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ΠΡΟΣ: 

«Ενιαίο Φορέα  Κοινωνικής Ασφάλισης» 

Ε.Φ.Κ.Α.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων   

1. Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ 

(πρώην Γ.Λ.Κ.) Την 1-10-2019 

αναρτήσατε μηνιαίο ενημερωτικό 

σημείωμα πληρωμής της 

σύνταξής μου για τον Ιανουάριο 

2019 βάσει των άρθρων 14 & 33 

του Ν. 4387/2016, η οποία 

χωρίζεται παράνομα σε τρία 

μέρη: 

α) την εθνική σύνταξη 

…………………… ευρω 

β) την ανταποδοτική σύνταξη 

…………………….ευρω 

γ) την προσωπική διαφορά 

…………………….ευρω 

Το ανωτέρω σημείωμα εκδόθηκε 

κατά παράβαση των άρθρων 14 & 33 

του ν.4387/2016, της υπ’ αριθμ. Οικ. 

26083/887/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1605, 17-6-

2016 κοινής Υπουργικής απόφασης 

της υπ’ αριθμ.  Πρωτ. Φ80000/Οικ. 

60258/1471/23-12-2016 εγκ. 

ΥΠΕΚΑΚΕ και του υπ’ αριθμ. 

261704/31031/24-6-2019 πορίσματος 

του Συνηγόρου του Πολίτη. 

2. Επιπλέον ενώ αναφέρετε όλους 

τους νόμους (3863/2010, 

3865/2010, 4024/2011, 4051/2012  

και 4093/2012, βάσει των οποίων 



υπέστη αλλεπάλληλες και 

διαδοχικές περικοπές στη  

σύνταξή μου, δεν αναφέρετε 

τίποτα για:  

α) τις υπ΄αριθμ. 2287-2290/2015 

αμετάκλητες αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, 

που έκριναν αντισυνταγματικές 

τις περισσότερες από τις 

περικοπές αυτές (Ν. 4051 και 

4093/2012) καθώς και την 

κατάργηση των τριών Δώρων-

Επιδομάτων κάθε είδους. 

β) τις υπ’ αριθμ. 244/2017 και 

32/2018 αποφάσεις της 

ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, που έκριναν 

αντισυνταγματική την Ειδική 

Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία 

εσείς παρανόμως συνεχίζετε να 

παρακρατείτε. Επομένως με την 

παρούσα, σας δηλώνω ότι 

ουδόλως αποδέχομαι και ούτε 

συναινώ με την έκδοση-

ανάρτηση αυτού του 

ενημερωτικού σημειώματος για 

τους ανωτέρω λόγους, ούτε 

ασφαλώς αποδέχομαι ή συναινώ 

με το περιεχόμενό της, αφού το 

θεωρώ παράνομο και 

αντισυνταγματικό. 

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ  

 

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός 

νόμιμου δικαιώματός μου:  

Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο 

Ενημερωτικό Σημείωμα 

Πληρωμής Σύνταξης» Ιανουαρίου 

2019, που με αφορά και  να 

εκδώσετε Νέα Συνταξιοδοτική 

Απόφαση (τροποποιητική) που  



 

 

να περιέχει όλα τα κατά τον 

τύπο, την ουσία και το 

περιεχόμενο νόμιμα  

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 

δικαστικές αποφάσεις που 

αναφέρω, τις υπουργικές 

αποφάσεις και το πόρισμα του 

Συνήγορου του Πολίτη, την 

οποία και να μου κοινοποιήσετε.  

 

 

Ο Αιτών   /   Η Αιτούσα 

 

…………………………………… 

 

 


