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ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

    

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, στην συνεδρίασή του στις 23/4/2015, 

ενέκρινε ομόφωνα την διαδικασία ενστάσεων επί αποφάσεων παροχών, ως ακολούθως: 

Οι συντάξεις και οι λοιπές αποφάσεις παροχών, απονέμονται υπό του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου 

κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης στην Γραμματεία του, παρά των ενδιαφερομένων ή των νομίμως προς τούτο 

εξουσιοδοτηθέντων προσώπων. 

 Τις ανωτέρω αποφάσεις δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι να προσβάλουν με ένσταση ενώπιον 

του ΔΣ του Ταμείου.  

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 1 παρ. 3 και 4 του Ν. 861/1979 «3. Η κατά την παρ. 1 απόφασις υπόκειται 

εις ένστασιν, ασκουμένην υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του 

οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού, εντός προθεσμίας τριών μηνών, 

αρχομένης από την κοινοποιήσεως της αποφάσεως.4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να εκδώσει την 

σχετικήν απόφασιν του εντός μηνός από της υποβολής της ενστάσεως, κατόπιν προηγουμένης γνωστοποιήσεως της 

τυχόν λειτουργούσης παρ' αυτώ εκ μελών αυτού Επιτροπής ασφαλίσεως και παροχών». 

 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως και αναγράφονται σε αυτή με πλήρη ακρίβεια τα στοιχεία της 

προσβαλλόμενης αποφάσεως, το εκδόσαν όργανο, το ονοματεπώνυμο, του ή της/ των ενισταμένων, η διεύθυνση 

κατοικίας και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Ακόμη πρέπει να αναγράφονται και οι λόγοι για τους οποίους 

προσβάλλεται και η αναφερόμενη απόφαση.  

 Με την υποβολή της ένστασης υπό του ή της/ των ενισταμένων,  επανεξετάζεται από το τμήμα Παροχών 

ολόκληρος ο φάκελος των ενδιαφερομένων και επανερευνώνται όλα τα πραγματικά και όλα τα νομικά στοιχεία της 

διαφοράς. Ακόμη μπορεί να αναζητηθούν ή να ληφθούν υπ’ όψιν και άλλα στοιχεία πέραν των ήδη 

προσκομισθέντων, αν κρίνονται ουσιώδη για το βάσιμο ή μη της ένστασης. Εν συνεχεία το αυτό τμήμα 

αναλαμβάνει να προετοιμάσει τη σχετική εισήγηση ενώπιον του ΔΣ του Ταμείου.. Επί της ενστάσεως και του 

σχετικού φακέλου λαμβάνει γνώση και η νομικός σύμβουλος του Ταμείου και ζητείται η γνώμη της. 

 Οι ενιστάμενοι με την κατάθεσή της ενστάσεως μπορούν να ζητήσουν να παραστούν ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου προκειμένου να διατυπώσουν και προφορικά τις απόψεις τους, για την οποία 

ειδοποιούνται εγκαίρως, γραπτώς ή προφορικά, και εφόσον οριστικοποιηθεί η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης 

του ΔΣ στην οποία θα εξεταστεί η εν λόγω ένσταση.   

Οι αποφάσεις επί των υποβληθέντων ενστάσεων κοινοποιούνται με συστημένη παράδοση εις τους 

ενιστάμενους.  

Υπενθυμίζεται ότι κατά το άρθρο 4 του Ν. 4225/14 (ΦΕΚ Α 2 / 2014) οι σχετικές αποφάσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ 

είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις, και προσβάλλονται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΚΔΔ.  

Επί των κριθέντων ενστάσεων επί αποφάσεων συνταξιοδοτικής φύσεως αναγράφεται η εξής πρόταση μετά 

το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του ΔΣ: «Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να ασκήσετε 

προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της (άρθρο 4, παράγραφος 4 Ν. 

4225/2014 και σχετική εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας Α.Π. 

Φ51020/οικ.3355/39 της 21/02/2014)». 

Επί των αποφάσεων παροχών του Ταμείου αναγράφεται η εξής πρόταση: «Κατά της ανωτέρω αποφάσεως 

μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του ΔΣ του Ταμείου εντός 3 μηνών από της κοινοποιήσεώς της (άρθρο 1, 

παράγραφος 3 Ν. 861/1979 ΦΕΚ Α/2)». 


