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Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε και διερευνά την με αριθμ. πρωτ.
5302/2009 αναφορά της κυρίας ……., η οποία είναι καταχωρημένη στην
υπηρεσία σας ως ………με ΑΜΑ ……., κατοίκου Αθηνών, οδός…..,……..,
τηλ………, σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος της από την υπηρεσία σας
για τη μεταβολή των προσωπικών της στοιχείων.
Ι. Ιστορικό
Η κυρία …..υπέβαλε στο Τοπικό Υποκατάστημα του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Πατησίων την υπ’ αριθ. πρωτ.:
……αίτηση μεταβολής των προσωπικών στοιχείων της και συγκεκριμένα του
επωνύμου της από ….σε……, του ονόματος της από …..σε …..και του ονόματος
του πατρός της από ….σε……..
Προς δικαιολόγηση της νόμιμης μεταβολής των στοιχείων της αστικής
της κατάστασης, η ενδιαφερομένη προσκόμισε το υπ. αριθ. ……..διαβατήριο σε
ισχύ της Ομοσπονδιακής ∆ημοκρατίας της Νιγηρίας, στο οποίο η εκδίδουσα
αρχή πιστοποιεί ότι « η δις ……..είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται ως

…..(…….) στο προηγούμενο διαβατήριό της αριθ……., το οποίο επισυνάπτεται
στο παρόν». Επίσης, προσκόμισε ένορκη ομολογία για αλλαγή του ονόματος
της ενώπιον του Ειρηνοδικείου της Πολιτείας Λάγκος της Νιγηρίας καθώς
και ένορκη κατάθεση του θετού της πατέρα ……..ενώπιον του Ειρηνοδικείου
της Πολιτείας ∆έλτα της Νιγηρίας, με την οποία καταθέτει ότι «Με εντολή
του ∆ικαστηρίου στις 22 Φεβρουαρίου 2006 η ονομαζόμενη ……..δόθηκε πίσω
στον βιολογικό της πατέρα…….». Τέλος, προσκόμισε μετάφραση του
πιστοποιητικού γεννήσεως της από το ληξιαρχείο της πόλης Πορτ

Χαρκοουρτ, βεβαιώσεις της πρεσβείας της Νιγηρίας για την αλήθεια των
ισχυρισμών της και βεβαίωση μεταβολής των ατομικών της στοιχείων από τη
ΙΘ’ ∆ημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αθηνών.
Στη συνέχεια, με την υπ. αριθμ. ……….απόφαση της ∆ιευθύντριας του
Υποκαταστήματος σας απορρίφθηκε το αίτημα για μεταβολή των προσωπικών
στοιχείων της κυρίας…….., με την αιτιολογία ότι «τα παραπάνω

προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι ικανά για την απόδειξη της
ταυτοπροσωπίας, [….] απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους των
ενδιαφερομένων απόφασης του αρμοδίου πρωτοδικείου για την
ταυτοπροσωπία αυτών». Επί της αποφάσεως αυτής η κυρία …….άσκησε

εκπροθέσμως -λόγω ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας όπως
ισχυρίζεται- την υπ. αριθμ. …….ένσταση, η οποία, επίσης, απορρίφθηκε με την
υπ. αριθ. …….απόφαση της Α’ Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής (Τ∆Ε) του
Υποκαταστήματος. Η Τ∆Ε δεν εξέτασε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, αλλά
απέρριψε την ένσταση ως απαράδεκτη για τυπικούς λόγους.

Στην αναφορά της προς το Συνήγορο του Πολίτη η ενδιαφερομένη
απαρίθμησε τα προβλήματα που της δημιουργεί η άρνηση του ασφαλιστικού
της οργανισμού να αναγνωρίσει την ταυτοπροσωπία της και ιδίως την
αδυναμία απόλαυσης των παροχών υγείας, λόγω μη ανανέωσης του βιβλιαρίου
της. Επίσης, προσκόμισε στην Αρχή, επιπλέον των προαναφερομένων
εγγράφων, Άδεια ∆ιαμονής Αόριστης ∆ιάρκειας, εκδοθείσα βάσει των
νέων στοιχείων του ονόματός της στις 24/02/2009 από την αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), εκδοθείσα στις 11/05/2009, επίσης
βάσει των νέων στοιχείων του ονόματός της. Ας σημειωθεί, ότι τα δύο
παραπάνω έγγραφα αποτελούν νέα στοιχεία του φακέλου της ενδιαφερομένης,
αφού δεν υπήρχαν κατά την εξέταση του αιτήματός της από την υπηρεσία
σας.
ΙΙ. Νομικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Αστικού Κώδικα :
Άρθρο 4 Κατάσταση αλλοδαπών
Ο αλλοδαπός απολαμβάνει τα αστικά δικαιώματα του ημεδαπού.

Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 71 παρ. 1, 73 παρ. 2, 75 παρ. 1 και 91, παρ. 2
του Ν.3386/2005, ΦΕΚ 212 Α, Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια:
Άρθρο 6 θεώρηση εισόδου
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1. Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να έχει
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις.
Άρθρο 71 ∆ικαιώματα
1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με
τους ημεδαπούς.
Άρθρο 73 Υποχρεώσεις
2. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα,
υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης:
β. Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας,
τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου.
Άρθρο 75 Ειδικές ρυθμίσεις
1. Η άδεια διαμονής δεν χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εφόσον:
α. ∆εν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
β. Αποδειχθεί με δικαστική απόφαση ή προκύπτει από αμετάκλητο βούλευμα του
αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε
τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.
Άρθρο 91 Μεταβατικές ρυθμίσεις
2. Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει άδεια διαμονής κατά την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή συνεχή, νόμιμη διαμονή στη Χώρα
δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος. [….]. Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερομένου και απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και
παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 780 και 905 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονομίας:
Άρθρο 780 Απόφαση Αλλοδαπού ∆ικαστηρίου
Με την επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διεθνείς συμβάσεις, απόφαση αλλοδαπού
δικαστηρίου έχει στην Ελλάδα, χωρίς άλλη διαδικασία, την ισχύ που της αναγνωρίζει
το δίκαιο του κράτους του δικαστηρίου που την εξέδωσε, εφόσον συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
1. αν η απόφαση εφάρμοσε τον ουσιαστικό νόμο που έπρεπε να εφαρμοστεί κατά το
ελληνικό δίκαιο και εκδόθηκε από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία κατά το δίκαιο
της πολιτείας της οποίας τον ουσιαστικό νόμο εφάρμοσε και
2. αν δεν είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
Άρθρο 905 Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου
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1. Με επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διεθνείς συμβάσεις μπορεί να γίνει στην Ελλάδα
αναγκαστική εκτέλεση βασισμένη σε αλλοδαπό τίτλο από τότε που θα τον κηρύξει
εκτελεστό απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται η
κατοικία και, αν δεν έχει κατοικία, η διαμονή του οφειλέτη και, αν δεν έχει ούτε
διαμονή, του μονομελούς πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του κράτους. Το
μονομελές πρωτοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 έως 781.
2. Το μονομελές πρωτοδικείο κηρύσσει εκτελεστό τον αλλοδαπό τίτλο, εφόσον είναι
εκτελεστός κατά το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε και δεν είναι αντίθετος προς
τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια τάξη.
3. Αν ο αλλοδαπός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, για να κηρυχθεί εκτελεστός,
πρέπει να συντρέχουν και οι όροι του άρθρου 323 αριθ. 2 έως 5.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 εφαρμόζονται και για την αναγνώριση δεδικασμένου
από απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά την προσωπική κατάσταση.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ. αριθ. οικ.303/7-1-08 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών που έχει κοινοποιηθεί και προς το ΙΚΑ (Γενική
∆ιεύθυνση Ασφάλισης, ∆ιεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων και ∆ιεύθυνση
Παροχών):


Το διαβατήριο υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελληνική
επικράτεια αποτελεί, κατά την ελληνική νομοθεσία πρωτίστως το δημόσιο
έγγραφο από το οποίο διαπιστώνονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του.



Νόμιμες μεταβολές στα στοιχεία ταυτότητας τρίτων χωρών πρέπει να
προκύπτουν από διαβατήριο σε ισχύ για το οποίο η εκδίδουσα αρχή του
κράτους προέλευσης θα πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση του
παλαιού με τα διαφορετικά στοιχεία.

Ως προς τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε ειδικότερη περίπτωση,
παρατίθενται ως ακολούθως:
Μεταβολές αστικής κατάστασης υπηκόου τρίτης χώρας, ήτοι αλλαγή
ονόματος λόγω βάφτισης ή επωνύμου λόγω γάμου, διαζυγίου ή ακύρωσης
γάμου που συνεπάγεται την ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου,
αναγνώρισης, υιοθεσίας ή λύση υιοθεσίας
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα γίνεται ανανέωση ή επανέκδοση της άδειας
διαμονής, εφόσον προσκομιστούν από τον ενδιαφερόμενο εκτός των κοινών
οριζόμενων δικαιολογητικών, τα κατά περίπτωση επίσημα έγγραφα που
δικαιολογούν τη μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας (π.χ. αντίγραφο
ληξιαρχικής πράξης βαφτίσεως ή ληξιαρχικής πράξης γάμου ή απόφασης
διαζυγίου ή επίσημης πράξης υιοθεσίας)

ΙΙΙ. Επισημάνσεις
Από τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, που υποβλήθηκε
στην Ανεξάρτητη Αρχή, προέκυψε ότι η αλλοδαπή εργαζόμενη ζει και
εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα πέραν της δεκαετίας και είναι κάτοχος
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άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, γεγονός που της επιτρέπει να
απολαμβάνει των ατομικών, αστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που της
απονέμουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Η κ………, μετά τη λύση της υιοθεσίας
της, επιδίωξε, ως είχε δικαίωμα, τη μεταβολή των προσωπικών της
στοιχείων. Η μεταβολή αυτή αναγνωρίσθηκε ως νόμιμη από το κράτος
προέλευσής της, με την έκδοση νέου σε ισχύ διαβατηρίου, για το οποίο η
εκδίδουσα αρχή του κράτους προέλευσης, εν προκειμένω η Νιγηρία,
πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλιού με τα διαφορετικά
στοιχεία. Με το νέο σε ισχύ διαβατήριο δήλωσε, ως όφειλε, τη μεταβολή της
προσωπικής της κατάστασης στις ημεδαπές δημόσιες υπηρεσίες. Η έκδοση
νέου διαβατηρίου από το κράτος προέλευσης της πιστοποιεί ότι έχουν
συντρέξει οι προϋποθέσεις του εσωτερικού δικαίου για την αλλαγή της
προσωπικής κατάστασης με βάση το δίκαιο της Νιγηρίας και παράγει
τεκμήριο νομιμότητας.
Το τεκμήριο αυτό αποδέχτηκε η Ελληνική Πολιτεία, ανανεώνοντας την
άδεια διαμονής της αλλοδαπής εργαζόμενης. Με την προσκόμιση του νέου
διαβατηρίου και των λοιπών εγγράφων, που δικαιολογούν τη μεταβολή των
στοιχείων ταυτότητας, η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και προχώρησε στην
ανανέωση της άδειας διαμονής της. Η ανανέωση της άδειας δεν θα είχε
συντελεστεί, αν η αρμόδια υπηρεσία είχε διαπιστώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν
ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά η παραποιημένα έγγραφα ή
ότι διαπράχθηκε απάτη ως προς την ταυτοπροσωπία της. Η ανανέωση της
άδειας διαμονής παράγει τεκμήριο νομιμότητας και στην ελληνική έννομη τάξη
και δεσμεύει όλες τις δημόσιες αρχές, που παρέχουν υπηρεσίες στη νομίμως
διαμένουσα αλλοδαπή.
Παρά την τήρηση εκ μέρους της αλλοδαπής ασφαλισμένης όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν τόσο από την κοινωνικοασφαλιστική όσο και
από τη μεταναστευτική νομοθεσία, η κυρία …….κινδυνεύει να εκπέσει από το
καθεστώς νομιμότητας του επί μακρόν διαμένοντος αλλοδαπού. Ενώ η
πλειονότητα των δημοσίων υπηρεσιών αναγνωρίζει ως νόμιμη τη μεταβολή
των στοιχείων της, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρνείται να ανανεώσει τα στοιχεία
ταυτότητάς της, δεν δέχεται την καταβολή εισφορών για την αναγνώριση του
χρόνου εργασίας της και δεν θεωρεί το ατομικό βιβλιάριο υγείας της. Κατ΄
αυτόν τον τρόπο, η αλλοδαπή εργαζόμενη εξωθείται βαθμιαία σε μια
κατάσταση οριακής νομιμότητας, αφού ο ασφαλιστικός της οργανισμός
αρνείται να της παράσχει την εκ του νόμου οφειλόμενη προστασία,
εξαναγκάζοντάς την στην περιττή και δαπανηρή δικαστική διαδικασία
αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου λύσης της υιοθεσίας ως εκτελεστού.
Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, δεν τίθεται θέμα αναγκαστικής
εκτέλεσης, η οποία χωρεί μόνο εφόσον ο αλλοδαπός τίτλος καταστεί
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εκτελεστός από το αρμόδιο ημεδαπό δικαστήριο, γιατί δεν υπάρχει υπόχρεος
οφειλέτης, έναντι του οποίου να στραφεί με αναγκαστική εκτέλεση η κ.
……..ως δικαιούχος, δυνάμει του αλλοδαπού τίτλου.
ΙV. Νομικές πλημμέλειες της υπό έρευνα διοικητικής πράξης του ΙΚΑΕΤΑΜ
Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας η διοικητική πράξη, με την
οποία ορίζεται μονομερώς εκ μέρους της αρμόδιας διοικητικής αρχής τι
ισχύει ως δίκαιο στη συγκεκριμένη ατομική περίπτωση, πρέπει να είναι
σύμφωνη με τον κανόνα δικαίου που επιβάλει την έκδοσή της (δέσμια
αρμοδιότητα). Κάθε διοικητικό όργανο οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της
αρχής της νομιμότητας, να προβαίνει, δηλαδή, σε εκείνες μόνο τις ενέργειες,
που του επιβάλλει ή του επιτρέπει ο κανόνας δικαίου. Μόλις το διοικητικό
όργανο διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις
εφαρμογής του κανόνα δικαίου, κάνει την υπαγωγή των γεγονότων στον
απρόσωπο κανόνα δικαίου και διατυπώνει με κατηγορηματικό τρόπο το
συμπέρασμα της υπαγωγής, τη μείζονα, δηλαδή, πρόταση του συλλογισμού που
καταλήγει στην ατομική ρύθμιση. 1
Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση της ∆ιευθύντριας του ΙΚΑΕΤΑΜ πάσχει από συγκεκριμένα νομικά ελαττώματα: παραβίαση ουσιώδους
τύπου της ατομικής διοικητικής πράξης και έλλειψη σαφούς ειδικής και
επαρκούς αιτιολογίας. Το διοικητικό όργανο, όχι μόνο δεν έκανε την υπαγωγή
των πραγματικών περιστατικών στον απρόσωπο κανόνα δικαίου (παραβίαση
ουσιώδους τύπου), αλλά και παρέλειψε παντελώς να αναφερθεί στον κανόνα
δικαίου, που αποτέλεσε το νομικό έρεισμα της πράξης του (έλλειψη
αιτιολογίας). Η υπ. αριθ. ……..απορριπτική απόφαση όχι μόνο δεν αναφέρεται
στα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν το όργανο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να
κρίνει ότι “τα παραπάνω προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι ικανά για την
απόδειξη της ταυτοπροσωπίας”, αλλά παρέλειψε να αναφερθεί και στον
κανόνα δικαίου που, επέβαλε την έκδοση της δυσμενούς για την αλλοδαπή
ασφαλισμένη διοικητικής πράξης.
Η υπ. αριθ. ………απορριπτική απόφαση αναφέρεται σε εγκυκλίους και
έγγραφα της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία, σε κάθε περίπτωση,
στερούνται άμεσης εξωτερικής νομικής δεσμευτικότητας έναντι των ιδιωτών.
Η ερμηνευτική εγκύκλιος δεν είναι κανονιστική πράξη, γιατί παρά την
πρακτική της σημασία δεν θέτει, αλλά προϋποθέτει δίκαιο. Είναι εσωτερικό
έγγραφο της διοίκησης που επαναλαμβάνει, σχολιάζει και επεξηγεί τις
1

βλ. απόφαση ∆ιοικ. Εφετ.Τριπ. 203/2002 και Σπηλιωτόπουλου, Επαμεινώνδα, Π., Εγχειρίδιο
∆ιοικητικού ∆ικαίου ΙΙ, ∆έκατη έκδοση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή, 2000, σελ. 520.
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διατάξεις των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και παρέχει οδηγίες
για τον τρόπο εφαρμογής τους 2 .
ΙV. Πρόταση ανάκλησης ή επανεξέτασης της υπό έρευνα διοικητικής
πράξης
Κατά πάγια νομολογία, εάν μια οριστική πράξη των οργάνων του ΙΚΑ
είναι παράνομη, ο ασφαλιστικός αυτός οργανισμός έχει μεν την ευχέρεια, αλλά
όχι και την υποχρέωση προς ανάκληση αυτής και συνεπώς αίτηση περί
επανεξετάσεως οριστικώς κριθέντος ασφαλιστικού ζητήματος δεν δημιουργεί
για τα όργανα του Ιδρύματος υποχρέωση προς επάνοδο επί του ζητήματος
αυτού, όταν ο ασφαλισμένος επικαλείται πλημμέλειες της σχετικής πράξης. 3
Τέτοια υποχρέωση υπάρχει μόνο εάν επήλθε μεταβολή της νομοθεσίας που
διέπει την ασφαλιστική αυτή υπόθεση, ή εάν επήλθε μεταβολή της σχετικής
με το ζήτημα νομολογίας των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, ή εάν ο ασφαλισμένος
ή συνταξιούχος προσκομίζει νέα κρίσιμα στοιχεία που να δικαιολογούν την
επανεξέταση της υποθέσεώς του. Στην προκειμένη περίπτωση, η έκδοση
Άδεια ∆ιαμονής Αόριστης ∆ιάρκειας που προσκόμισε η κυρία Obekpa, μετά
την έκδοση τής σε βάρος της απορριπτικής απόφασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
αποτελεί νέο κρίσιμο στοιχείο που δικαιολογεί την επανεξέταση της
υπόθεσής της από την υπηρεσία σας.
Επίσης, όπως ρητά ορίζει ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας στο
άρθρο 21 παρ. 1 "αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης

όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή
της". Ούτε στις διατάξεις περί ανακλήσεως ούτε στις διατάξεις περί

συλλογικών οργάνων, δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό για τις αποφάσεις
συλλογικών οργάνων. Συνεπώς, και οι Τ∆Ε μπορούν να ανακαλούν τις
αποφάσεις τους, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή και μετά από
σχετική παρέμβαση της Αρχής, μέχρι την πρώτη συζήτηση της προσφυγής
στο δικαστήριο. Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι η
οριστικοποιηθείσα διοικητική πράξη είναι παράνομη ή υφίστανται σοβαρές
πλημμέλειες ζητά από την διοίκηση να κάνει χρήση της ευχέρειας που
διαθέτει και να ανακαλέσει την πράξη ή, στην δεύτερη περίπτωση, να την
επανεξετάσει.
Επειδή στην περίπτωση της αλλοδαπής εργαζόμενης τα αρμόδια
όργανα του ΙΚΑ αποφάσισαν την απόρριψη του αιτήματος για τη μεταβολή
των προσωπικών της στοιχείων πέραν πάσης αμφιβολίας, χωρίς διερεύνηση
των κριτηρίων του νόμου. Επειδή στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πλήρης
2
3

∆αγτόγλου, Π. ∆, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, σελ.76
ΣτΕ 241/2000, 1185/1998, 3153/1989.
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και ειδική αιτιολογία, ιδιαίτερα όταν η κρίση των ασφαλιστικών οργάνων
οδηγεί σε αποκλεισμό από την ασφάλιση και τις παροχές του Ιδρύματος, σε
μη αναγνώριση των ημερών εργασίας και κατ΄επέκταση σε αμφισβήτηση της
νομιμότητας διαμονής στη χώρα τής επι μακρόν διαμένουσας αλλοδαπής.
Επειδή, η ασφαλισμένη αλλοδαπή προσκομίζει νέα κρίσιμα στοιχεία που
δικαιολογούν την επανεξέταση της υποθέσεώς της.
Σας παρακαλούμε να ανακαλέσετε ή δευτερευόντως να επανεξετάσετε
τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις, με τις οποίες απορρίψατε το αίτημα της
κυρίας…….., ενημερώνοντας την Αρχή για τις απόψεις και ενέργειές σας.
Εν αναμονή της απάντησής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για την συνεργασία σας και είμαστε στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή πληροφορία θελήσετε.

Με εκτίμηση

Γιάννης Σακέλλης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποιήσεις
Ενδιαφερομένη
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