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ΕΝΣΤΑΣΗ  - ΑΙΤΗΣΗ 

 

   

 

Όνομα:……….…………………………… 

Επώνυμο:………………………………… 

Πατρώνυμο:……………………………… 

ΑΜ-ΔΕΗ…………………………………. 

ΑΦΜ: ……………………………………. 

ΑΜΚΑ:…………………………………… 

Διεύθυνση Κατοικίας: ………………. 

………………………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………. 

 

 

Αθήνα, …/1/2018 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αναδρομικών 

κρατήσεων δυνάμει του ά. 44 παρ. 13 ν. 

3986/2011 και διόρθωση κρατήσεων στη 

σύνταξή μου ex nunc. 

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ 

ΠΑΡΟΧΩΝ – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα 

  ΤΚ-10557 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ι. Τυγχάνω συνταξιούχος του Ταμείου Σας 

(αρχικό ταμείο πριν από τη συγχώνευσή 

του με Εσάς: ΚΑΠ-ΔΕΗ- ΤΑΥΤΕΚΩ 

ΙΙ. Ως γνωστόν,  με το ά. 44 παρ. 13 του 

νόμου 2986/2011 ορίστηκαν τα εξής: 

«13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά 
Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία 
τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική 
αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α` 58). 

«Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη 
ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής 
Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έως 31.12.2018.» 

*** Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄, αντικατασταθέν 
ως άνω   με τη παρ. 2 άρθρου 29 Ν.4325/2015,ΦΕΚ 
Α 47/11.5.2015,είχε καταργηθεί    με τη περίπτωση 
θ` παρ.1  άρθρου 21  Ν.4337/2015,ΦΕΚ Α 
129/17.10.2015η οποία, στη συνέχεια, 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της  (17.10.2015).   με το άρθρο 57 παρ.2  
Ν.4342/2015,ΦΕΚ Α 143/9.11.2015. 

 β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής 
Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την 
καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των 
φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας 
όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία 
χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει 
ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση 
υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά 
υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και 
καθορίζεται ως εξής: 
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 i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3% 

 ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 
4% 

 iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 
5% 

 iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 
6% 

 v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 
7% 

 vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 
8% 

 vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 
9% 

 viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%. 

 γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά 
την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να 
υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 €). 

 δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς 
οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό 
Επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α` 68), όπως 
ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του 
άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α` 165), 
που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξης τους λόγω 
απόλυτης αναπηρίας. 

 ε) Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν 
περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό 
των ποσών σύνταξης της παραγράφου (β) λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει 
μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται 
ανάλογα. 

 στ) Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη των 
φορέων αποδίδονται σε Λογαριασμό του Α.Κ.Α.ΓΕ. το 
αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου, από την 
παρακράτηση, μήνα. 

 ζ) Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του 

Λογαριασμού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων είναι 
η ίδια με αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.ΓΕ.. Τα κεφάλαια 
του Λογαριασμού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο 
Τραπέζης Ελλάδος. 

 η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του 
ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του 
ελλείμματος του κλάδου επικουρικής σύνταξης. 

 θ) «Μετά την 1.9.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς 
Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο 
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.» 

*** Η περίπτωση θ΄,όπως είχε αντικατασταθεί με τη παρ.2 
άρθρου 29 Ν.4325/2015,  ΦΕΚ Α 
47/11.5.2015,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.5  
άρθρου 14 Ν.4337/2015,   ΦΕΚ Α 129/17.10.2015. 

ΙΙΙ. Επειδή οι μειώσεις που έχει υποστεί η επικουρική 

μου σύνταξη δυνάμει των νόμων 4024/2011, 

4051/2012 και 4093/2012 (οι οποίες σημειωτέον έχουν 

κριθεί αντισυνταγματικές με βάση τις αποφάσεις 2287-

2290/2015 της Ολομέλειας ΣτΕ) την έχουν διαμορφώσει 

σε επίπεδο πολύ κατώτερο αυτού που ίσχυε προ της 1-9-

2011, παρά ταύτα Εσείς εξακολουθείτε να υπολογίζετε 

την παρακράτηση από την ανωτέρω νομική αιτία στη 

σύνταξη που ίσχυε τότε (1-7-2011) και όχι στην πράγματι 

καταβαλλόμενη σύνταξη. 

Επειδή αυτή σας η πράξη αλλά και η παράλειψη, 

παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μου (όπως έχει 

κριθεί σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΕΔΔΑ ότι 

αποτελεί η προσδοκία λήψης σύνταξης) καθώς επίσης 

και την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου, ως εκ τούτου είναι κατάφωρα άδικη, 

παράνομη και αντισυνταγματική. 

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 στην επικουρική σύνταξή μου για 

την ανωτέρω αιτία και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα 

από 1-9-2011 μέχρι σήμερα και β) στην ex nunc 

διόρθωση της ανωτέρω αδικίας στο πρόσωπό μου με τον 

καθορισμό στο ορθό ύψος της μηνιαίας εισφοράς.   

 

Μετά τιμής, 

 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 


