ΕΝΩΠΙΟΝ
Της Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων του ΕΦΚΑ
[Αρ. 67, παρ. 3, εδ. ε’ Ν. 4387/2016]

ΕΝΣΤΑΣΗ
Του/ης ……………………………………………………………………………………
(Επώνυμο)

(Όνομα)

(Πατρώνυμο)

κατοίκου ………………………. οδός …………………………………..……………,
(πόλη)

αριθ. ……, Τ.Κ. …………, με ΑΜ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) ………………………….,
ΑΜ ΑΤΕ …………., ΑΜΚΑ ……………………..… και ΑΦΜ ……………………..

ΚΑΤΑ
1.

Του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης», [ΕΦΚΑ], ως καθολικό διάδοχο του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
[Τοπικό Υποκατάστημα Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, ΤΣΠ –
ΑΤΕ], κατ΄ άρθρα 53 επ. του Ν. 4387/2016, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου, αριθ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα.

2.

Της υπ’ αριθ. ………../ ……………. 2017 απόφασης Διευθυντή του
Τοπικού Υποκαταστήματος Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων,
ΤΣΠ-ΑΤΕ, περί απονομής Κύριας σύνταξης γήρατος και ειδικότερα
κατά της εφαρμογής, στην περίπτωσή μου, της παραγράφου Ε.,
υποπαράγραφος Ε.3., περ. 3 του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015.
----------------- * -----------------

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Στις …………………… προσλήφθηκα στην ΑΤΕ Α.Ε. και, κατά άρθρο 69
του ισχύ Νόμου έχοντος Οργανισμού της, υπάχθηκα υποχρεωτικά στην
Ασφάλιση του τότε Ταμείου Συντάξεως και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ,
μέχρι την 31.12.2006, έχοντας προηγούμενα διανύσει χρόνο ασφάλισης στο
ΙΚΑ από ……………….. έως ……………….. [ΕΑΝ δεν υπάρχει προηγούμενος
της ΑΤΕ χρόνος ασφάλισης, διαγράφονται όλα μετά την 31.1.2006., άλλως
μόνο η αγκύλη αυτή].

2. Από 1.1.2007 έως ………………………………. ήμουν ασφαλισμένος/η
στην «Υπηρεσία ΙΚΑ - ΑΤΕ», και ειδικότερα στο Τοπικό Υποκατάστημα
Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, ΤΣΠ-ΑΤΕ του ΕΦΚΑ, συνεπεία των
επιταγών του άρθρου 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, έστω και αν, μετά
τη θέση της ΑΤΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, [27.7.2012], και της, εξ
αιτίας του λόγου αυτού, καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μου, από
28.7.2012 προσλήφθηκα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, στην Τράπεζα Πειραιώς.
3. Για το χρονικό διάστημα από ………………………….. έως
……………………. και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ. 14α
του Νόμου 4075/2012, [Α/89], όπως οι διατάξεις αυτές συμπληρώθηκαν
με το άρθρο 71 του Νόμου 4144/2013, [Α/88], άρθρο 4ο του Νόμου
4218/2013, [Α/268], και άρθρο 8, παρ. 4 του Νόμου 4237/2014, [Α/36],
προχώρησα σε αυτασφάλιση συνολικού χρόνου ………………. μηνών και
…………… ημερών.
4.
Με την ισχύ του Νόμου 4336/2015, άρθρο 2, παράγραφος Ε,
υποπαράγραφος Ε.3., περ. 1 & 2, αμφισβητήθηκε, από το Τοπικό
Υποκατάστημα Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων του ΕΦΚΑ, το δικαίωμά
μου να συνταξιοδοτηθώ με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της
αυτασφάλισής μου.
5. Το θέμα τέθηκε υπόψη του αρμοδίου Τμήματος του Ν.Σ.Κ., το οποίο,
με την υπ’ αριθ. 313/2016 Γνωμοδότησή του, η οποία έγινε δεκτή από
τον ΕΦΚΑ, αποφάνθηκε, με τη σκέψη 21, ότι :
« Παρά το γεγονός όμως ότι, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε3 της

παραγράφου Ε’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προβλέπεται αύξηση των
ορίων ηλικία συνταξιοδότησης, για όσους δεν είχαν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου,
εντούτοις, κατ’ ορθή ερμηνεία, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι εν λόγω διατάξεις,
μολονότι μεταγενέστερες των νόμων 4075/2012 και 4218/2013 δεν έθιξαν τις
προαναφερθείσες διατάξεις αυτών περί υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση
των ως άνω ασφαλισμένων ούτε τον τρόπο υπολογισμού του κρίσιμου χρόνου
κατά τον οποίο πρέπει να κριθεί το συνταξιοδοτικό τους αίτημα. Και τούτο,
διότι προφανώς οι ρυθμίσεις του ν. 4336/15 είναι γενικές, σε αντίθεση προς
τις αναφερθείσες ρυθμίσεις των νόμων 4075/12 και 4218/13, οι οποίες είναι
εξαιρετικές και προδήλως ειδικότερες, οπότε, αν και προγενέστερες,
κατισχύουν των νεοτέρων, κατά το ερμηνευτικό αξίωμα lex specialis
derogat legi generali posteriori (πρβλ. ΣτΕ 184/2007, 2768/06, ΑΠ 124/11
κ.α.). Ενόψει τούτου και ελλείψει ρητής νομοθετικής πρόβλεψης του ν.
4336/15 περί κατάργησης των συγκεκριμένων ειδικών ρυθμίσεων των νόμων

4075/12 και 4218/13 (ή έστω, περί κατάργησης κάθε ειδικής διάταξης που
αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4336/15), καθίσταται σαφές, ότι ακόμη και
μετά την ισχύ του ν. 4336/15, δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης των εν λόγω
ειδικών ρυθμίσεων».
6. Μετά από την εξέλιξη αυτή, το Τοπικό Υποκατάστημα Εντασσομένων
Ταμείων και Κλάδων, ΤΣΠ-ΑΤΕ του ΕΦΚΑ εξέδωσε την υπ’ αριθμ.
……………………….. Απόφαση Απονομής Σύνταξης μειωμένης κατά την
προϊσχύουσα του Νόμου 4336/2015 νομοθεσία, πλην όμως μείωσε
περαιτέρω την απονεμόμενη Κύρια Σύνταξη κατά ποσοστό 10% που
προβλέπει το άρθρο 2, παράγραφος Ε., υποπαράγραφος Ε.3., περ. 3 του
Νόμου 4336/2015.
ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
7.
Στη σκέψη 12 της υπ’ αριθ. 313/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
γίνεται ρητή αναφορά στην ειδική διάταξη του άρθρου 8, παρ. 4 του Νόμου
4237/2014, στην οποία ορίζεται ότι :
« Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, οι οποίοι

πραγματοποιούν έως και τις 27.3.2014 από πραγματική εργασία ως
υπάλληλοι οποιασδήποτε τράπεζας μέχρι 500 ημέρες ασφάλισης στον Κλάδο
Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αυτή η σχέση εργασίας τους λύνεται έως την
ανωτέρω ημερομηνία με οποιονδήποτε τρόπο διέπονται ως προς τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης,
από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, λογιζόμενου ενιαίου στην
ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, του ανωτέρω πραγματικού
χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για
τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου και μόνο, η οριζόμενη, στην περίπτωση θ’
της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 όπως ισχύει, προθεσμία της
31.1.2014, παρατείνεται μέχρι 28.2.2014 ».
8. Στη σκέψη 20 της ίδιας ως άνω Γνωμοδότησης, γίνεται αναφορά στην
ειδική διάταξη του άρθρου 8, παρ. 4 του Νόμου 4237/2014, ως
μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη, που αφορά στους ΙΔΙΟΥΣ ασφαλισμένους
του Νόμου 4218/2013.
9. Στη σκέψη 21 της υπόψη Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. γίνεται αναφορά
στο σύνολο των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3. της παραγράφου Ε,
του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015, χωρίς να εξαιρεί τη διάταξη της
περ. 3.

Επειδή, η ειδική διάταξη του άρθρου 8, παρ. 4 του Νόμου 4237/2014
ρητά αναφέρει ότι τόσο οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσο και ο τρόπος
υπολογισμού της σύνταξης των αυτασφαλιζομένων, κατά τις διατάξεις των
Νόμων 4075/2012 και 4218/2013 διέπονται από τις διατάξεις της
νομοθεσίας του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, εφόσον η αυτασφάλιση πραγματοποιήθηκε, με
ολική εξόφληση, μέχρι την 28.2.2014.
Επειδή, η ειδική αυτή διάταξη έχει ήδη γίνει δεκτό, ως γενικό ερμηνευτικό
αξίωμα, ότι κατισχύει της γενικής και μεταγενέστερης διάταξης του
άρθρου 2, παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε.3., περ. 3 του Νόμου
4336/2015.
Επειδή, η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής ασκείται δε ενώπιόν
σας εντός της τρίμηνης προθεσμίας, όπως προβλέπεται εκ του Νόμου και
όπως σαφώς διαλαμβάνεται στο σώμα της Πράξης.
Επειδή έχω δικαιολογημένο έννομο συμφέρον για την άσκηση της
παρούσας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ρητά επιφυλλασόμενος/η παντός δικαιώματός μου, όπως ενδεικτικά της
υποβολής
συμπληρωματικού
υπομνήματος
και
του
διορισμού
πληρεξουσίου δικηγόρου,
ΖΗΤΩ
 Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου.
 Να ανακληθεί, στα πλαίσια του διοικητικού αυτοελέγχου, η ως άνω
προσβαλλόμενη
απόφαση
του
Διευθυντή
του
Τοπικού
Υποκαταστήματος των Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, ΤΣΠ-ΑΤΕ
του ΕΦΚΑ ως προς το ύψος της απονεμηθείσας Κύριας Σύνταξής
μου.
 Να εκδοθεί απόφαση, χωρίς την πρόσθετη μείωση του 10% του
Νόμου 4336/2015.
……………………………………2017
Ο/Η Ενιστάμενος/η
……………………………………………..
(υπογραφή)

