
 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018 

ΝΟΜΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΗ ΕΠΗΣ  

ΓΙΑ  ΣΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  

ΣΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ  

 

To Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΣΠΗΤ ζπκκεηέρεη θαη ζηεξίδεη ηνπο αγώλεο ηωλ 

ζπληαμηνύρωλ γηα ηε δηεθδίθεζε θαη επηζηξνθή ηωλ κνλνκεξώλ θαη βάλαπζωλ 

πεξηθνπώλ πνπ επηβιήζεθαλ ζε βάξνο ηωλ ζπληάμεωλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηωλ 

αζθαιηζηηθώλ καο ηακείωλ. 

Η ΔΣΠΗΤ ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηωλ ζπληαμηνύρωλ κειώλ καο θαη 

ζηηο λνκηθέο-δηθαζηηθέο ελέξγεηεο δηεθδίθεζεο ηωλ αλαδξνκηθώλ, όρη όκωο γηα λα 

θαιιηεξγήζεη απηαπάηεο εύθνιεο είζπξαμεο ηωλ νθεηινκέλωλ πνζώλ ε από δηάζεζε λα 

ππνθαηαζηήζεη ν λνκηθηζκόο ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θαη θνηλωληθνύο αγώλεο θαη ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ηωλ ζπληαμηνύρωλ αιιά ζαλ κηα παξάιιειε αλαγθαία δηαδηθαζία πνπ 

ζθνπό έρεη ηελ απαίηεζε απνθαηάζηαζεο ηωλ αδηθηώλ πνπ έρνπλ επηβάιιεη νη 

κλεκνληαθέο πνιηηηθέο. 

Μεηά ηελ ρζεζηλή αλαθνίλωζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλωληθήο 

Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) «Από ηη Δεςηέπα, 12 Νοεμβπίος και εθεξήρ, θα γίνονηαι αποδεκηέρ 

μόνο ηλεκηπονικά οι αιηήζειρ για ηιρ μειώζειρ οι οποίερ έσοςν εθαπμοζηεί, ζύμθωνα με 

ηιρ διαηάξειρ ηων νόμων 4051/2012 και 4093/2012, ζηην κύπια και ηην επικοςπική 

ζύνηαξη», ηο Δ.Σ. ηηρ ΕΣΠΗΤ ζε ρζεζηλή ηνπ ζπλεδξίαζε αποθάζιζε ομόθυνα ηην 

καηάθεζη  ζςγκενηπυηικήρ αίηηζηρ διαμαπηςπίαρ για αναδπομική απαίηηζη 

(ζςνηάξευν και δώπυν) και διακοπή ηηρ παπαγπαθήρ για όλοςρ ηοςρ 

ζςνηαξιούσοςρ μέλη ηηρ Ένυζηρ, ώζηε να μην ςποζηούν ηην ηαλαιπυπία ηηρ 

καηάθεζηρ (τηθιακήρ ή αςηοππόζυπηρ). 

Σύκθωλα κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (2287/2015) νη 

αλωηέξω πεξηθνπέο θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο όκωο ε απόθαζή ηνπ ηζρύεη από ηελ 

εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο (10-6-2015). Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ν ΔΦΚΑ θαη ην 

ΔΤΔΑΔΠ λα ζπκκνξθωζνύλ άκεζα. 

Τν Γ.Σ., ωζηόζν, ππελζπκίδεη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ ήδε θάλεη 

ην αίηεκα ή ζέινπλ λα ην θάλνπλ (αλ θαη ηνπο θαιύπηεη ε ελέξγεηα ηεο Έλωζεο) όηη 

είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦΚΑ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα θάζε 

ζπληαμηνύρν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml θαη 

γηα ηελ είζνδν ζε απηή απαηηνύληαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ taxisnet, o ΑΦΜ θαη 

ν ΑΜΚΑ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml


 

Τν θείκελν ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ ΔΦΚΑ θαη ην ΔΤΔΑΔΠ έρεη ωο εμήο: «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. Σπζηήλνπκε λα ζπκπιεξωζεί ην εμήο (ζπκπιεξωκαηηθό) θείκελν: «Ζηηώ να 

μος καηαβληθούν αναδπομικά ηα ποζά πος παπανόμωρ πεπικόπηκαν από ηην ζύνηαξή μος και να 

καηαβάλλεηαι ζηο εξήρ αςηή ακέπαια.» 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηνπο ζπλαδέιθνπο, 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. Β’ Γ/λζε ΔΤΑΠ ΜΜΔ-ΔΦΚΑ, Α’ Γ/λζε ΔΤΑΠ 

ΜΜΔ-ΔΦΚΑ ή Β’ Γ/λζε ΔΤΑΠ ΜΜΔ -Τακείν Ννκηθώλ).  

Τν Γ.Σ. ηεο ΔΣΠΗΤ ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ηεο λνκηθήο δηεθδίθεζεο ηωλ 

ζπληαμηνύρωλ κειώλ ηεο. 

 

ΤΟ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


