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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 ΕΦΚΑ 

(Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών ΔΕΗ) 

 

Μυλλέρου 13, Αθήνα 

  τκ-10436 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ι. Τυγχάνω συνταξιούχος του Ταμείου Σας 

(αρχικό ταμείο πριν από τη συγχώνευσή 

του με Εσάς: ΚΑΠ-ΔΕΗ. 

 

ΙΙ. Ως γνωστόν,  με το 38 του ν. 3863/2010 

ορίστηκαν τα εξής: 

« «1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται 
σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική 
αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 
Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 
Α`).  «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη 
ελλειμμάτων των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31.12.2018, 
καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος 
«Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». 

 

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1,όπως αυτό είχε 
αντικατασταθεί  με την υποπαρ.10 παρ.Β`       
άρθρου 138 του Ν.4052/2012,ΦΕΚ Α 41 και 
τροποποιηθεί με το άρθρο 30 παρ.3 του        
Ν.4075/2012 ,ΦΕΚ Α 89,αντικαταστάθηκε ως άνω 
με το άρθρο 29 παρ.2 Ν.4325/2015,    ΦΕΚ Α 
47/11.5.2015. 

 

 2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της 
σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των 
συνταξιούχων του Δημοσίου, NAT και των Φορέων 
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Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και 
καθορίζεται ως εξής: 

 α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, 
ποσοστό 3% 

 β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, 
ποσοστό 4% 

 

 γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, 
ποσοστό 5% 

 δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, 
ποσοστό 6% 

 ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 
7% 

 στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, 
ποσοστό 8% 

 ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 
9% 

 η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10% 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άρθρο 44 παρ.10,11 και 12 
Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011: 

"10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως 
και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 
3863/2010 (Α` 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 
3865/2010 (Α` 120) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 
10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα". 

 11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του 
Δημοσίου, του NAT και των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει 
το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία 
εισφορά ως εξής: 

 i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 
6%. 

 ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 
8% και 

 iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%. 

 β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό 
της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την 
παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
της προηγούμενης παραγράφου». 

ΙΙΙ. Επειδή οι μειώσεις που έχει υποστεί η κύρια σύνταξή 

μου 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 

εφαρμογής του νόμου 3863/2010, παρά ταύτα Εσείς 

εξακολουθείτε να υπολογίζετε την παρακράτηση από την 

ανωτέρω νομική αιτία στη σύνταξη που ίσχυε τότε (1-1-

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 κύρια 

σύνταξή μου για την ανωτέρω αιτία και για 

ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 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 


