ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ
Αθήνα 7-9-2016
Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ, θέλοντας να βοηθήσει όλους τους
απόμαχους της εργασίας, όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας, που πλήττονται
από την όλο και σκληρότερη μνημονιακή πολιτική, δίνει στη δημοσιότητα
“ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ” που πρέπει να καταθέσουν στο Ασφαλιστικό τους
Ταμείο/Οργανισμό ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι που υπέστησαν μείωση στη σύνταξή τους
από τον Αύγουστο του 2016 και μετά.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ (συμπληρώνουμε το όνομα του Ταμείου που καταβάλλει τη σύνταξη)

Του .................(ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου) του …………… (πατρώνυμο) και της
………. (μητρώνυμο), συνταξιούχου του Ταμείου σας με ΑΜΚΑ ....... (αριθμός
ΑΜΚΑ),

κατοίκου ......... (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη), τηλέφωνο ......................

-------------------------------Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη ........
(γήρατος/αναπηρίας/θανάτου/χηρείας κλπ), έχοντας υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης
από ................ (ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης).
Η σύνταξή μου μέχρι πρόσφατα ανερχόταν στο ποσό των ..........

ευρώ.

Ξαφνικά στις ......... (2/8/2016 ή 2/9/2016 ή 2/10/2016) μού απονεμήθηκε επικουρική
σύνταξη συνολικού ύψους ……….. ευρώ.
Επειδή καμία σχετική διοικητική πράξη δεν μου κοινοποιήθηκε, προφανώς η
μείωση της επικουρικής μου σύνταξης έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
4387/2016 και τις κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
Όμως η παραπάνω μείωση είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους:

1.

Οι διατάξεις του Ν. 4387/2016 που προβλέπουν μείωση των ήδη

καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων (μείωση που προστίθεται σε σωρεία
μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια κατά
αντισυνταγματικό τρόπο, όπως έχει ήδη νομολογηθεί), αντίκεινται σε διατάξεις
υπερνομοθετικής ισχύος (εθνικές και υπερεθνικές) και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει
να εφαρμοστούν.
2.

Σε κάθε περίπτωση η μείωση που μου έχει ήδη επιβληθεί -και μάλιστα

αναδρομικά- δεν συνιστά ορθή εφαρμογή ούτε του Ν. 4387/2016.
3.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016, οι ήδη

καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις προβλέπεται πως «αναπροσαρμόζονται»
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και την κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
σχετική Υπουργική Απόφαση.
4.

Μέχρι σήμερα καμία πράξη αναπροσαρμογής τής σύνταξής μου δεν

έχει εκδοθεί (πολύ περισσότερο κοινοποιηθεί σε εμένα), επομένως, ακόμη κι αν η
διάταξη του άρθρου 96 Ν.4387/2016 ήταν σύμφωνη με διατάξεις υπερνομοθετικής
ισχύος, και πάλι μέχρι την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης δεν είναι
δυνατή η επιβολή σε εμένα οποιασδήποτε μείωσης.
5.

Επιπροσθέτως, η μη έκδοση της πράξης αναπροσαρμογής, εκτός του

ότι παραβιάζει τον νόμο και τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας, εισάγει και
ανεπίτρεπτους περιορισμούς ακόμη και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ
Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης μου τουλάχιστον στο ύψος που
αυτή καταβαλλόταν μέχρι τον Ιούνιο 2016 (με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου
ως προς τις παράνομες περικοπές που είχαν ήδη επιβληθεί μέχρι τότε).
Να μου καταβληθεί το ποσό που παράνομα παρακρατήθηκε κατά την
καταβολή της σύνταξης μου κατά το μήνα .......... (μήνας μείωσης).
Να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως για ποιον λόγο μού καταβλήθηκε
μειωμένη σύνταξη και πως υπολογίστηκε η παράνομη αυτή μείωση.
Αθήνα ................2016
Ο αιτών
(ή Ο πληρεξούσιος δικηγόρος)

