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Ιστορικό Προβλήματος
Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορά από ασφαλισμένη η οποία
ζητούσε την παρέμβαση της Αρχής, διαμαρτυρόμενη για τη ζημία που είχε υποστεί
εξ’ αιτίας παράλειψης εκ μέρους Υποκαταστήματός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προχωρήσει,
έγκαιρα, σε οφειλόμενη ενέργεια.
Πιο συγκεκριμένα, με Απόφαση Δ/ντή Υποκαταστήματος του ΙΚΑ είχε
ακυρωθεί, από το 1994, η ασφάλιση της παραπάνω ασφαλισμένης στο Ίδρυμα και
είχε αποφασιστεί η μεταφορά του ποσού που αντιστοιχούσε στις εισφορές τής
ακυρωθείσας ασφάλισης στο Μ.Τ.Π.Υ, προκειμένου, το τελευταίο να αναγνωρίσει
τον ακυρωθέντα χρόνο ως συντάξιμο σε αυτό, για την καταβολή μερίσματος.
Όμως το παραπάνω ποσό αποδόθηκε, όχι εντός της ισχύουσας προθεσμίας
του ενός έτους, αλλά το 2005, δηλαδή με καθυστέρηση έντεκα ετών, με
αποτέλεσμα να αναγνωριστεί από το Μ.Τ.Π.Υ, (λόγω αναπροσαρμογής της οφειλής
με τις αποδοχές του χρόνου κατάθεσης του ποσού), μέρος μόνο της προϋπηρεσίας,
για δε την αναγνώριση της υπόλοιπης, να απαιτείται η εξόφληση πρόσθετης οφειλής.
Η ασφαλισμένη διαμαρτυρήθηκε στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ζητώντας
από το Ίδρυμα να αποδώσει το ίδιο ολόκληρη τη δημιουργηθείσα
πρόσθετη
οφειλή, δεδομένου ότι εξαιτίας της παράλειψης να μεταφερθεί έγκαιρα το οφειλόμενο
ποσό στο ΜΤΠΥ, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συνολικού της χρόνου
ασφάλισης.
Η θέση της εμπλεκόμενης Υπηρεσίας
Οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ αρνήθηκαν την απόδοση ολόκληρου του ποσού
με το επιχείρημα ότι, «βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οφειλές των τέως
εκτάκτων δημοσίων υπαλλήλων προς τα Επικουρικά τους Ταμεία λόγω αναγνώρισης
χρόνου υπηρεσίας ως συντάξιμου, εξοφλούνται δια μεταφοράς των εισφορών
κλάδου Σύνταξης που είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ για την ασφάλιση τους χωρίς
αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών αυτών. Ως εκ τούτου και στην περίπτωση
της ανωτέρω δεν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του οφειλόμενου ποσού προς το
ΜΤΠΥ, αλλά μόνον η μεταφορά του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που
είχαν καταβληθεί τότε».
Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Η Αρχή, αφού μελέτησε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης καθώς
επίσης και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απηύθυνε, εν όψει και της εκδίκασης του
προβλήματος από την ΤΔΕ, προς την οποία είχε υποβάλει ένσταση η ασφαλισμένη,
πορισματική επιστολή, επισημαίνοντας τις συγκεκριμένες παραλείψεις, στις οποίες
είχε υποπέσει η Υπηρεσία και την ζημιά που είχε προκληθεί στην ασφαλισμένη από
τις παραλείψεις αυτές, με αποκλειστική ευθύνη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Δηλαδή το γεγονός της παράλειψης από το αρμόδιο Υποκατάστημα του
Ιδρύματος να αποδώσει, ως όφειλε, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας το οφειλόμενο
ποσόν είχε επαχθείς συνέπειες για την ασφαλισμένη, αφού είτε θα έπρεπε η
τελευταία να καλύψει με ίδια μέσα το υπολειπόμενο ποσό, είτε δεν θα αναγνωριζόταν
ο χρόνος ασφάλισής της, κάτι που νομίμως δικαιούτο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας εκ
μέρους της Διοίκησης, γεγονός που συνιστούσε παραβίαση της αρχής της
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νομιμότητας και συνεπώς ο διοικούμενος, ο οποίος ζημιώθηκε από πράξεις ή
παραλείψεις δημόσιου νομικού προσώπου, δικαιούται να ζητήσει άρση της
παράνομης κατάστασης που διαμορφώθηκε και αποζημίωση για την προκληθείσα
ζημιά.
Ως εκ τούτου ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε οι συνέπειες των
παραλείψεων του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ να μην βαρύνουν την ασφαλισμένη, αλλά να αποδεχτεί
το Ίδρυμα την ευθύνη της ζημιάς και να καταθέσει στο Μ.Τ.Π.Υ. το σύνολο του
υπολειπόμενου οφειλόμενου ποσού.
Τελική έκβαση της υπόθεσης.
Η Τ.Δ.Ε, λαμβάνοντας υπ’ όψη, μεταξύ άλλων και την πορισματική επιστολή
του Συνηγόρου του Πολίτη, έκανε δεκτή την υποβληθείσα ένσταση και στη συνέχεια,
σε εκτέλεση της Απόφασης αυτής, το Υποκατάστημα απέδωσε στο Μ.Τ.Π.Υ. το
υπολειπόμενο ποσό, (πρόσθετη οφειλή), για την αναγνώριση ολόκληρου του χρόνου
υπηρεσίας της ασφαλισμένης ως συντάξιμου.
Συνεννόηση
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