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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αθήνα,  6.3. 2013                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ        ΕΠΕΙΓΟΝ 
         ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)   Αριθ.  Πρωτ.     
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου    Σ81/11 
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 
e-mail : diefpar@ika.gr    ΠΡΟΣ: 
       Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα 

       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

       Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο  

των Υπηρεσιών Συντάξεων 

 
 

Θ Ε Μ Α: «Αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους 

ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών για σύζυγο που ασφαλίζεται στον 

Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.» 

Σχετ.: Εγκύκλιος 80/2012, Γ.Ε. Σ81/23/20.6.2012, Σ62/1/29.1.2001, Σ62/9/15.3.2001. 

 

 Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων σχετικά με την παραγραφή των 

απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως ποσά ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών για σύζυγο που ασφαλίζεται 

στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

1. Με το με αρ. πρωτ. Σ62/1/29.1.2001 Γενικό Έγγραφο έγινε γνωστό στις υπηρεσίες 

μας ότι δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση προσαύξησης οικογενειακών βαρών για σύζυγο 

που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, με βάση τις διατάξεις 

του Ν. 2458/97, και ότι, στην περίπτωση που καταβάλλεται, θα πρέπει να διακόπτεται από 

την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται εκείνου της υπαγωγής στην ασφάλιση του κλάδου 

αυτού.  

2. Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. Σ62/9/15.3.2001 Γενικό Έγγραφο έγινε δεκτό  ότι δεν 

θα αναζητηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μέχρι τις 30.1.2001, ως 

προσαύξηση σύνταξης για σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών του ΟΓΑ. 
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3. Στο Γ.Ε. Σ81/23/20.6.2012 ορίζεται ότι αναζητείται εντόκως κάθε παροχή που 

καταβλήθηκε αχρεωστήτως, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος, ενώ με την εγκύκλιο 

80/2012 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του πρώτου 

άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012, τ. Α΄) περί παραγραφής των αξιώσεων 

φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ισχύουν από 12.11.2012, 

ορίζεται ότι οι αξιώσεις του Ιδρύματος για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών 

παροχών παραγράφονται μετά εικοσαετία από την τελευταία καταβολή, καταργουμένης 

κάθε αντίθετης διάταξης.  

4. Λαμβάνοντας υπ’όψη τα ανωτέρω δεδομένα, επισημαίνουμε ότι εξακολουθεί να 

ισχύει η ειδική θέση της Υπηρεσίας που κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. Σ62/9/15.3.2001 

Γενικό Έγγραφο, δεδομένου ότι υιοθετήθηκε για λόγους χρηστής διοίκησης. Επομένως, 

δεν θα αναζητηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μέχρι τις 30.1.2001 ως 

προσαύξηση σύνταξης για σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών του ΟΓΑ. 

 

     
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

1. Γραφείο Διοικητή                                       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2. Γραφεία Υποδιοικητών 
3. Γραφεία Γενικών Διευθυντών 
4. Διεύθυνση Παροχών/Τμήμα Κύριας Σύνταξης              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

(10 αντίτυπα)       
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