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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ                            
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας: 10677 Αθήνα
Πληροφορίες :Σ.Καραλή
Τηλέφωνο: 210 3891167
Φαξ: 2103803476
Ε-mail: tm.mitr.synt@efka.gov.gr

Αθήνα, 16/6/2021

ΠΡΟΣ:
Τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής & 
Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος
Πανεπιστημίου 38, 10679, Αθήνα
e-mail: info@syntaxilte.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Γενική Δ/νση Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
Δ/νση Εφαρμογών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών
e-mail: d.efarmogon@efka.gov.gr 

2)Γενική Δ/νση Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
e-mail: d.egov@efka.gov.gr

3) Τοπικό Υποκ/μα Ασφ/νων 
Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-
ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-
ΕΘΝΙΚΗ
Δραγατσανίου 8, 10559 Αθήνα
e-mail: asf.trapezon@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αναδρομικά συντάξεων από 1/1/2019 και έκδοση Ενημερωτικών Σημειωμάτων 
Συντάξεων»

Σχετ.  Η από 20-5-2021  επιστολή σας, 

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας, και σε ότι αφορά στα θέματα 
αρμοδιότητάς μας σχετικά με την ανάρτηση των Μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων των 
συνταξιούχων του πρώην ΤΑΠΙΛΤ, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων ισχύει από 1/1/2019. Η ανάρτηση των Ενημερωτικών 
Σημειωμάτων των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, ξεκίνησε σταδιακά από τον Οκτώβριο του 2019 και 
πραγματοποιείται για όλες τις παλαιές συντάξεις και για τους μήνες για τους οποίους ολοκληρώνεται 
ο επανυπολογισμός τους.

Επιπλέον, η διαδικασία ανάρτησης των ενημερωτικών σημειωμάτων για το 2021, δεν έχει 
ολοκληρωθεί για το σύνολο των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ που ανήκει στην κατηγορία συντάξεων με 
αρνητική προσωπική διαφορά. Από πλευράς της υπηρεσίας μας, ωστόσο, έχουν γίνει όλες οι 
απαιτούμενες υπομνήσεις προς την αρμόδια μηχανογραφική υπηρεσία, ζητώντας την επίσπευση των 
διαδικασιών για την ολοκλήρωση της ανωτέρω εκκρεμότητας και ευελπιστούμε στην όσο πιο άμεση 
ανταπόκρισή τους για την ανάρτηση των εν λόγω ενημερωτικών σημειωμάτων στο προσεχές 
διάστημα. 
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Όσον αφορά τη χορήγηση των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που προέκυψαν από τον  
επανυπολογισμό των συντάξεων του τ. ΤΑΠΙΛΤ, η υπηρεσία μας ενεργεί για να χορηγηθούν με τον 
πιο πρόσφορο τρόπο, είτε μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα.

Για τον λόγο αυτόν, το εν λόγω έγγραφο κοινοποιείται στην αρμόδια Γενική Δ/νση 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Εσωτ.Διανομή 

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Α΄,Β΄,Γ΄Εκκαθάρισης & Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος

Τμήμα Εκκαθάρισης & Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου

Τμήμα Εκκαθάρισης & Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ & ΔΣΚΑ

                                                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
                                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
                                                                                              ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                                                            Α.Α.

                                                                                                        ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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