
 

ΑΝΑΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΚΓΙΚΗΗ ΠΔΡΙΚΟΠΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

  

Σπλάδειθνη ζπληαμηνύρνη, 

Μεηά ηελ απόθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ  ΣηΕ (2287/2015) θαη ηωλ δηθαζηηθώλ 

απνθάζεωλ πνπ αθνινύζεζαλ, κε  ηηο νπνίεο θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθνί νη 

Μλεκνληαθνί λόκνη βάζεη ηωλ νπνίωλ επεβιήζεζαλ  πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο, ζαο 

θαινύκε λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο ζηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο (ΕΦΚΑ-

ΕΤΕΑΕΠ) γηα ηελ αλαδξνκηθή δηεθδίθεζε ηωλ πεξηθνπώλ ηωλ ζπληάμεωλ. 

Οη αλωηέξω πεξηθνπέο θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο, όκωο ε απόθαζε ηνπ ΣηΕ ηζρύεη 

από ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο (10-6-2015). Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ν ΕΦΚΑ 

θαη ην ΕΤΕΑΕΠ λα ζπκκνξθωζνύλ άκεζα γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο 2015 

ηνπιάρηζηνλ. 

 

Για ηην καλύηεπη εξςπηπέηηζη ζαρ και ππορ αποθςγήν ηαλαιπυπίαρ ζαρ, μποπείηε 

να πποζκομίζεηε ηιρ αιηήζειρ ζηη γπαμμαηεία ηηρ ΔΠΗΣ (Αθήνα, Βαλαυπίηος 9, 

6ορ όποθορ) για ηη Νομική Τπηπεζία ηηρ Ένυζηρ ε νπνία θαη ζα αλαιάβεη ηελ 

 ππνβνιή ηνπο ζηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο (ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ). 

Για να κάνεηε ηλεκηπονική λήτη ηυν αιηήζευν παηήζηε  

εδώ για ηην αίηηζη ππορ ηον ΔΦΚΑ και  

εδώ για ηην αίηηζη ππορ ηο ΔΣΔΑΔΠ. 

 

Παξάιιεια ην Δ.Σ. ηεο Έλωζεο ελεκεξώλεη ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζπλαδέιθνπο όηη είλαη 

δηαζέζηκε ζηελ ιζηοζελίδα ηος ΔΦΚΑ εθαπμογή ηλεκηπονικήρ αίηηζηρ (παηήζηε 

εδώ) γηα θάζε ζπληαμηνύρν κε ηελ νπνία ζα δεηεί λα κελ εθαξκνζηνύλ νη πεξηθνπέο 

θπξίωλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεωλ κε βάζε ηνπο κλεκνληαθνύο λόκνπο 4051/2012 θαη 

4093/2012. Γηα ηελ είζνδν ζε απηή απαηηνύληαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ taxisnet, 

o ΑΦΜ θαη ν ΑΜΚΑ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

ηο κείμενο ηηρ αίηηζηρ ππορ ηον ΔΦΚΑ και ηο ΔΣΔΑΔΠ ππέπει να αναθέπεηαι 

ηο εξήρ : 

«Παπακαλώ να μην εθαπμοζηούν οι μειώζειρ πος έσοςν καθοπιζηεί με ηιρ διαηάξειρ ηος 

άπθπος 6 ηος ν. 4051/2012 και ηος άπθπος ππώηος  παπ. ΙΑ ςποπαπ. ΙΑ.5 και ςποπαπ. 

ΙΑ.6 ηος ν.4093/2012 ζηην κύπια και ηην επικοςπική ζύνηαξη πος λαμβάνω από ηοςρ 

ακόλοςθοςρ ηέωρ θοπείρ ». 

Σηελ ελ ιόγω εθαξκνγή ππάξρεη πεδίν πνπ θάζε ζπληαμηνύρνο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη 

όπνην θείκελν επηζπκεί. ςζηήνοςμε να ζςμπληπυθεί ηο εξήρ (ζςμπληπυμαηικό) 

http://www.espit.gr/wp-content/uploads/2018/10/20181025_aitisi-_-efka.doc
http://www.espit.gr/wp-content/uploads/2018/10/20181025_-aitisi_eteaep.doc
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml


κείμενο: «Ζηηώ να μος καηαβληθούν αναδπομικά ηα ποζά πος παπανόμωρ πεπικόπηκαν από ηην 

ζύνηαξή μος και να καηαβάλλεηαι ζηο εξήρ αςηή ακέπαια.» 

Δθιζηούμε ηην πποζοσή ζηοςρ ζςναδέλθοςρ, θαηά ηελ ζπκπιήξωζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο λα επηιέμνπλ όινπο ηνπο θνξείο από ηνπο νπνίνπο ιακβάλνπλ θύξηα θαη επηθνπξηθή 

ζύληαμε, είηε από ίδην δηθαίωκα, είηε ρεξείαο (π.ρ. ΤΑΙΣΥΤ-ΙΚΑ, ΤΣΠΕΑΘ-ΙΚΑ ή ΤΑΙΣΥΤ-

Τακείν Ννκηθώλ). 

Είλαη απηνλόεην όηη γηα θάζε λεώηεξε εμέιημε ζρεηηθή κε ην δήηεκα ηωλ αλαδξνκηθώλ ζα 

ελεκεξώζνπκε ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζπλαδέιθνπο άκεζα θαη ππεύζπλα. 

 

Για ηο Γ.. ηηρ ΔΠΗΣ 
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