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1. Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ (πρώην 

Δημοσίου) και τον Δεκέμβριο του 2018 έλαβα 
ενιαίο ποσό σύνταξης ύψους ............. ευρώ 

(μεικτά) και ............. ευρώ (καθαρά). 

Την ……- …… -2019 στην ηλεκτρονική 

σελίδα του ΕΦΚΑ αναρτήσατε Μηνιαίο 

Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής μου, για 
τον μήνα Ιανουάριο 2019 βάσει των άρθρων 

14 και 33 του ν. 4387/2016, στο οποίο 
εμφαίνεται το ενιαίο, μέχρι 31-12-2018, ποσό 

της σύνταξης μου χωριζόμενο παράνομα σε 
τρία διακριτά μέρη, ήτοι: 

 την εθνική σύνταξη 
(.....................ευρώ), 

 την ανταποδοτική σύνταξη 
(..................ευρώ) 

 και την προσωπική διαφορά 
(....................ευρώ ). 

2. Ωστόσο, το Ενημερωτικό Σημείωμα της 
Σύνταξης μου για τον Ιανουάριο 2019, που 

αποτελεί μια ενημερωτικού τύπου καταγραφή 

από μέρους σας, εκδόθηκε κατά παράβαση: 

α) των υπ’ αριθ. 1890 και 1891/2019 

αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, που 
έκριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά 

αναπλήρωσης των άρθρων 14, 33 και 96 του 
ν. 4387/2016, βάσει των οποίων έγινε ο 

επανυπολογισμός τής σύνταξης μου. 

Οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις 

ακύρωσαν στο σύνολο τους τις υπ’ αριθ. 
25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/ 887/7-6-

2016 ΚΥΑ, που καθόριζαν τα ποσοστά 
αναπλήρωσης για τον επανυπολογισμό των 

επικουρικών και των κύριων συντάξεων, 
αντίστοιχα.  

β) των υπ’ αριθμ. 1-4/2018 αποφάσεων 

του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 
2 του Συντάγματος με τις οποίες, πλην άλλων, 

κρίθηκε αντισυνταγματική και ως εκ τούτου 
ανίσχυρη και ανεφάρμοστη η διάταξη του  
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άρθρου πρώτου παρ. Β, υποπαράγραφος Β3 του ν. 4093/2012, κατά το μέρος 

που αφορά τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, με την οποία 

μειώθηκαν οι συντάξεις αυτών σε ποσοστό 20%. Ως εκ τούτου η μη εφαρμογή 

των ως άνω δικαστικών αποφάσεων καθιστά λανθασμένο τον επανυπολογισμό 

εκ μέρους σας της σύνταξής μου και συνεπώς και την υπολογισμένη από εσάς 

προσωπική διαφορά ύψους …………… ευρώ, αφού για τον επανυπολογισμό της 

σύνταξής μου, αφενός μεν λάβατε υπόψη σας ποσοστά αναπλήρωσης ανίσχυρα 

και ανεφάρμοστα ως αντισυνταγματικά και αφετέρου δεν υπολογίσατε στις 

συντάξιμες αποδοχές μου το ποσό της μείωσης του άρθρου πρώτου παρ. Β 

υποπαρ. Β3 του ν. 4093/2012 που κρίθηκε, κατά τα ανωτέρω, 

αντισυνταγματική και ανίσχυρη. Περαιτέρω δεν εφαρμόσατε τις υπ’ αριθμ. 

244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

που έκριναν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 

και 11 του ν. 3865/2010 με τις οποίες θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 1-8-2010, την οποία παρανόμως συνεχίζετε να 

παρακρατείτε, όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Σημείωμα που αναρτήσατε. 

3. Με την παρούσα, σας δηλώνω ότι δεν αποδέχομαι και δεν συναινώ με 

την έκδοση-ανάρτηση του Ενημερωτικού αυτού Σημειώματος για τους λόγους 

που αναφέρω ανωτέρω. Ούτε ασφαλώς αποδέχομαι ή συναινώ με το 

περιεχόμενο της και τα καταγραφόμενα ποσά, αφού θεωρώ παράνομο, 

αντισυνταγματικό και εσφαλμένο τόσο το ίδιο το Ενημερωτικό Σημείωμα, όσο 

και τον επανυπολογισμό της σύνταξης μου, δεδομένου ότι έγινε βάσει 

ποσοστών αναπλήρωσης που τελικώς κρίθηκαν αντισυνταγματικά και με 

μειωμένες τις συντάξιμες αποδοχές μου κατά το ποσό της μείωσης του ν. 

4093/2012 που κρίθηκε αντισυνταγματικός με συνέπεια να είναι λανθασμένο 

και το ποσό της προσωπικής μου διαφοράς. 

4. Από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές α) του κοινωνικού κράτους, 

β) του κράτους δικαίου, γ) της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη 

Διοίκηση και δ) της χρηστής διοίκησης, απορρέει το δικαίωμα ενημέρωσης των 

ασφαλισμένων και η αντίστοιχη υποχρέωση των Ασφαλιστικών Οργανισμών να 

εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προσιτά στους 

ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης. 

Συνεπώς, εγώ ως συνταξιούχος θα πρέπει να γνωρίζω με ποιον ακριβώς 

τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός της δικής μου σύνταξης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 14, 33 και 96 του ν. 4387/2016 και αν ελήφθησαν 

υπόψη οι ως άνω υπ’ αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του 

ΣτΕ και υπ’ αριθ. 1-4/2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 

παρ. 2 του Συντάγματος. 

5. Ο επανυπολογισμός, όπως και ο αρχικός υπολογισμός της σύνταξης, 

διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό και 

αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική-διαπλαστική της αρχικής 

απόφασης συνταξιοδότησης και συνεπώς φέρει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής 

(τεκμήριο νομιμότητας, εκτελεστότητα, συγκεκριμένο τύπο, πλήρη και επαρκή 

αιτιολογία κλπ.), στοιχεία που εκλείπουν από το «Ενημερωτικό Σημείωμα 

Πληρωμής» που αναρτήσατε.  
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Άλλωστε για να μπορεί να γίνει έλεγχος από τον κάθε συνταξιούχο, πρέπει 

η νέα συνταξιοδοτική απόφαση, που εκδίδεται από το αντίστοιχο Υποκατάστημα 

πληρωμών συντάξεων ή από το Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε την αρχική 

απόφαση συνταξιοδότησης να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι 

απαραίτητα για τον επανυπολογισμό, όπως και για τον αρχικό υπολογισμό 

(κανονισμό) της σύνταξης, δηλαδή: 

1. Συντάξιμες αποδοχές,  

2. Χρόνο ασφάλισης,  

3. Ποσοστά αναπλήρωσης,  

4. Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας, 

5. Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, 

6. Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης, 

7. Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη, 

8. Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση, 

9. Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά και 

10. Προσωπική διαφορά. 

Όλα τα ανωτέρω είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την 

εγκυρότητα της πράξης. Μετά, δε, την έκδοση της σχετικής νέας πράξης, θα 

μπορούσαν να ακολουθήσουν τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα.  

6. Επειδή το Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής της σύνταξής μου που 

αναρτήθηκε είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι νέα συνταξιοδοτική απόφαση 

(τροποποιητική), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις 

και εγκύκλιοι, αλλά και το 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση της 

Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη.  

7. Επειδή το γενικό έγγραφο που αναρτήσατε πάσχει και ως προς τον τύπο 

και ως προς το περιεχόμενό του, αφού απουσιάζουν σημαντικά και απαραίτητα 

στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον επανυπολογισμό-

αναπροσαρμογή της σύνταξής μου προκειμένου να καταλήξετε και στο ορθό 

ύψος της προσωπικής διαφοράς. 

Επειδή με την παράνομη ενέργεια σας να προβείτε στην έκδοση και 

ανάρτηση του Ενημερωτικού Σημειώματος για λογαριασμό μου (το οποίο δεν 

αποτελεί διοικητική πράξη κατά τον τύπο και το περιεχόμενο), μου στερείτε τη 

δυνατότητα νόμιμης διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 

24-27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για την άσκηση 

ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν 

εκδοθεί και με αφορούν. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου 

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
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- Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής 

Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019 που με αφορά, για τους λόγους που 

αναφέρω ανωτέρω και κυρίως επειδή ΔΕΝ αποτελεί νέα συνταξιοδοτική 

απόφαση, ΔΕΝ συνιστά ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου 

και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-

αναπροσαρμογή τής σύνταξης μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα 

άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων. 

- Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική 

Απόφαση (τροποποιητική), που να περιέχει όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία 

και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά και να ευθυγραμμίζεται με τις 

ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και το Πόρισμα του Συνηγόρου του 

Πολίτη. 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα 


