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ΠΡΟΣ 

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) Υποκατάστημα………………… 

Κύριοι, 

Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)  από το έτος............ 

Με τις υπ΄αριθ 2287-2290/2015 αποφάσεις του, η Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομες τις περικοπές επί 

των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας 

αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 

6 παρ. 2  Ν 4051/2012 και άρθρο 1ο παρ. 1Α υποπαρ. Ια.5 περίπτ.1 

και υποπαρ. Ια.6 περίπτ. 3 του Ν 4093/2012). 

Εξάλλου, με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική και η 

κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και 

του επιδόματος αδείας. 

Ήδη, πρόσφατα, η υπ΄αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσ/νικης σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω 

αποφάσεις του ΣτΕ δικαίωσε συνάδελφο μου συνταξιούχο και 

υποχρέωσε τον φορέα σας να του επιστρέψει αναδρομικά όλα τα 

ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξή του, εφαρμόζοντας 

τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αμετάκλητα 

αντισυνταγματικές και παράνομες τις σχετικές διατάξεις και 

αποτελούν πλέον Νομολογία.  

Με την παρούσα αίτησή μου και με επιφύλαξη παντός νομίμου 

δικαιώματος μου 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

1ο) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι 

και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη 

σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και 

αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ. 

2ο) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, 

όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31/12/2012 

3ο) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξη μου στα 

επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι 

πρότινος παρακρατηθέντα ποσά , όπως προαναφέρθηκαν και 

να μην εφαρμόζετε στην περίπτωση μου τις διατάξεις που 

ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές.  

Με εκτίμηση 

 

 

Ο/Η     Αιτών/ούσα 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


