
ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ ΑΘΣΗΗ 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΕΡΘΚΟΠΗ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ 

ΠΡΟ ΣΟ (ζςμπληπώνοςμε ηο όνομα ηος Ταμείος πος καηαβάλλει ηη ζύνηαξη) 

 

Σος .................(ονομαηεπώνςμο αζθαλιζμένος) τος …………… (παηπώνςμο) και τηρ 

………. (μηηπώνςμο), σςνταξιούσος τος Σαμείος σαρ με ΑΜΚΑ ....... (απιθμόρ 

ΑΜΚΑ), κατοίκος ......... (οδόρ, απιθμόρ, ΤΚ, πόλη), τηλέυωνο ...................... 

 

--------------------------------  

 

Είκαη ζπληαμηνύρνο ηνπ Τακείνπ ζαο θαη ιακβάλσ ζύληαμε ........ 

(γήπαηορ/αναπηπίαρ/θανάηος/σηπείαρ κλπ), έρνληαο ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο 

από ................ (ημεπομηνία αίηηζηρ ζςνηαξιοδόηηζηρ). 

Η ζύληαμή κνπ κέρξη πξόζθαηα αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ ..........     επξώ. 

Ξαθληθά ζηηο  ......... (2/8/2016 ή 2/9/2016 ή 2/10/2016) κνύ απνλεκήζεθε επηθνπξηθή 

ζύληαμε ζπλνιηθνύ ύςνπο ……….. επξώ. 

Επεηδή θακία ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε δελ κνπ θνηλνπνηήζεθε, πξνθαλώο ε 

κείσζε ηεο επηθνπξηθήο κνπ ζύληαμεο έγηλε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4387/2016 θαη ηηο θαη’εμνπζηνδόηεζε απηνύ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο. 

Όκσο ε παξαπάλσ κείσζε είλαη παξάλνκε γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4387/2016 πνπ πξνβιέπνπλ κείσζε ησλ ήδε 

θαηαβαιιόκελσλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ (κείσζε πνπ πξνζηίζεηαη ζε ζσξεία 

κεηώζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί νη ζπληαμηνύρνη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηά 

αληηζπληαγκαηηθό ηξόπν, όπσο έρεη ήδε λνκνινγεζεί), αληίθεηληαη ζε δηαηάμεηο 

ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο (εζληθέο θαη ππεξεζληθέο) θαη γηα ηνλ ιόγν απηό δελ πξέπεη 

λα εθαξκνζηνύλ. 

2. Σε θάζε πεξίπησζε ε κείσζε πνπ κνπ έρεη ήδε επηβιεζεί -θαη κάιηζηα 

αλαδξνκηθά-  δελ ζπληζηά νξζή εθαξκνγή νύηε ηνπ Ν. 4387/2016.  

3. Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 96 ηνπ Ν. 4387/2016, νη ήδε 

θαηαβαιιόκελεο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο πξνβιέπεηαη πσο «αναπποσαπμόζονται» 

θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν απηό θαη ηελ θαη΄εμνπζηνδόηεζε απηνύ εθδνζείζα 

ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απόθαζε. 



4. Μέρξη ζήκεξα θακία πξάμε αλαπξνζαξκνγήο ηήο ζύληαμήο κνπ δελ 

έρεη εθδνζεί (πνιύ πεξηζζόηεξν θνηλνπνηεζεί ζε εκέλα), επνκέλσο, αθόκε θη αλ ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ  96 Ν.4387/2016 ήηαλ ζύκθσλε κε δηαηάμεηο ππεξλνκνζεηηθήο 

ηζρύνο, θαη πάιη κέρξη ηελ έθδνζε πξάμεο αλαπξνζαξκνγήο ζύληαμεο δελ είλαη 

δπλαηή ε επηβνιή ζε εκέλα νπνηαζδήπνηε κείσζεο.  

5. Επηπξνζζέησο, ε κε έθδνζε ηεο πξάμεο αλαπξνζαξκνγήο, εθηόο ηνπ 

όηη παξαβηάδεη ηνλ λόκν θαη ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο δηαθάλεηαο, εηζάγεη θαη  

αλεπίηξεπηνπο πεξηνξηζκνύο αθόκε θαη ζην δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΤ 

θαη κε ηελ επηθύιαμε θάζε λνκίκνπ δηθαηώκαηόο κνπ 

Ζ Η Σ Ω 

Να ζπλερηζηεί ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο κνπ ηνπιάρηζηνλ ζην ύςνο πνπ 

απηή θαηαβαιιόηαλ κέρξη ηνλ Ινύλην 2016 (κε ηελ επηθύιαμε θάζε δηθαηώκαηόο κνπ 

σο πξνο ηηο παξάλνκεο πεξηθνπέο πνπ είραλ ήδε επηβιεζεί κέρξη ηόηε). 

Να κνπ θαηαβιεζεί ην πνζό πνπ παξάλνκα παξαθξαηήζεθε θαηά ηελ 

θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο κνπ θαηά ην κήλα .......... (μήναρ μείωζηρ). 

Να κνπ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο γηα πνηνλ ιόγν κνύ θαηαβιήζεθε 

κεησκέλε ζύληαμε θαη πσο ππνινγίζηεθε ε παξάλνκε απηή κείσζε. 

     Αζήλα ................2016 

     Ο αηηώλ 

     (ή Ο πληπεξούζιορ δικηγόπορ) 


