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Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020 

Α.Π. 25 

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (e-ΕΦΚΑ) 

Κοιν.  1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

2. Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη 

 

Θέμα : Επιστροφή αναδρομικών μη νόμιμης κράτησης του Ν4092/2012 στους δικαιούχους 

συνταξιούχους που έχει γίνει τροποποίηση της απόφασης συνταξιοδότησής τους 

 

Κυρίες-οι,  

Με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου που πιστώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, καταβλήθηκε και η 

δεύτερη δόση αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους μέλη μας λόγω της μη νόμιμης 

παρακράτησης των Ν4051/2012 και Ν4093/2012 για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016. 

Και ενώ πράγματι διορθώθηκε η παράλειψη της πρώτης πίστωσης των αναδρομικών που 

αφορούσε τα μέλη μας που ελάμβαναν προσωρινή σύνταξη καθ’ όλο ή κατά ένα μέρος του 

επίμαχου διαστήματος (σε αυτούς είχε γίνει μόνο η κράτηση του Ν4051/2012 η οποία επεστράφη), 

δυστυχώς δε συνέβη το ίδιο με τα μέλη μας που έλαβαν αναδρομικά κατά τη διάρκεια ή μετά από το 

επίμαχο ενδεκάμηνο λόγω τροποποίησης της οριστικής τους απόφασης συνταξιοδότησης (π.χ. 

λόγω διόρθωσης βαθμού, άρσης πλαφόν, επιδομάτων τέκνων ή γάμου κ.ά), καθόσον σε αυτήν την 

κατηγορία είχε γίνει παρακράτηση τόσο του Ν4051/2012 όσο και του Ν4093/2012, αλλά τους 

επεστράφη μόνο η κράτηση του Ν4051/2012. 

Επειδή γνωρίζουμε ότι η διαδικασία των κρατήσεων αυτών περνά μέσα από το ΤΑΠΙΛΤ και 

διατηρείτε αρχεία των συναδέλφων που τροποποιήθηκε η απόφαση συνταξιοδότησής τους, είναι 

σαφές ότι θα πρέπει να διορθωθεί αυτό το σφάλμα και η αδικία σε βάρος των μελών μας.  

Επιπλέον, θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε αν τα εν λόγω μέλη μας θα πρέπει να σας υποβάλουν 

σχετική αίτηση ή αν το Ταμείο θα προχωρήσει στη διόρθωση αυτού του σφάλματος και στην 

πίστωση των αναδρομικών αποκλειστικά με δικές του ενέργειες. 

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας. 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 


