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ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (eΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα.
Κοιν.: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των
1. Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευπόλιδος αριθμ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου
αριθμ. 38 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022
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Αξιότιμε κ. Διοικητά.
Οι Σύλλογοί μας αποτελούν πρωτοβάθμιες οργανώσεις και έχουν ως καταστατικό
σκοπό τους την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους - συνταξιούχων του
τέως ΤΑΠΙΛΤ, προερχομένων από τον ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Όπως σας
έχουμε ήδη ενημερώσει με προγενέστερες επιστολές μας, οι Υπηρεσίες σας, οι οποίες
είναι αρμόδιες για τον ακριβή υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων στα
μέλη μας, έχουν υποπέσει σε σειρά σοβαρών παραλείψεων ή σφαλμάτων
υπολογισμού του ύψους τους, με συνέπεια να μην έχουν καταβληθεί στους
δικαιούχους σημαντικού ύψους χρηματικά ποσά.
Ειδικότερα, δέον να σημειωθούν τα εξής:
1. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων που επιχειρήθηκε, σε εφαρμογή των
ορισμών του ν. 4387/2016, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Φορέα σας, για περίπου
500 από τους συνταξιούχους συναδέλφους μας ολοκληρώθηκε μόλις τον Απρίλιο του
περασμένου έτους (αντί του Ιανουαρίου του έτους 2019, όπως προβλέπει ο νόμος,
όταν και πραγματοποιήθηκε για τους υπόλοιπους συνταξιούχους συναδέλφους μας).
Επιπλέον για μεγάλο αριθμό συνταξιούχων συναδέλφων μας στους οποίους είχε γίνει
ο επανυπολογισμός από τον Ιανουάριο του 2019, είχαν παρατηρηθεί πρόδηλα
σφάλματα που διορθώθηκαν τον Απρίλιο του 2021. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες
συνταξιούχων συναδέλφων μας, δεν τους έχουν καταβληθεί εισέτι τα αναδρομικά
ποσά που προβλέπονται στο νόμο προκειμένου για τα έτη 2019 και 2020, καθώς και
για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ γενικώς δεν αποδίδονται αναδρομικά σε
περιπτώσεις συνταξιούχων που παρατηρούνται σφάλματα και διορθώνονται.
Επισημαίνεται εξάλλου ότι σε πολλά από τα παραπάνω μέλη μας δεν έχουν εκδοθεί
ακόμη, ανεπιτρέπτως, τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης, ενώ το
σύστημα τους ενημερώνει ότι αυτά «βρίσκονται υπό επεξεργασία».
2. Ειδικώς σε όσους εκ των ως άνω (περίπου 500) συνταξιούχων – μελών μας
έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, ο υπολογισμός των αναδρομικών τους
διενεργήθηκε μόνο για ένα επτάμηνο, ήτοι από τον Απρίλιο του έτους 2021 έως τον
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Οκτώβριο του ίδιου έτους, χωρίς να ληφθεί υπόψη, όπως επιβάλλονταν από τις
διατάξεις του ν. 4670/2020, όλο το προγενέστερο χρονικό διάστημα, ήτοι από τον
Οκτώβριο του έτους 2019, με συνέπεια να μην έχουν καταβληθεί σε αυτούς τα ποσά
που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρονική περίοδο.
3. Περαιτέρω, ειδικώς για τους συνταξιούχους - μέλη μας που έχουν πάνω από 30
ασφαλιστικά έτη και λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία και
οποιοδήποτε ποσό, δεν τους έχουν χορηγηθεί εισέτι, ως έπρεπε, τα αντίστοιχα ποσά
εκ της αυξήσεως που δικαιούνται βάσει των ορισμών του νόμου 4670/2020, καθώς
και τα αντίστοιχα αναδρομικά.
4. Υπάρχει μία κατηγορία συνταξιούχων συναδέλφων μας που έχουν
συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 μετά την εφαρμογή του νόμου
4670/2020 και στους οποίους δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός με βάση τα αυξημένα
ποσοστά αναπλήρωσης που ορίζει ο νόμος 4670/2020 για τα περισσότερα από 30
ασφαλιστικά έτη και συνεπώς δεν τους έχουν καταβληθεί οι θετικές διαφορές και τα
αντίστοιχα αναδρομικά.
5. Ο προβλεπόμενος στον νόμο (ν. 4387/2016) υπολογισμός της παράλληλης
ασφάλισης (για όσους εκ των μελών των Συλλόγων μας εμπίπτουν στην κατηγορία
αυτή) δεν έχει εφαρμοστεί, όπως επιβάλλεται, από τις Υπηρεσίες σας, με συνέπεια να
παρακρατούνται από τον Φορέα σας σημαντικά ποσά από τους δικαιούχους τους.
6. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εκκρεμούν, επί σειρά ετών, οι επιβαλλόμενες
διορθώσεις του ύψους των συντάξεων για ορισμένες κατηγορίες μελών μας, όπως π.χ.
είναι οι συνταξιούχοι με αναστολή καταβολής σύνταξης, οι οποίοι μετά την έκδοση
της συνταξιοδοτικής τους απόφασης συνέχισαν εργαζόμενοι και αυτός ο
ασφαλιστικός χρόνος δεν έχει συνυπολογιστεί στην έκδοση της νέας τους
συνταξιοδοτικής απόφασης.
Συνέπεια των ανωτέρω σοβαρών σφαλμάτων των οργάνων του Φορέα σας, οι
ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων – μελών των Συλλόγων μας υφίστανται επί
μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαιτέρως μεγάλη υλική και ηθική ζημία, αφού εκ
των

συντάξεών

τους

παρακρατούνται

παρανόμως

και

αδικαιολογήτως

σημαντικά χρηματικά ποσά. Παρά το γεγονός ότι οι Σύλλογοί μας σας έχουν
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οχλήσει κατ’ επανάληψη για τα ζητήματα αυτά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας
ουδέποτε συμμορφώθηκαν στον νόμο, επιμένουν δε έως σήμερα να παραλείπουν
τις ως άνω οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες σε βάρος των μελών μας.
Για τους λόγους αυτούς
Σας καλούμε να προβείτε εντός μηνός στην πλήρη και ολοσχερή καταβολή,
νομιμοτόκως, του συνόλου των ποσών που παρακρατώνται, κατά τα ανωτέρω,
παρανόμως, από τον Φορέα σας, σε βάρος των ως άνω κατηγοριών μελών μας.
Σε διαφορετική περίπτωση, οι Σύλλογοί μας είναι υποχρεωμένοι να προσκαλέσουν τα
ενδιαφερόμενα και πληττόμενα κατά τα ανωτέρω μέλη μας να εγείρουν αντιστοίχως
αγωγές αποζημιώσεως σε βάρος του Φορέα σας, διεκδικώντας την αποκατάσταση της
εν λόγω ζημίας που έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υφίστανται από την κατά τα
ανωτέρω διαρκή παράνομη παράλειψη των οργάνων σας. Επιπλέον, οι Σύλλογοί
μας θα προβούν, μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας, σε κάθε νόμιμο μέσο
για την αναζήτηση ευθυνών όπου αυτές ανήκουν κατά τον νόμο.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
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Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα αίτηση –
εξώδικη δήλωση – πρόσκληση στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως νομίμου εκπροσώπου
αυτού, καθώς και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς γνώση
τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
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