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ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

Θέμα: Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφή εισφορών 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Φ. 30215/33841/Δ15.515/26-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα εφάπαξ 

παροχών) 

 

Κύριε Γενικέ, 

1. Ως Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος  διαμαρτυρόμαστε 

για την μέχρι σήμερα αντιμετώπιση αιτημάτων μελών μας, για χορήγηση συμπληρωματικού 

εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφή εισφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού εγγράφου 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα 

εφάπαξ παροχών) και συγκεκριμένα, διότι, κατά τα οριζόμενα στο σχετικό έγγραφο: 

α) Είναι προφανές, ότι σε περίπτωση επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία συνταξιούχου και 

εκ νέου συνταξιοδότησή του, εάν δεν έχει αποδοθεί εφάπαξ βοήθημα για το πρώτο χρονικό 

διάστημα και το ΤΠΔΥ αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο (ή και περισσότερες) συνταξιοδοτικές 

πράξεις, θα χορηγείται ενιαίο εφάπαξ με βάση την τελευταία συνταξιοδοτική πράξη. Κατά 

συνέπεια το άρθρο 18 περ. ΣΤ παραγ 2  του ν. 4242/2014 και το άρθρο 57 παραγ 9 του ν. 

3518/2006 δεν ρυθμίζουν αυτή την περίπτωση. 

β) Από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του άρθρου 18 περ. ΣΤ παραγ 2  του ν. 

4242/2014, συνάγεται με σαφήνεια ότι ο νομοθέτης θέλει ο νέος χρόνος επαναφοράς να 

υπολογίζεται πλέον αυτοτελώς για τη χορήγηση εφάπαξ, αποκομμένος από τον χρόνο λήψης 

του πρώτου εφάπαξ, ερμηνεία που αρχικά φαίνεται να έχει αποδεχθεί το ΤΠΔΥ. Η ρύθμιση 

αυτή δεν αφήνει κανένα περιθώριο επανεξέτασης του χορηγηθέντος με την πρώτη 

συνταξιοδοτική πράξη εφάπαξ βοηθήματος. 

γ) Μας προκαλεί ερωτηματικά και κατά την άποψή μας υποκρύπτει σκοπιμότητα η 

γνωμοδότηση της νομικής σας υπηρεσίας για μέλος μας, που έχει ως εξής: «Εφόσον 
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ανακλήθηκε η (αρχική) πράξη εξόδου δεν νοείται να υπάρχει συνταξιοδοτική πράξη. Επομένως 

οι συντάξεις που πήρε συμψηφίστηκαν με μισθό, οπότε θεωρείται ότι δεν λάμβανε σύνταξη αλλά 

μισθό. Έτσι η νέα συνταξιοδοτική πράξη είναι η μόνη πράξη με βάση την οποία δικαιούται 

σύνταξη και το εφάπαξ πρέπει να υπολογιστεί εξαρχής με βάση τη νέα συνταξιοδοτική πράξη.» 

Η προαναφερόμενη γνωμοδότηση, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σχετικό με αρ. πρωτ. 

Φ. 30215/33841/Δ15.515/26-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα εφάπαξ παροχών), όπως και με την 

αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του άρθρου 18 περ. ΣΤ παραγ 2  του ν. 4242/2014. Δεν 

λαμβάνει υπόψη την απόδοση του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος με περαίωση της 

διαδικασίας κατά την πρώτη συνταξιοδοτική πράξη και τις έννομες συνέπειες αυτής. Εντελώς 

αυθαίρετα, κατά την άποψή μας, γνωμοδοτεί για εξαρχής υπολογισμό του εφάπαξ με βάση 

τη νέα συνταξιοδοτική πράξη - που συνεπάγεται επιστροφή χρημάτων για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση - χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που τροποποιούν 

ή καταργούν ή υπερισχύουν των προαναφερθεισών διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση, θα είχε 

νομική βάση, εάν δεν είχε αποδοθεί το εφάπαξ βοήθημα. 

δ) Μας προκαλεί επίσης ερωτηματικά, πώς το Δ.Σ. του ΤΠΔΥ από τη μια μεριά 

αποδέχτηκε τη γνωμοδότηση  της νομικής του υπηρεσίας, τη στιγμή που αυτή έρχεται σε 

αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις και από την άλλη είχε αποφασίσει (συνεδρίαση 20/17-6-

2015) την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, όπου ο χρόνος επαναφοράς θα υπολογίζεται 

αυτοτελώς, όπως εξάλλου είναι και το γράμμα και πνεύμα της ρύθμισης του ν. 4242/2014. 

Κύριε Γενικέ, 

επειδή πλέον πιστεύουμε ότι υπάρχει σκοπούμενη κωλυσιεργία στην αντιμετώπιση 

σχετικών αιτημάτων μελών μας, ζητάμε, αφ’ ενός μεν  την αποπεράτωση των αιτημάτων 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παραγ. 1 του ν. 3232/2004, αφ’ ετέρου δε την πλήρη 

εφαρμογή του  με αρ. πρωτ. Φ. 30215/33841/Δ15.515/26-10-2016 εγγράφου του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα εφάπαξ παροχών) 

και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αυτοτελή αντιμετώπιση του χρόνου επαναφοράς.. 

 

2. Παρακαλείται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (τμήμα εφάπαξ παροχών), προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν για τις δικές 

του κατά νόμο ενέργειες για τήρηση της νομιμότητας. 

 

 

                                          Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ 

 

           Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας  

 

Χρήστος Χρυσανθακόπουλος                                                               Παναγιώτης Βελής            


