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  ΑΙΤΗΣΗ 

 

Όνομα:……….…………………………… 

Επώνυμο:………………………………… 

Πατρώνυμο:……………………………… 

ΑΦΜ: ……………………………………. 

ΑΜΚΑ:…………………………………… 

Διεύθυνση Κατοικίας: ………………. 

………………………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………. 

 

 

Αθήνα, …/1/2018 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αναδρομικών και 

διόρθωση κρατήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ 

ΠΑΡΟΧΩΝ – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα 

ΑΘΗΝΑ.-.ΤΚ --.10557 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Τυγχάνω συνταξιούχος του Ταμείου Σας 

(αρχικό ταμείο πριν από τη συγχώνευσή 

του με Εσάς: ( Τ Ε Α Η Ε ..). 

 

Ως γνωστόν, στο άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 

4387/2016 προβλέφτηκαν τα εξής: «4. Οι 

ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές 

συντάξεις αναπροσαρμόζονται με 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και 

επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου 

υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων 

(1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία 

αποτυπώνονται [από την 1.1.2018] για κάθε 

ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό 

σύστημα. Για την εφαρμογή του ορίου 

αυτού, λαμβάνεται υπόψη το 

καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων 

συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς 

υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς 
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του Ν. 3863/2010 (Α` 115), όπως ισχύει, και 

των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 

44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152), όπως ισχύει. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά 

την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας 

και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν 

του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων 

(1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού 

καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά. 

Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου 

καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα 

με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των 

οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με 

αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης 

φύσεως επιδόματα αναπηρίας. 

*** Η φράση «από την 1.1.2018»  στο 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 απαλείφθηκε      

με το άρθρο δεύτερο παρ.10 

Ν.4393/2016,ΦΕΚ Α  106/6.6.2016.». 

 

Παρά όμως τη μείωση της σύνταξής μου, οι 

κρατήσεις που κάνατε επ’ αυτής δεν 

προσαρμόστηκαν στο νέο καταβαλλόμενο 

ποσό (ήτοι αυτό μετά την εφαρμογή του 

νόμου 4387/2016) αλλά σε αυτό που είχε 

θεσπιστεί με το νόμο 3986/2011, συνεπώς 

οι κρατήσεις που κάνατε στην επικουρική 

μου σύνταξη είναι υπερβάλλουσες των 

νομίμων και συνεπώς δέον όπως μου 

επιστραφούν ευθέως εκ του νόμου, άλλως 

με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου 

πλουτισμού.   

  

Επειδή αυτή σας η πράξη αλλά και η 

παράλειψη, παραβιάζει το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία μου καθώς επίσης και την αρχή 

της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου. 

 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και 

αληθής. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Συν τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός 

μου 

ΖΗΤΩ 

Όπως αφού κάνετε δεκτή την παρούσα, 

προβείτε α) σε άμεση επιστροφή των 

παρανόμων και αχρεωστήτων κρατήσεων 

που έγιναν στη σύνταξή μου για την 

ανωτέρω αιτία και για ολόκληρο το χρονικό 

διάστημα και β) στην ex nunc διόρθωση της 

ανωτέρω αδικίας στο πρόσωπό μου και 

στην παύση κάθε περαιτέρω κράτησης 

πέραν αυτών που ορίζει το ά. 96 παρ. 4 του 

ν. 4387/2016. 

 

Μετά τιμής, 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 


