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή 

πληροφορία θελήσετε. 

 

 

          Με εκτίµηση, 

 

Χρήστος Α. Ιωάννου 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

 

 

Κοινοποιήσεις  

 

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Συντάξεων ΝΠ∆∆ 

Τµήµα Συντάξεων Υπαλλήλων ΙΚΑ  

Γερανίου 42 

104 31, Αθήνα 

 

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ε’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης 

Τ. Οικονοµίδη 1 και Κασοµούλη  

546 55, Καλαµαριά 

Θεσσαλονίκη 

 

Κύριο……………… 


