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ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

Επικοινωνία με τον e-ΕΦΚΑ
για την έκδοση των 

ενημερωτικών σημειωμάτων
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

σελ. 6-7

Ο μ α δ ι κ έ ς  Α γ ω γ έ ς  
Διεκδικούμε το συνυπολογισμό στις
συντάξεις των αποχωρησάντων
πριν τις 13/5/16, όλων των αποδο-
χών επί των οποίων έχουν κατα-
βληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν4387/2016 

σελ. 4

Tελευταία προθεσμία συμμετοχής 30/7/21

Το επόμενο διάστημα βεβαίως κορυφώνεται το
θέρος και οι περισσότεροι από εσάς θα απολαύσετε
τις μοναδικές ομορφιές της ελληνικής φύσης.
Ωστόσο, ο Σύλλογός μας θα παραμείνει δίπλα σας,
αφού θα μπορείτε όλο αυτό το διάστημα, από όπου
κι αν βρίσκεστε, να επικοινωνείτε μαζί μας :

τηλεφωνικά στo 2103615765•

με τη Γ. Γραμματέα Μαρία Φιλιπποπούλου στο•

6947905178

με τον Ταμία Γιώργο Παπανδρέου στο 6932645528•

Με τη γραμματέα Ελένη Μπλέτα στο 6983067969•

στο e-mail info@syntaxilte.gr•

η ιστοσελίδα μας www.syntaxilte.gr•

Δ ι α β ά σ τ ε :  
Νέα αναβολή στην πίστωση των αναδρομικών

για τους νέους συνταξιούχους με περισσότερα

από 30 συντάξιμα έτη

Ο e-ΕΦΚΑ μας ενημέρωσε ότι τα επιπλέον ποσά

που πιστώθηκαν από λάθος με τις συντάξεις Μαΐου

θα επιστραφούν μέσω συμψηφισμού σελ. 8σελ.  2
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Σ
ας έχουμε ενημερώσει με δημοσιεύματά

μας ότι λόγω των αυξημένων ποσοστών

αναπλήρωσης που προβλέπει ο ασφαλι-

στικός Νόμος 4670/2020, ο οποίος ισχύει ανα-

δρομικά από το Οκτώβριο του 2019, θα

προκύψουν αυξήσεις για τους συνταξιούχους

συναδέλφους μας της Ιονικής με περισσότερα

από 30 έτη ασφάλισης, αλλά και αναδρομικά

από τον Οκτώβριο του 2019.

Μετά από την πολύμηνη καθυστέρηση (αφού ο

νόμος έχει ψηφιστεί από τις αρχές του 2020) και

τις απανωτές αναβολές της διεκπεραίωσης της

διαδικασίας, Κυβέρνηση και e-ΕΦΚΑ είχαν ανα-

κοινώσει επίσημα ότι τα προκύπτοντα αναδρο-

μικά για τους νέους συνταξιούχους, που συνταξιοδοτήθηκαν

δηλαδή με τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου (με έναρξη

ισχύος από 13.5.2016) και έχουν περισσότερα από 30

συντάξιμα έτη, θα πιστώνονταν στις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο, με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ που δημοσιεύτηκε σε

διάφορα ΜΜΕ μόλις το βράδυ της 29ης Ιουνίου (!), έγινε γνω-

στό ότι η πίστωση των αναδρομικών αυτής της κατηγορίας

των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα (που βεβαίως είναι και

η πλειονότητα) αναβάλλεται εκ νέου για τις 27 Ιουλίου, λόγω

«καθυστέρησης στην επεξεργασία των στοιχείων από την
ανάδοχο εταιρία».

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση : Για μία ακόμα φορά η Κυβέρνηση και ο e-ΕΦΚΑ παρουσιά-

ζονται ασυνεπείς απέναντι στους συνταξιούχους και δυστυχώς

παρατηρούμε τις συνεχιζόμενες παλινωδίες στις εργασίες που

ανατίθενται σε αναδόχους εταιρείες (βλ. επανυπολογισμό
συντάξεων, διορθώσεις, εσφαλμένες πιστώσεις, μη έκδοση εκ-
καθαριστικών σημειωμάτων κ.λπ.).
Πλέον, βρισκόμαστε σε αναμονή για να δούμε αν πράγματι θα

πιστωθούν τα αναδρομικά στους νέους συνταξιούχους του

ιδιωτικού τομέα στις 27 Ιουλίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Κυ-

βέρνηση είχε ενημερώσει ότι και η πληρωμή των αυξήσεων

(συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αναλογεί για τον

μήνα Ιούλιο) στις συντάξεις των παραπάνω συνταξιούχων, θα

πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου με τις συντάξεις Αυγούστου.

Η αντίστοιχη διαδικασία για τους παλαιούς συνταξιούχους

(συνταξιοδοτηθέντες πριν τις 13.5.2016) με περισσότερα από

30 συντάξιμα έτη, θα ολοκληρωθεί σε επόμενο διάστημα, μετά

την ολοκλήρωση των πιστώσεων στους νέους συνταξιούχους.

Μόλις υπάρξει πληροφόρηση ή επίσημη ενημέρωση, βεβαίως

θα σας ενημερώσουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Νέα αναβολή στην πίστωση των αναδρομικών για

τους νέους συνταξιούχους (μετά από 13.5.16)

με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη !

Αθήνα, 29  Ιουνίου 2021

Ξεκινά η καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών

στους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα

με περισσότερα από 30,1 και έως 44 έτη ασφάλισης, μετά

τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιω-

μένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Οι πληρωμές ξεκινούν από σήμερα, 29 Ιουνίου 2021, με τις

αυξήσεις σε 10.861 συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέ-

βαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με

τον ν.4387/2016) και πριν την 1/10/2019. Οι παραπάνω

συνταξιούχοι θα δουν κατά μέσο όρο πραγματική αύξηση

στην ακαθάριστη σύνταξη τους 74 ευρώ, ενώ τα ανώτατα

ποσά αυξήσεων φτάνουν τα 450 ευρώ τον μήνα.

Αναφορικά με την πληρωμή των αναδρομικών στους

συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που

υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά

τις 13 Μαΐου 2016 (με τον ν.4387/2016),

λόγω καθυστέρησης στην επεξεργασία

των στοιχείων από την ανάδοχο εταιρία

που προέκυψε μετά την τελευταία ανα-

κοίνωση του e-ΕΦΚΑ, θα πραγματοποι-

ηθεί εμβόλιμη πληρωμή στις 27 Ιουλίου

2021. 

Υπενθυμίζεται πως η πληρωμή των αυ-

ξήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του

ποσού που αναλογεί για τον μήνα Ιού-

λιο) στις συντάξεις των παραπάνω

συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου με τις

συντάξεις Αυγούστου.

Για τις πληρωμές των αναδρομικών των συνταξιούχων του

Δημοσίου καθώς και των αναδρομικών και αυξήσεων των

συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτηση

συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 θα υπάρξει νεώ-

τερη ανακοίνωση.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Α υ ξ ή σ ε ι ς  κ α ι  α ν α δ ρ ο μ ι κ ά  σ τ ο υ ς  
σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο υ ς  π ο υ  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι

Σ
ας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου

Νόμου 4670/2020 και σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, έχουν ήδη

αρχίσει να καταβάλλονται οι αυξήσεις και τα αναδρομικά

(από Μάρτιο 2020) για τους συνταξιούχους που εργάζονται, λόγω

της μείωσης της παρακράτησης από 60% σε 30%.
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Ο  Σύλλογός  μας  κα ι  τα  μ έλη  μας

α π ε ί χα μ ε  α π ό  τ ι ς  ε κ λο γ έ ς  πο υ

δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ε  η  ε π ι ζή μ ι α  γ ι α  τα

α σ φ α λ ι σ τ ι κά  μ α ς  σ υ μ φ έ ρ ο ν τα  δ ι -

ο ί κ η σ η  το υ  ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ  μ ε  έ ν α

ά ν ε υ  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ  α πα ρ ά δ ε κ το

κα τα σ τα τ ι κό

Η
προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων δεν

πρόκειται να συμμετάσχει ή να διευκολύνει τους σχεδια-

σμούς της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που κατ’ουσίαν με-

τέτρεψε τις συντάξεις μας σε «φιλοδώρημα» των 50 ευρώ και

οδηγεί το ταμείο μας, την επικουρική μας σύνταξη και τα ασφα-

λιστικά μας δικαιώματα και συμφέροντα στον εκμηδενισμό!

Η διοίκηση που σε αντίθεση με ό,τι επιτάσσει ο θεσμικός της

ρόλος, αποδεδειγμένα δεν προωθεί και δεν ενδιαφέρεται για τα

συμφέροντα των ασφαλισμένων μελών του ταμείου, που έχει

υποβαθμίσει τη δημοκρατική λειτουργία ενός αυτοδιαχειριζόμε-

νου φορέα με τη διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων δια αντιπρο-

σώπων (!), διοργάνωσε εκλογές με βάση το δικής της

έμπνευσης, άνευ προηγουμένου, απαράδεκτο καταστατικό

έκτρωμα!

Χαρακτηριστικό της στάσης των διοικούντων το ταμείο και της

απαξίωσης των δημοκρατικών διαδικασιών είναι ότι ακόμα και

με βάση το καταστατικό αυτό έκτρωμα που οι ίδιοι έχουν συνθέ-

σει, θα έπρεπε να υπάρχουν 80 υποψήφιοι προερχόμενοι από

το χώρο της Ιονικής και 80 ακόμα αναπληρωματικοί (σύνολο

160), ενώ στα ψηφοδέλτια υπήρχαν… 23, εκ των οποίων μάλι-

στα οι 4 παραιτήθηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας!

Ο Σύλλογός μας και τα μέλη μας δεν συμμετείχαμε σε αυτήν

την εκλογική διαδικασία που αμαυρώνει τη δημοκρατική
λειτουργία του ταμείου και δίνει άλλοθι στη διοίκησή του να
συνεχίσει το ολέθριο για την επικουρική μας σύνταξη έργο
της!

Τονίζουμε ότι έχουμε συνταχθεί με τους Συλλόγους που
αγωνίζονται για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, ως
τη μόνη ρεαλιστική λύση για τη διάσωση και διασφάλιση
αξιοπρεπούς επικουρικής σύνταξης για όλα τα ασφαλι-
σμένα μέλη του ταμείου!

Υ.Γ. Όσον αφορά τους ελάχιστους συναδέλφους – μέλη του Συλ-
λόγου μας που έθεσαν υποψηφιότητα και συμμετείχαν στο ψηφο-
δέλτιο και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν τις ενέργειες
της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που στέκεται απέναντι στα συμφέ-
ροντα των ασφαλισμένων του και στους αγώνες μας για αξιο-
πρεπή επικουρική σύνταξη, μετά από απαίτηση πολλών
αγανακτισμένων μελών μας που επικοινώνησαν μαζί μας, η στάση
τους θα κριθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματο-
ποιηθεί όταν το επιτρέψουν τα μέτρα σε βάρος της πανδημίας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος               Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας     Μαρία Φιλιποπούλου

Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας

Βασίλης Σταντσίδης

Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας

Χρήστος Παλάσκας

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο συνάδελφός μας

Ιωάννης Κουμάντος

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας

Σταύρος Αργυρίου

Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο συνάδελφός μας

Αναστάσιος Παπαναστασάτος

Απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών η συναδέλφισσά μας

Υπατία Αλεξιάδου

Απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός μας

Σπύρος Παπαθεοφάνους

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο συνάδελφός μας

Κυριάκος Μιχαλαράκος

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας

Γεώργιος Μπαχαρίδης

Το Δ.Σ.  του Συλλόγου μας εύχεται  καλό παράδεισο
στους αποβιώσαντες συναδέλφους και  εκφράζει  τα
θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους τους

Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας

Λεωνίδας Διαμαντόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών ο συνάδελφός μας

Παναγιώτης Κόκκορης
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Ό
πως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το νο-

μικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου έχει κινήσει δια-

δικασίες για την κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη

διεκδίκηση του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρησάντων

πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν κατα-

βληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016.

Ο δρ. Παπακωνσταντίνου είχε θέσει αρχική προθεσμία κατάθεσης

των απαιτούμενων δικαιολογητικών τις 18/5/21 προκειμένου να

υπήρχε επαρκής χρόνος προετοιμασίας εν όψει της πιλοτικής δίκης

ενώπιον του ΣτΕ, η οποία υπήρχαν πιθανότητες να οριζόταν τον

Ιούνιο.

Ωστόσο, αφού ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας ενημέρωσε ότι η πι-

λοτική δίκη ορίστηκε για το Νοέμβριο και επειδή οι δυσκολίες

συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους συ-

ναδέλφους μας εν μέσω των συνεχιζόμενων μέτρων λόγω της παν-

δημίας παραμένουν, του αποστείλαμε την ακόλουθη επιστολή για

να του ζητήσουμε να δοθεί μία εύλογη παράταση:

Ο δρ. Παπακωνσταντίνου στην απάντησή του, κατανοώντας τις δυ-

σκολίες που συνεπάγονται τα μέτρα και καθώς η πιλοτική δίκη ορί-

στηκε για το Νοέμβριο, πράγματι μας έδωσε παράταση μέχρι
την Παρασκευή 30 Ιουλίου.
Ωστόσο, μας τόνισε ότι αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία κα-

τάθεσης των δικαιολογητικών για όσους συναδέλφους ενδιαφέ-

ρονται να συμμετάσχουν. Κι αυτό γιατί η διαδικασία προετοιμασίας

των αγωγών είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη, αφού πρέπει να υπολογι-

στεί η σύνταξη κάθε συμμετέχοντος με τον τρόπο που διεκδικούμε,

να υπολογιστούν οι διαφορές που προκύπτουν από 1/1/19 και μετά

με τα νέα ποσά, να γραφτεί και να κατατεθεί η αγωγή και βεβαίως

να διεκπεραιωθούν και οι τυπικές διαδικασίες συμμετοχής στην πι-

λοτική δίκη. Επομένως, τονίζουμε προς τους ενδιαφερόμενους συ-

ναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας ότι η 30ή Ιουλίου θα είναι η

καταληκτική ημερομηνία και δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές
διεκδίκησης του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρησάντων
πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν κατα-
βληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016  

Τ Ε Λ Ε Υ ΤΑ Ι Α   Π Α ΡΑΤΑ Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε ΤΟ Χ Η Σ  μ έ χ ρ ι  3 0  Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ

Προς : Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου
Θέμα : Αίτημα παράτασης της προθεσμίας κατάθεσης των απαραί-
τητων δικαιολογητικών συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές μέσω
του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού στις
συντάξεις των αποχωρησάντων πριν τις 13/5/16, όλων των απο-
δοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν4387/2016
Δρ. Παπακωνσταντίνου,
Η προθεσμία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετο-
χής στις ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση
του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρησάντων πριν τις
13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί ει-
σφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016, ήταν η Τρίτη
18/5/21.
Ωστόσο, επειδή πολλά από τα υγειονομικά μέτρα συνεχίζουν να βρί-
σκονται σε ισχύ και καθόσον η πιλοτική δίκη ορίστηκε για το Νοέμβριο
(και όχι για τον Ιούνιο, όπως αρχικά υπολογίζαμε) και επομένως δεν
υφίσταται η ασφυκτική αυτή χρονική συνθήκη, με την παρούσα σας
ζητάμε να παρατείνετε την προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμα.
Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα εύλογο αίτημα το οποίο θα αποδε-
χτείτε, προκειμένου να έχουν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι τη δυ-
νατότητα να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές.
Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Εξαιρετικά απλή η διαδικασία απόκτησης

των βεβαιώσεων αποδοχών των ετών

2002 και 2003 για τους ενδιαφερόμενους

να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλετε
ή να αποστείλετε τα κάτωθι μέχρι 30.7.21:

Για τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας που ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν και απαιτείται να καταθέσουν, μεταξύ άλλων,
τις βεβαιώσεις αποδοχών για τα έτη 2002 και 2003, τους τονί-
ζουμε ότι η διαδικασία απόκτησής τους μέσω της τράπεζας
είναι ιδιαιτέρως απλή. Μπορούν να τηλεφωνήσουν ή να απο-
στείλουν ένα e-mail στη Διεύθυνση Προσωπικού της Τράπε-
ζας και να ζητήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους και η
τράπεζα θα τους τις αποστείλει. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι
η τράπεζα διαθέτει στοιχεία από το 2002 και μετά.

* Υπενθυμίζουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα
αποστείλετε στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη αλληλογραφία είτε
με courier, είτε να τα προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώ-
πως. Επιπλέον, μπορείτε να τα αποστέλλετε άμεσα ή να τα προ-
σκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του δρ.
Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,
10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός Τσιμισκή 54, 54623).

- Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης

- Όσοι έχετε αποχωρήσει μετά το 2002, θα πρέπει να εκτυπώσετε το

λογαριασμό ασφάλισής σας από το 2004 (διότι από τότε είναι δυνατή

η εκτύπωση) μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής σας, από την ηλε-

κτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ -θα χρειαστείτε τους προσωπικούς

κωδικούς σας taxisnet- και θα μας προσκομίσετε μόνο τα συγκεντρω-

τικά ανά έτος που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Ενώ, για το

2002 και το 2003 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαι-

ώσεις τις Alpha Bank για τις αποδοχές σας ή κάποιο μηνιαίο εκκα-

θαριστικό ανά έτος. Όσοι έχετε αποχωρήσει μετά το 2002, αλλά από

το 2002 μέχρι τη ημερομηνία αποχώρησής σας δε συμπληρώνετε

πενταετία, θα μας προσκομίσετε και βεβαιώσεις αποδοχών προηγού-

μενων ετών, μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας τουλάχιστον.

– Όσοι έχετε αποχωρήσει πριν το 2002 θα πρέπει να μας προσκομί-

σετε τις ετήσιες βεβαιώσεις της Alpha Bank για τις αποδοχές σας

της τελευταίας πενταετίας πριν τη συνταξιοδότησή σας.

- Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, το

οποίο θα εκτυπώσετε με τους κωδικούς taxisnet μέσα από την

ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

- Υπογεγραμμένο το σχέδιο εξουσιοδότησης εργολαβικού δίκης εις

τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη

αρμόδια δημόσια αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής

του gov.gr.

- Το κόστος συμμετοχής στις παραπάνω αγωγές ανέρχεται σε 120

ευρώ, ενώ ορίζεται αμοιβή εκ του αποτελέσματος το ποσοστό του

2% επί των τυχόν επιδικασθέντων ποσών, καλύπτοντας τις διαδικα-

σίες υπολογισμού της σύνταξής σας από την εξειδικευμένη ομάδα

του γραφείου του δρ. Παπακωνσταντίνου, την κατάθεση των αγω-

γών, αλλά και την αίτηση πιλοτικής δίκης ενώπιον του ΣτΕ.
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Δ ικα ίωμα συνταξ ιοδότησης παλαιών 

ασφαλισμένων (πριν  το  1993)  με  

μεταβατ ικά  όρια  ηλ ικ ίας  του  Ν4336/2015

Ε
πειδή το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί θόρυβος στα

ΜΜΕ σχετικά με ενέργειες στις οποίες πρέπει να προ-

βούν ορισμένοι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.21 για τη συντα-

ξιοδότησή τους, σας διευκρινίζουμε ότι αυτές δεν αφορούν το

σύνολο το ασφαλισμένων, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι όσοι έχουν θεμελιωμένο

συνταξιοδοτικό δικαίωμα με οποιοδήποτε τρόπο, δεν χρειάζεται

να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού το δικαίωμά τους

αυτό δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Ουσιαστικά, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ αφο-

ρούν τους παλαιούς ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν πρώτη

φορά πριν το 1993. Τα συνταξιοδοτικά όρια αυτής της κατηγο-

ρίας των ασφαλισμένων μεταβλήθηκαν με το Ν4336/2015, ο

οποίος ωστόσο προβλέπει ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για

αυτούς που συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις

μέχρι 31.12.21 (ακόμα και αν τα όρια ηλικίας συμπληρωθούν

μετά το 2022). Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, οι εν λόγω

ασφαλισμένοι θα πρέπει να συμπληρώσουν με εξαγορές χρό-

νου ασφάλισης ή αυτασφάλιση μέχρι το τέλος του 2021 τους

απαιτούμενους χρόνους ασφάλισης που ίσχυαν με παλαιότε-

ρους νόμους, ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότη-

σης με τα μεταβατικά όρια.

Συγκεκριμένα για το ταμείο μας ΤΑΠΙΛΤ, οι συνάδελφοι που τους

αφορά αυτό το θέμα είναι κυρίως :

Όσοι ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν το 1983 και εφό-

σον μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι 31.12.21 35ετία

για να έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης με τα μεταβα-

τικά όρια ηλικίας και οι οποίοι, ουσιαστικά, μπορούν να

εξαγοράσουν αποκλειστικά τη στρατιωτική θητεία ή να κά-

νουν αυτασφάλιση.

Μητέρες ανηλίκων που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν

το 1993 και θα πρέπει να συμπληρώσουν σε συγκεκρι-

μένα χρονικά διαστήματα ασφαλιστικούς χρόνους 25ετίας

ή 5.500 ημερομισθίων (δηλ. 18,4 έτη το 2010, 2011, 2012

κ.λπ.) για να έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν

με τα μεταβατικά όρια ηλικίας, οι οποίες μπορούν να εξα-

γοράσουν όλους τους προβλεπόμενους χρόνους, πλην

των χρόνων τέκνων.

Όσοι συνάδελφοι ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατη-

γορίες, σπεύσατε να διευθετήσετε αυτά τα ζητήματα για να μην

απωλέσετε το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τα μεταβατικά όρια

ηλικίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν απο-

ρία για να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.

1.

2.

Οι δικαιοδόχοι πλήρους σύνταξης

χηρείας μετά από την παρέλευση

τριετίας θα πρέπει να αποδείξουν

ότι δεν εργάζονται ή δεν είναι

συνταξιούχοι 

Ό
λοι οι δικαιοδόχοι συντάξεων χηρείας λαμβάνουν για

την πρώτη τριετία από το θάνατο του συνταξιούχου

το 70% της σύνταξής του. Στη συνέχεια, εφόσον οι

ίδιοι δεν αποδείξουν ότι δεν είναι συνταξιούχοι από ίδιο δι-

καίωμα και ότι δεν εργάζονται, η σύνταξη χηρείας περικόπτε-

ται κατά το ήμισυ (δηλαδή στο 35% της σύνταξης του

θανόντος).

Τα τελευταία χρόνια τη διαδικασία περικοπής των συντάξεων

χηρείας μετά από την παρέλευση τριετίας όφειλε να διεκπε-

ραιώσει ο  e-ΕΦΚΑ μέσω των ΟΠΣ, τα οποία δεν είχαν εγκα-

ταστήσει κατάλληλο πρόγραμμα για τη διεκπεραίωσή της και

επομένως συνέχιζε να καταβάλλεται το 70% της σύνταξης

στους δικαιοδόχους (έστω και αν δεν είχαν τις προϋποθέ-

σεις). Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, τα ΟΠΣ ξεπέρασαν αυτόν

το σκόπελο και έτσι στην πίστωση των συντάξεων Ιουνίου

διεκπεραιώθηκε η διαδικασία και περικόπηκε η σύνταξη χη-

ρείας στο μισό, για όλους ανεξαιρέτως όσους είχαν ξεπεράσει

την τριετία λήψης της.

Ωστόσο, λόγω της ξαφνικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας

που προκάλεσε αναταραχή στους δικαιοδόχους, το Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε αναστολή

ενός μήνα για τις μειώσεις στις συντάξεις χηρείας και επέ-

στρεψε τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιοδόχους, ανα-

φέροντας ότι οι δικαιοδόχοι που διαπίστωσαν περικοπή στη

σύνταξή τους (ενώ δεν θα έπρεπε), θα πρέπει να προσκομί-

σουν το συντομότερο δυνατό τα απαραίτητα έγγραφα για να

αποδείξουν ότι δεν εργάζονται ή δεν είναι συνταξιούχοι από

ίδιο δικαίωμα ώστε να παραμείνει η σύνταξη στο 70%.

Όσοι δικαιοδόχοι, λοιπόν, δεν είστε εργαζόμενοι ή συνταξι-

ούχοι από δικό σας δικαίωμα, θα πρέπει να προσκομίσετε

στο ΤΑΠΙΛΤ (Δραγατσανίου 8) με κάθε μέσο (e-mail, ταχυ-

δρομικά ή και αυτοπροσώπως) το εκκαθαριστικό σημείωμα

της εφορίας και σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα

αναφέρετε ότι δεν είστε εργαζόμενος ή συνταξιούχος από ίδιο

δικαίωμα, προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε το 70%

της σύνταξης του θανόντος, όπως δικαιούστε.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για όλο το διάστημα μετά

από την τριετία, σε όσους εσφαλμένα καταβαλλόταν το 70%

της σύνταξης του θανόντος (και όχι το 35%, όπως ορίζει ο

νόμος), θα αναζητηθούν πίσω αυτά τα επιπλέον ποσά, αλλά

δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα με ποιον τρόπο.
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Ό
πως γνωρίζετε, όταν έγινε ο επανυπολογισμός των συντά-

ξεων τον Ιανουάριο του 2019 που οδήγησε σε αυξήσεις

σχεδόν για το σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων μας

(λόγω αυξημένων εισφορών και συνακόλουθα αυξημένων ποσο-

στών αναπλήρωσης βάσει του Νόμου 4387/2016), σε 500 περί-

που συναδέλφους μας λόγω ελλιπών στοιχείων και τεχνικών

προβλημάτων του e-ΕΦΚΑ δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

Μετά από έλεγχο και διορθώσεις που ολοκληρώθηκαν από τον e-

ΕΦΚΑ το Μάρτιο του 2021, εν τέλει, στις συντάξεις Απριλίου 2021

οι περίπου 500 αυτοί συνάδελφοι είδαν αυξήσεις στις συντάξεις

τους, που πιθανώς να οφείλονται στον επανυπολογισμό τους με

βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που δικαιούνται (ο

οποίος θα έπρεπε να είχε γίνει από τον Ιανουάριο του 2019).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο e-ΕΦΚΑ δε δίνει τη δυνατότητα σε αυ-

τούς τους συναδέλφους να εκδώσουν τα μηνιαία εκκαθαριστικά

των συντάξεών τους από τον Ιανουάριο του 2019, ώστε να μπο-

ρέσουμε να τα εξετάσουμε και να καταλάβουμε με ακρίβεια σε τι

οφείλονται οι αυξήσεις που τους αποδόθηκαν (αν π.χ. πρόκειται

για το σύνολο της αύξησης ή για το 1/5 ή για τα 3/5 κ.λπ.) και βε-

βαίως αν αυτές είναι σωστές ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεκδί-

κησης σε περίπτωση σφάλματος.

Επιπλέον, αν πράγματι αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στον επανυ-

πολογισμό που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τον Ιανουάριο

του 2019, προκύπτουν αναδρομικά, αλλά ακόμα δεν έχουμε καμία

επίσημη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Αναμέναμε την πίστωση των συντάξεων των επόμενων μηνών

μήπως υπήρχε κάποια εξέλιξη, αλλά δυστυχώς αυτό δε συνέβη.

Φτάνοντας πλέον στην πίστωση των συντάξεων του Αυγούστου,

επειδή ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους 500 αυτούς περί-

που συναδέλφους μας με ένα θέμα που θα έπρεπε να είχε τακτο-

ποιηθεί εδώ και 2,5 χρόνια και λαμβάνοντας βέβαια υπ’όψη το

γεγονός ότι τα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα των συντάξεων

είναι απαραίτητα σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής,

αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ με

κοινοποίηση στον Υπουργό Εργασίας, ζητώντας να προβούν στις

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση, αλλά

και να μας ενημερώσουν επίσημα για όλα τα προαναφερθέντα ζη-

τήματα:

Επικο ινων ία με τον e-ΕΦΚΑ γ ια την
έκδοση των εκκαθαρ ιστ ικών σημε ιωμάτων

Επιστολή στον e-ΕΦΚΑ και τον

Υπουργό Εργασίας για τα ζητή-

ματα που προέκυψαν μετά από τις

αυξήσεις που είδαν στις συντάξεις

τους οι περίπου 500 συνάδελφοι

που δεν τους είχε γίνει επανυπο-

λογισμός τον Ιανουάριο του 2019

συνέχεια σελ. 7

Αθήνα, 20 Μαΐου 2021

Προς : Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Κοιν.: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα : Αναδρομικά συντάξεων από 1/1/2019 και έκδοση
Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεων

Κύριε Διοικητά,
Σε συνέχεια των επιστολών που σας έχουμε απευθύνει αναφορικά

με τον επανυπολογισμό των συντάξεων των προερχόμενων από

την Ιονική Τράπεζα συνταξιούχων συναδέλφων – μελών του Συλ-

λόγου μας, θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα προ-

βλήματα που συνεχίζουν να υφίστανται εδώ και ήδη 2,5 χρόνια.

Όταν τον Ιανουάριο του 2019 έγινε ο επανυπολογισμός των

συντάξεων της πλειονότητας των συναδέλφων μας και τους απο-

δόθηκαν αυξήσεις (λόγω αυξημένων εισφορών και συνακόλουθα

αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης βάσει του Νόμου

4387/2016), σε 500 περίπου συναδέλφους μας λόγω ελλιπών

στοιχείων και τεχνικών προβλημάτων του e-ΕΦΚΑ δεν ολοκληρώ-

θηκε η διαδικασία.

Στις συντάξεις Απριλίου 2021 εν τέλει, οι περίπου 500 αυτοί συ-

νάδελφοι είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους, που πιθανώς να

οφείλονται στον επανυπολογισμό τους με βάση τα αυξημένα πο-

σοστά αναπλήρωσης που δικαιούνται (ο οποίος θα έπρεπε να είχε

γίνει από τον Ιανουάριο του 2019).

Ωστόσο, έκτοτε παραμένει ανενεργή η δυνατότητα εκτύπωσης των

ενημερωτικών τους σημειωμάτων από 1/1/19 και συνεπώς δεν εί-

μαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ακρίβεια σε τι οφείλονται οι αυ-

ξήσεις που τους αποδόθηκαν (αν π.χ. πρόκειται για το σύνολο της

αύξησης ή για το 1/5 ή για τα 3/5 κ.λπ.). Επιπλέον, εφόσον πράγ-

ματι πρόκειται για τον επανυπολογισμό που έπρεπε να είχε γίνει

από τον Ιανουάριο του 2019, σαφώς και προκύπτουν αναδρομικά

για όλο αυτό το μεσοδιάστημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει

καμία επίσημη πληροφόρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

ΕΦΚΑ, παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε η πίστωση των συντά-

ξεων Μαΐου.

Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η έκδοση των ενημερωτικών ση-

μειωμάτων των συντάξεων είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς της

καθημερινής μας ζωής και πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο πρέπει

να δοθεί άμεσα λύση!

Ελπίζουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπ’όψη όσα σας αναφέραμε και

θα επιληφθείτε άμεσα για την επίλυση αυτών των θεμάτων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                        Μαρία Φιλιπποπούλου
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συνέχεια από σελ. 6 Απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ στο αίτημα

του Συλλόγου μας για τα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα

και τα αναδρομικά των περίπου 500 συναδέλφων που είδαν

αυξήσεις από τις συντάξεις Απριλίου

Μ
ε την από 20.5.21 επιστολή μας είχαμε επισημά-

νει στο Υπουργείο και τον e-ΕΦΚΑ τα δύο αυτά

μείζονα ζητήματα, δηλαδή την έκδοση των ενημε-

ρωτικών σημειωμάτων και τα αναδρομικά που έχουν προ-

κύψει από τον Ιανουάριο του 2019 για αυτούς τους

περίπου 500 συναδέλφους, ζητώντας να μας ενημερώ-

σουν επίσημα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες

προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση.

Εν συνεχεία, η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυν-

σης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μας ενημέρωσε με την από

7.6.21 επιστολή της ότι διαβίβασε το αίτημά μας στην αρ-

μόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις

περαιτέρω ενέργειες και εν τέλει η αρμόδια Διεύθυνση μας

απέστειλε την απαντητική επιστολή (βλ. δίπλα) σχετικά με

αυτά τα θέματα. 

Όπως θα διαπιστώσετε, όσον αναφορά τα ενημερωτικά

σημειώματα των συντάξεων η αρμόδια Διεύθυνση μετα-

φέρει την ευθύνη στην αρμόδια μηχανογραφική υπηρεσία

(χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται για εσωτερική υπηρε-

σία του e-ΕΦΚΑ ή μία ακόμα ανάδοχος εταιρεία, που δυ-

στυχώς έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα

στους ασφαλισμένους) και μάλιστα αναφέρει ότι εκτός

από την αδυναμία εκτύπωσης των ενημερωτικών σημει-

ωμάτων των περίπου 500 συναδέλφων από τον Ιανουά-

ριο του 2019, η αδυναμία εκτύπωσης επεκτείνεται γενικά

σε συνταξιούχους με αρνητική προσωπική διαφορά για

το 2021 (η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων

της Ιονικής)*.

Όσον αφορά το θέμα των αναδρομικών, αναφέρεται ότι

γίνονται ενέργειες για τη διεκπεραίωση χορήγησής τους,

είτε μηχανογραφικά είχε χειρόγραφα, γεγονός που μας

κάνει να πιστεύουμε ότι δεν είναι ένα θέμα που θα επιλυ-

θεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι μας ενημερώνουν ότι «…
το εν λόγω έγγραφο κοινοποιείται στην αρμόδια Γενική Δι-
εύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου
να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολο-
κλήρωση των ανωτέρω έργων…», καθιστώντας σαφές
ότι η πίεση που ασκήσαμε μέσω του Συλλόγου μας
ήταν η αιτία για να τρέξει το θέμα και αν δεν είχαμε
προβεί σε ενέργειες ποιος ξέρει πότε θα κινούνταν οι
διαδικασίες…
Σίγουρα η απάντηση του e-ΕΦΚΑ στην επιστολή μας είναι

ένα θετικό βήμα, αλλά κατ’ ουσίαν δε μας έκανε σοφότε-

ρους, αφού τόσο για το θέμα των ενημερωτικών σημει-

ωμάτων όσο και για το θέμα των αναδρομικών δεν

υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι την

υλοποίηση του αιτήματός μας προκειμένου να μπορούν

οι περίπου 500 συνάδελφοί μας να εκτυπώνουν τα μηνι-

αία εκκαθαριστικά τους σημειώματα και να πάρουν τα

αναδρομικά που δικαιούνται – με χαρακτηριστική καθυ-

στέρηση - από τον Ιανουάριο του 2019. 

Μετά από την απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας θα ανα-

μένουμε τις ενέργειες του e-ΕΦΚΑ και εφόσον δεν υπάρ-
ξει κάποια εξέλιξη εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω -
ακόμα και νομικές - ενέργειες. 

Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα και την εφη-

μερίδα μας για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το θέμα,

αλλά και οτιδήποτε αφορά το Σύλλογο και τα μέλη μας.

* ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ : Την ώρα που τυπωνόταν

η εφημερίδα, δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των ενη-

μερωτικών σημειωμάτων και του 2021 των συναδέλφων

με αρνητική προσωπική διαφορά, πλην των 500 που

έλαβαν πρόσφατα αυξήσεις στις συντάξεις τους.
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«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Τ Η Σ  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ »

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΙΟΝΙΚΗΣ  ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ  ΧΡΟΝΟΣ 20ός
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287
Email: info@syntaxilte.gr

site: www.syntaxilte.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΟΝΙΚΗΣ  ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΟΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

Ο ιστορικός Συνεταιρισμός της Ιονικής
είναι ξανά μαζί μας! 

Ο
ιστορικός Συνεταιρισμός της Ιονικής που είχε ωφελήσει τα μέγιστα το χώρο της Ιο-

νικής με την επιτυχημένη λειτουργία του είναι πάλι εδώ! Ο Συνεταιρισμός (πλέον

Συνεταιρισμός Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΣΥΝ.ΕΡΓΑ.ΣΥΑ.) έχει επανεκ-

κινήσει τη λειτουργία του και η διοίκησή του αγωνίζεται για να τον καταστήσει αποτελεσμα-

τικό και λειτουργικό προς όφελος όλων των συναδέλφων μας.

Η διοίκηση του Συνεταιρισμού μας απέστειλε την ακόλουθη επιστολή, με την οποία μας

γνωστοποίησε ότι κινείται προς την κατεύθυνση ενός εκσυγχρονισμένου συνεταιρισμού,

με τη λειτουργία ιστοσελίδας, e-shop και την κυκλοφορία εντύπου : 

Ο Συνεταιρισμός της Ιονικής ήρθε για να μείνει και να συνδράμει στις καταναλωτικές σας

ανάγκες σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο για όλους. Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε

αναλυτικά τις συνεργασίες που έχει συνάψει που είναι βέβαιο ότι θα σας ωφελήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Συνεταιρι-

σμού  www.synergasya.gr , καθώς και να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους του Συνε-

ταιρισμού στα  2103250692-3-4 και στο e-mail  synergasya@gmail.com .

Κ
ατά την καταβολή των συντάξεων Μαΐου (που έγινε

στα τέλη Απριλίου), είχαν πιστωθεί στους παλαιούς

συνταξιούχους (που συνταξιοδοτήθηκαν δηλαδή προ

Νόμου Κατρούγκαλου) ιδιαιτέρως αυξημένα ποσά. Μάλιστα,

σε σχετικό δημοσίευμά μας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

μας, σας είχαμε επισημάνει ότι οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι

– μετά από επικοινωνία με τους αρμοδίους του e-ΕΦΚΑ – δεν

μπορούσαν να βρουν καμία αντιστοιχία με κάποια από τις

διεκδικήσεις μας και συνεπώς το πιθανότερο ήταν να επρό-

κειτο για κάποιο λάθος των ηλεκτρονικών συστημάτων του e-

ΕΦΚΑ που πιστώνει τις συντάξεις.

Το επόμενο διάστημα εξετάσαμε το θέμα και μετά από επικοι-

νωνία με τους αρμοδίους, πράγματι διαπιστώσαμε ότι επρό-

κειτο για λάθος του e-ΕΦΚΑ που τόσο σε συνταξιούχους του

δικού μας ταμείου όσο και σε συνταξιούχους ορισμένων άλλων

ταμείων, είχε πιστώσει λανθασμένα αυξημένες συντάξεις.

Όπως μας ενημέρωσε ο e-ΕΦΚΑ, τα επιπλέον ποσά που πι-

στώθηκαν με τις συντάξεις Μαΐου, το πιθανότερο είναι ότι θα

συμψηφιστούν σε επόμενες πιστώσεις συντάξεων, χωρίς όμως

να μας έχουν δώσει απάντηση πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό.

Επομένως, σας εφιστούμε την προσοχή ότι στις επικείμενες

πιστώσεις των συντάξεων υπάρχει το ενδεχόμενο συμψηφι-

σμού, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε μειωμένες τις

συντάξεις σας κατά το αντίστοιχο αυξημένο ποσό που λανθα-

σμένα είχατε λάβει για τις συντάξεις Μαΐου.

Ο e-ΕΦΚΑ μας ενημέρωσε ότι τα επιπλέον ποσά που πιστώθηκαν από λάθος

με τις συντάξεις Μαΐου (τέλη Απριλίου) θα επιστραφούν μέσω συμψηφισμούΠΡΟΣΟΧΗ !

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Προς : Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μία σημαντική προσπάθεια

εξυγίανσης και επανεκκίνησης του ιστορικού Συνεταιρισμού της Ιονικής Τράπεζας. Παρά

τις αντιξοότητες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουν βρεθεί στο δρόμο μας, προ-

σπαθούμε να αναβιώσουμε το όραμα του ιστορικού μας Συνεταιρισμού ώστε να τον οδη-

γήσουμε εκ νέου στο μονοπάτι της επιτυχούς εξυπηρέτησης των συναδέλφων.

Η εξέλιξη της πανδημίας βεβαίως επηρέασε αρνητικά και αυτό το εγχείρημα, αλλά έχουν

ήδη σημειωθεί σημαντικά βήματα για την επιτυχημένη και εκσυγχρονισμένη λειτουργία

του, όπως η δημιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας και του e-shop του Συνεταιρισμού.

Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η κυκλοφορία το επόμενο διάστημα ενημερωτικού εντύπου

με τις δεκάδες συνεργασίες που έχουμε συνάψει και καλύπτουν όλο το φάσμα των κατα-

ναλωτικών αναγκών. 

Για αυτό το σκοπό, ζητάμε τη στήριξη και συνδρομή σας στην ενημέρωση για τα προ-

γράμματα που ήδη λειτουργούν, που θα ωφελήσουν τόσο τα μέλη του Συνεταιρισμού

που είναι και μέλη του Συλλόγου σας, όσο και το Συνεταιρισμό της Ιονικής και ευρύτερα

την Ιονική Οικογένεια. 

Ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκριση και στήριξή σας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Παναγιώτης Χαλικιάς


