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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα: «Καταβολή αναδρομικών για τις περικοπές των κυρίων συντάξεων των νόμων
4051/2012 και 4093/2012».

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
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αριθ.

πρωτ.

ΚΥΑ

Φ.11321/35005/1528 των συναρμοδίων Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, ορίζεται
ότι «2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παραγράφου 1, δικαιούχοι καθίστανται
οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με
υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του
e-ΕΦΚΑ».
Προκειμένου να σας διευκολύνουμε, σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση
απαραιτήτως θα χρειαστείτε:
1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
3) Διαθήκη ή πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
4) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης
Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε και ό,τι άλλα έγγραφα τυχόν ζητηθούν από τον eΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έχουν προσφύγει δικαστικώς για τα ανωτέρω αναδρομικά, τα
δικαστήρια συνεχίζονται για τις λοιπές διεκδικήσεις, ήτοι τόκους επί των
αναδρομικών που θα λάβετε στις κύριες συντάξεις, επικουρικές, δώρα (όλα έντοκα). Σε
περίπτωση θανάτου κάποιου εκ των εναγόντων μπορούν να συνεχίσουν οι
νόμιμοι κληρονόμοι, οι οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει να μας προσκομίσουν τα
ανωτέρω δικαιολογητικά ΠΡΙΝ από την ορισθείσα δικάσιμο. Σε περίπτωση που δεν
προσκομισθούν εγκαίρως, η Αγωγή απορρίπτεται κατά το μέρος που αφορά τον
συγκεκριμένο διάδικο και τα χρήματα δεν μπορούν να διεκδικηθούν.
Τονίζουμε ότι εάν έχετε προσφύγει δικαστικώς και λάβετε οποιοδήποτε ποσό
από την νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να μας προσκομίσετε είτε
έγγραφο της Τραπέζης στο οποίο αναγράφεται το κατατεθέν χρηματικό ποσό,
είτε το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του Νοεμβρίου 2020, ώστε να τα
προσκομίσουμε εγκαίρως το αρμόδιο τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεσή σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σε σχέση με τα ανωτέρω παραμένουμε στην διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Οι Δικηγόροι
Φώτιος Κλαουδάτος
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