
 

 «Η ΕΣΕΕ ενημεπώνει για ζημανηική δικαζηική απόθαζη για ηην απονομή ζύνηαξηρ από ηον 

ΟΑΕΕ» 

Με επιζηολή ηηρ η ΕΣΕΕ γνωζηοποιεί ππορ ηιρ Ομοζπονδίερ Εμποπικών Σςλλόγων ζημανηική 

δικαζηική απόθαζη ηος Διοικηηικού Ππωηοδικείος Αθηνών, με ηην οποία ξεκαθαπίζοςν καίπια 

θέμαηα πος αθοπούν ζηην απονομή ζύνηαξηρ από ηον ΟΑΕΕ όηαν ςπάπσοςν παπάλληλερ οθειλέρ 

ηος αζθαλιζμένος.   

Το πεπιεσόμενο ηηρ ζσεηικήρ επιζηολήρ έσει ωρ εξήρ: 

«Με ηελ παξνύζα, ζαο γλωζηνπνηνύκε ηελ ζεκαληηθή απόθαζε 13803/2013 ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ.  Η απόθαζε αθνξά αζθαιηζκέλν ηνπ ΟΑΕΕ, ν νπνίνο είρε αλεμόθιεηεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηα έηε 1997-1998, ηηο νπνίεο θιήζεθε λα εμνθιήζεη, πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζεί από ηνλ ΟΑΕΕ ε απόθαζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ δαπάλε ζπληαμηνδόηεζεο από ην ΙΚΑ ωο 

ηειεπηαίνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζύκθωλα θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

Σύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ ΟΑΕΕ (άξζξν 23 ΠΔ 258/2005) ζε πεξίπηωζε πνπ ν ΟΑΕΕ είλαη 

ζπκκεηέρωλ θνξέαο ζε ζύληαμε δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ε απόθαζε ζπκκεηνρήο ηνπ Οξγαληζκνύ 

εθδίδεηαη κόλν κεηά ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηπρόλ νθεηιώλ.  Ωζηόζν, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε 

νη νθεηιέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ήηαλ «πιενλαζκαηηθέο», δειαδή αθνξνύζαλ εηζθνξέο επηπιένλ ηνπ ήδε 

ζεκειηωκέλνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη εθηόο ηνπ ζπλνιηθνύ ζπληάμηκνπ ρξόλνπ πνπ 

πξνζκεηξήζεθε γηα ηελ απνλνκή ηεο ζύληαμεο. 

Τν δηθαζηήξην, αληίζεηα κε ηελ εξκελεία πνπ δίλεη ν ΟΑΕΕ, εθάξκνζε ζωζηά ην λόκν θξίλνληαο όηη ε 

αλαθνξά ηνπ Καλνληζκνύ δελ αθνξά όιεο ηηο νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αιιά κόλν εθείλεο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζεκειίωζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ηνπ ζπληάμηκνπ ρξόλνπ.  Οη 

ινηπέο εηζθνξέο εμαθνινπζνύλ λα νθείινληαη αιιά δελ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηεο ζύληαμεο. 

Καηόπηλ απηνύ, ην δηθαζηήξην δηθαίωζε ηνλ αζθαιηζκέλν, θαζώο απηόο είρε εμνθιήζεη νινζρεξώο ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνλ ΟΑΕΕ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνζκεηξήζεθε από ην ΙΚΑ γηα 

ηελ ρνξήγεζε ζύληαμεο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.  Σπλαθόινπζα, έθξηλε 

όηη ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνύηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί από ην ΙΚΑ ρωξίο πξνεγνύκελε εμόθιεζε ηωλ 

«πιενλαζκαηηθώλ» νθεηιώλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΑΕΕ. 

Η απόθαζε απηή είλαη ζεκαληηθή θαζώο δείρλεη όηη θάηη αιιάδεη ζηνλ ηξόπν πνπ ε δηθαηνζύλε 

εξκελεύεη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θαλόλεο.  Πεγαίλεη αληίζεηα ζηελ γξαθεηνθξαηία θαη ζηελ ζηελή 

εξκελεία ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη εθαξκόδεη ην λόκν, δηθαηώλνληαο θαη 

πξνζηαηεύνληαο θαη ηνλ αζθαιηζκέλν εθηόο από ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.  Απνηειεί δε θαη επηηπρία ηεο 

ΕΣΕΕ, θαζώο ε λνκηθή ππεξεζία ηεο Σπλνκνζπνλδίαο ζπλεξγάζηεθε θαη παξείρε ζεκαληηθή βνήζεηα 

ζηελ λνκηθή εθπξνζώπεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζκέλνπ δηάδηθνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε 

ζην ηειηθό απνηέιεζκα.» 

 

 

 


