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Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 29/2018 εγκυκλίου σας
Με επανειλημμένες μας προφορικές και έγγραφες οχλήσεις μας προς τον ΕΦΚΑ έχουμε ζητήσει την
τροποποίηση της ως άνω εγκυκλίου, που υπογράφεται από τον Αν/τη Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λ. ΣΕΜΠΟ,
με την οποία ορθώς μεν τροποποιείται η 14/2018 προγενέστερη εγκύκλιος περί μείωσης εισφοράς κατά
50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης σας και ορίζεται σαφώς ότι στη διάταξη της
παρ. 13 άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που
συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, εμπίπτουν και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, πλην όμως τίθεται
ένας άλλος ανύπαρκτος στο νόμο όρος, ότι στη: «νέα διάταξη εμπίπτουν απασχολούμενοι συνταξιούχοι,
ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας, που
έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση» .
Έτσι επιχειρείται για μία ακόμη φορά χωρίς κανένα νομικό έρεισμα και αντίθετα με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο η θέσπιση κατ΄ ουσία μία νέας διάταξης νόμου με την οποία αποστερούνται του δικαιώματος
που προβλέπει η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12.05.2016), οι ιατροί
εκείνοι που ασκούν το επάγγελμα πάνω από 40 χρόνια, όταν λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη, εφόσον
δεν είχαν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης προ της συνταξιοδότησής τους. Αυτός όμως ο όρος ή
προϋπόθεση δεν προβλέπεται στο νόμο και για το λόγο αυτό είναι μη νόμιμος.
Αυτονόητο είναι ότι ο νόμος δεν μπορεί να τροποποιηθεί με μία εγκύκλιο. Έτσι, και η εγκύκλιος αυτή,
κατά το μέρος που εισάγει νέα ρύθμιση είναι μη νόμιμη και ανεπίτρεπτα, μεταβάλει την παραπάνω διάταξη
νόμου.
Εξάλλου ειδικά για τους ιατρούς (στρατιωτικούς, παν/κούς, ΕΣΥ, ΙΚΑ κλπ) μία τέτοια αυθαίρετη, χωρίς
έρεισμα στο νόμο ερμηνεία, οδηγεί άδικα κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου, ισότητας και χρηστής
διοικήσεως, στον εξ ορισμού αποκλεισμό τους από μία ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου που ισχύει για όλους
τους Έλληνες πολίτες.
Προσβλέπουμε στην άμεση παρέμβασή σας για την ανάκληση της ως άνω εγκυκλίου κατά το μέρος που
ορίζει ότι η ευνοϊκή ρύθμιση της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12.05.2016),
ισχύει μόνο για εκείνους που είχαν συμπληρώσει τα 40 έτη ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότησή τους και
απασχολούνται.
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