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1.  Περιγραφή παραπόνου και έρευνας 

 

Η κυρία Χ. Ε. από τη Λεμεσό, με επιστολή της ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2015, μου 

υπέβαλε παράπονο, εκ μέρους του συζύγου της Ι. Ε., το οποίο στρέφεται κατά της 

απόφασης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μην καταβάλουν σε αυτόν 

σύνταξη ανικανότητας, για τη χρονική περίοδο που μεσολάβησε μεταξύ των 

ημερομηνιών τερματισμού και επανέναρξής της. 

 

Για σκοπούς διερεύνησης του παραπόνου ζητήθηκαν και λήφθηκαν τα σχόλια της 

εμπλεκόμενης υπηρεσίας, τα οποία μελετήθηκαν, όπως μελετήθηκε και η ισχύουσα 

νομοθεσία.  Παράλληλα, ο ερευνών την υπόθεση Λειτουργός του Γραφείου μου 

επικοινώνησε με αρμόδια Λειτουργό της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, με την οποία 

συζήτησε εκτενώς το όλο θέμα. 

 

2. Διαπιστώσεις 

 

(1) Ο κ. Ι.Ε. ο αποκαλούμενος στο εξής ως ο παραπονούμενος ο οποίος πάσχει, με βάση 

τα διάφορα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία τέθηκαν ενώπιον μου, από οσφυϊκή 

σπονδυλαρθρίτιδα, οσφυαλγία, οστεοαρθρίτιδα αμφότερων γονάτων, 

ακρωτηριασμό μεγάλου δακτύλου αριστερού ποδός, τραυματισμό αριστερού άκρου 

ποδός, σε παιδική ηλικία, με διαταραχή λειτουργιών του ποδιού, άλγος γονάτων, 

και δυσκολία στη βάδιση, κρίθηκε από το έτος 2002 ως ανίκανος για εργασία και 

ελάμβανε σύνταξη  ανικανότητας σε ποσοστό 75%. 

 

Η καταβολή της σύνταξης αυτής τερματίστηκε από την 1η Δεκεμβρίου 2014, μετά 

από εξέταση του από Ιατροσυμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2014 το οποίο έκρινε, ότι 

ήταν ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος του.  Συγκεκριμένα, στο πεδίο 

"αιτιολόγηση της απόφασης", της Ιατρικής Έκθεσης του εν λόγω Ιατρικού 

Συμβουλίου, αναφέρονται τα εξής: "το πρόβλημα με τον ακρωτηριασμό του 

μεγάλου δακτύλου, προϋπήρχε από παιδικής ηλικίας.  Τα προβλήματα από τα 

γόνατα δεν του στερούν τα 2/3 της ικανότητας του για εργασία".  
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(2) Στις 3 Μαρτίου 2015 και μετά την υποβολή στις 29 Δεκεμβρίου 2014 Ιεραρχικής 

Προσφυγής προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο 

παραπονούμενος εξετάστηκε και από Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο το οποίο, 

επίσης έκρινε, ότι ήταν ικανός να ασκήσει το επάγγελμά του.  Με την ημερομηνίας 

12 Μαΐου 2015 απαντητική επιστολή του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, τον 

ενημέρωσε ότι η Υπουργός απέρριψε την Ιεραρχική Προσφυγή του. 

 

(3) Στις 22 Μαΐου 2015, ο παραπονούμενος υπέβαλε νέα ένσταση στην Υπουργό και με 

επιστολή του ημερομηνίας 26 Μαΐου 2015, ο Γενικός Διευθυντής τον ενημέρωσε ότι 

λόγω του ότι η Ιεραρχική του Προσφυγή είχε απορριφθεί, το αίτημά του δεν 

μπορούσε να επανεξεταστεί. 

 
(4) Δύο περίπου μήνες αργότερα, στις 14 Ιουλίου 2015, ο παραπονούμενος υπέβαλε νέα 

αίτηση για παροχή σύνταξης ανικανότητας.  Με επιστολή του Διευθυντή της 

εμπλεκόμενης υπηρεσίας ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2015, ενημερώθηκε ότι αυτή 

δεν μπορούσε να εγκριθεί, αφού από την αξιολόγηση, από τον αρμόδιο Ιατρικό 

Σύμβουλο της υπηρεσίας του, των νέων ιατρικών δεδομένων που αυτός υπέβαλε, 

δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα, άλλα, από αυτά των Ιατρικών Συμβουλίων που τον 

είχαν ήδη εξετάσει προηγουμένως. 

 
(5) Ακολούθησε ένσταση του παραπονούμενου προς την Υπουργό με επιστολή του 

ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015.  

 

(6) Ο παραπονούμενος κλήθηκε σε εξέταση από Ιατρικό Συμβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 

2015. 

 
(7) Μετά την εξέτασή του αυτή, με επιστολή του Διευθυντή της εμπλεκόμενης υπηρεσίας 

ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2015, ο αιτητής ενημερώθηκε ότι η αίτηση του για 

παροχή σύνταξης ανικανότητας εγκρίθηκε από τις 21 Οκτωβρίου 2015, με ποσοστό 

ανικανότητας 75% και η ημερομηνία αυτή θεωρήθηκε ως η ημερομηνία επανέναρξης 

της καταβολής της συγκεκριμένης παροχής. 
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(8) Με επιστολή του ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2018, ο Διευθυντής της εμπλεκόμενης 

υπηρεσίας με ενημέρωσε, ότι τα Ιατρικά Συμβούλια των Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων λαμβάνουν υπόψη, κατά την εξέταση αιτητών σύνταξης ανικανότητας, 

την κλινική εξέταση που διενεργείται κατά τη συνεδρία του Ιατρικού Συμβουλίου, 

τις πρόσφατες και παλαιότερες εργαστηριακές ή/και απεικονιστικές εξετάσεις 

καθώς και τη φύση εργασίας του αιτητή.  Με βάση τα πιο πάνω, καταλήγουν σε 

ιατρική γνωμάτευση την οποία αυτός λαμβάνει υπόψη για λήψη απόφασης σχετικά 

με αίτηση για σύνταξη ανικανότητας. 

 
(9) Σύμφωνα με τα στοιχεία της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, στην περίπτωση του 

παραπονούμενου, το Ιατρικό Συμβούλιο που τον εξέτασε στις 4 Νοεμβρίου 2014 

διαπίστωσε, από την κλινική εξέταση που διενήργησε, πλήρη κινητικότητα και στα 

δύο γόνατα, χωρίς ιδιαίτερο πόνο και φυσιολογική βάδιση.  Η κλινική εικόνα του 

κατά την ημερομηνία αυτή ήταν καταλυτικός παράγοντας στην διαμόρφωση της 

γνωμάτευσης του Ιατρικού Συμβουλίου, ότι ο αιτητής ήταν ικανός για άσκηση του 

επαγγέλματός του.  Με βάση τη γνωμάτευση αυτή, ο Διευθυντής της εμπλεκόμενης 

υπηρεσίας τερμάτισε τη σύνταξη ανικανότητας του, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 

2014.  Το Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο που συνήλθε στις 3 Μαρτίου 2015 

συμφώνησε με την γνωμάτευση αυτή του Πρωτοβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και η 

Ιεραρχική Προσφυγή που είχε υποβάλει προς την Υπουργό, απορρίφθηκε.               

 
(10) Στη συνέχεια, η εξέταση του παραπονούμενου από Πρωτοβάθμιο Ιατρικό 

Συμβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα νέας αίτησής 

του παραπονούμενου ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2015.  Κατά την εν λόγω εξέταση 

διαπιστώθηκε εμφανής χειροτέρευση της κλινικής του εικόνας, με περιορισμό των 

κινήσεων του αριστερού γόνατος και αδυναμία βάδισης με άλγος και στα δύο 

γόνατα.  Με βάση τα ευρήματα αυτά, το Ιατρικό Συμβούλιο έκρινε αναγκαία την 

επέμβαση και στα δύο γόνατα και γνωμάτευσε ότι ο παραπονούμενος δεν ήταν 

πλέον ικανός για την εργασία του, αλλά ικανός μόνο για ελαφριά εργασία.  Με βάση 

τη γνωμάτευση αυτή, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων τού 

κατέβαλε σύνταξη ανικανότητας από την ημερομηνία εξέτασης του από το Ιατρικό 

Συμβούλιο όπου διαπιστώθηκε η επιδείνωση και αποδείχθηκε η μόνιμη ανικανότητά 

του για εργασία. 
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3. Νομικό Πλαίσιο 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 40 του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(I)/2010), ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη 

ανικανότητας, εάν – 

  

(α) ήταν ανίκανος προς εργασία για εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες, σε οποιαδήποτε 

περίοδο διακοπής της απασχόλησής του˙ 

 

(β) σ΄αυτήν την περίοδο της διακοπής της απασχόλησής του αποδείξει ότι προβλέπεται 

να παραμείνει μόνιμα ανίκανος προς εργασία˙ 

 

(γ) δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών ή εάν πρόκειται για 

μεταλλωρύχο, την ηλικία από την οποία δικαιούται σύνταξη γήρατος δυνάμει του 

άρθρου 36, εάν η ηλικία αυτή είναι μικρότερη των εξήντα τριών (63) ετών∙ και 

 

(δ) ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις. 

 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "ανίκανος προς εργασία", θεωρείται ο 

ασφαλισμένος, όταν λόγω ειδικής ασθένειας ή σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, η 

οποία άρχισε ή επιδεινώθηκε ουσιωδώς μετά την ασφάλισή του, δεν μπορεί να κερδίζει 

από εργασία την οποία εύλογα αναμένεται να εκτελεί, λαμβανομένων υπόψη των 

δυνάμεων, των δεξιοτήτων, της μόρφωσης και της συνήθους επαγγελματικής 

απασχόλησής του, πέραν από το ένα τρίτο ή, εάν πρόκειται για πρόσωπο ηλικίας μεταξύ 

εξήντα (60) και εξήντα τριών (63) ετών, πέραν από το ένα δεύτερο, του ποσού το οποίο 

κερδίζει συνήθως στην ίδια περιφέρεια και επαγγελματική κατηγορία σωματικά και 

πνευματικά υγιές πρόσωπο της ίδιας μόρφωσης. 
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4.  Συμπεράσματα – Κριτική – Συστάσεις – Εισηγήσεις 

 

Το παρόν υπό εξέταση παράπονο, επικεντρώνεται στην άρνηση και / ή  παράληψη της 

εμπλεκόμενης υπηρεσίας, να καταβάλει σύνταξης ανικανότητας στον παραπονούμενο 

αναδρομικά και συγκεκριμένα για την περίοδο μεταξύ 1ης  Δεκεμβρίου 2014, ημερομηνία 

κατά την οποία διακόπηκε η συγκεκριμένη παροχή και της 21ης Οκτωβρίου 2015, 

ημερομηνία κατά την οποία δόθηκαν οδηγίες για επανέναρξη της. Όπως έχει 

διαπιστωθεί και στην εν λόγω υπόθεση, υπάρχουν αντιφατικές γνωματεύσεις των 

Ιατρικών Συμβουλίων σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του παραπονούμενου. 

Διαπιστώθηκε δε, ό,τι η σύνταξη ανικανότητας του παραπονούμενου τερματίστηκε και 

επανάρχισε μετά από εξέταση του από αρμόδια Ιατρικά Συμβούλια, τα οποία 

γνωμάτευσαν διαφορετικά για το ίδιο πρόβλημα υγείας, για το οποίο αυτός λάμβανε 

σύνταξη ανικανότητας για δώδεκα, περίπου, έτη. 

 

Ο παραπονούμενος στηρίζει τη συγκεκριμένη απαίτησή του στο γεγονός ότι για τους 

ίδιους ιατρικούς λόγους εγκρίνετο, για σειρά ετών ως ανίκανος για εργασία και 

ελάμβανε σύνταξη ανικανότητας την οποία και σήμερα λαμβάνει και μάλιστα με ποσοστό 

75%, το οποίο θεωρείται αρκετά υψηλό, ώστε δύσκολα μπορεί κάποιος να δεχθεί χωρίς 

ιδιαίτερο προβληματισμό τις αντιφατικές, πάνω στο θέμα αυτό, γνωματεύσεις του 

Ιατροσυμβουλίου.  

 

Παράλληλα και σε σχέση με τα πιο πάνω, δεν μου διαφεύγει και το γεγονός, ότι κανένα 

Ιατροσυμβούλιο δεν συνεκτίμησε και δεν συνυπολόγισε το γεγονός ότι ο 

παραπονούμενος είχε ακρωτηριασμένο το μεγάλο δάκτυλο του αριστερού ποδιού με τις 

όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για την υγεία του, πλην του Ιατροσυμβουλίου               

που τον εξέτασε στις 4 Μαρτίου 2014. Φωτογραφίες σχετικές βρίσκονται ήδη στον 

φάκελο της Υπηρεσίας που αφορά τον παραπονούμενο,  όπου η κλινική κατάσταση είναι 

εμφανής υποκείμενη στην οποιαδήποτε ιατρική αξιολόγηση. 

 

Το ακρωτηριασμένο δάκτυλο του αριστερού ποδιού του παραπονούμενου δεν αποτελεί 

το μοναδικό πρόβλημα στο αριστερό του πέλμα, αφού τα εναπομείναντα δάκτυλα 



 

7 

μετακινήθηκαν από τη θέση τους, διασταυρώθηκαν μεταξύ τους, προκαλώντας 

εκτεταμένη παραμόρφωση στο σημείο αυτό. 

 

Η εικόνα δε αυτή,δημιουργεί περαιτέρω ερωτήματα ως προς το κατά πόσο η αναπηρία 

στο πέλμα του αριστερού ποδιού του παραπονούμενου ευθύνεται και/ ή επιδεινώνει την 

κακή κατάσταση των γονάτων του παραπονούμενου. 

 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, διαφαίνεται ότι ο τερματισμός καταβολής της σύνταξης 

ανικανότητας του παραπονούμενου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν 

αιτιολογήθηκε επαρκώς, αφού τα καταληκτικά ευρήματα του Ιατρικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2014, δεν συνάδουν με την πραγματική κλινική του εικόνα, η 

οποία προϋπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, και συγκεκριμένα δικαιολογούσε την 

καταβολή σύνταξη ανικανότητας η οποία καταβάλετο για  χρόνια αδιάλειπτα  και η 

οποία συνεχίζεται να καταβάλεται μέχρι σήμερα με μοναδική διακοπή το χρονικό 

διάστημα για το οποίο ο παραπονούμενος ζητά να του καταβληθεί αναδρομικά εφόσον 

η διακοπή αντιβαίνει στην γενική συμπεριφορά της Διοίκησης όπως αυτη ασκείτο 

διαχρονικά σε σχέση με την ίδια και προϋπάρχουσα αναπηρία . 

 

Εισήγηση  

 

Ως εκ τούτου εισηγούμαι όπως το αίτημα του παραπονούμενου επανεξεταστεί , σε σχέση 

με το αίτημα του παραπονούμενου, για παροχή σύνταξη ανικανότητας και για το χρονικό 

διάστημα των έντεκα περίπου μηνών (1.12.2014-21.10.2015), για το οποίο αυτός την 

αποστερήθηκε, ενώ το ιατρικό του πρόβλημα προϋπήρχε κατα τον ουσιώδη χρόνο  όπως 

εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να υπάρχει.   

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 


