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Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021 

Α.Π. 1 

Προς: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Γραφείο Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Κοινοποίηση :  

1. Διοίκηση e-ΕΦΚΑ – Γραφείο Διοικητή κ. Χρήστου Χάλαρη 

2. ΕΦΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων ταμείων και Κλάδων 

ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, Δραγατσανίου 8 

Θέμα : Διόρθωση κρατήσεων μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων 

Κυρίες – οι , 

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 15/24.9.20 επιστολής μας σχετικά με τον επανυπολογισμό των 

συντάξεων και τις ακατανόητες αλχημείες που κράτησαν τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα παρά τις 

μειώσεις των κρατήσεων, την οποία και διαβιβάσατε στο γραφείο του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, 

παρατηρούμε ότι στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Ιανουαρίου 2021 αποκαταστάθηκαν 

τα ποσά των μικτών αποδοχών στα πρότερα επίπεδα, με την αφαίρεση των ακατανόητων 

λογιστικών αλχημειών, ωστόσο, σύμφωνα και με την ανάλυση που αποτυπώνεται στα ενημερωτικά 

σημειώματα, επανήλθαν οι κρατήσεις υπολογισμένες επί του συνόλου των αποδοχών, όπως αυτές 

θα διαμορφωθούν την 1/1/23! 

Δεν αρκεί βεβαίως η αφαίρεση των λογιστικών αλχημειών περί «αναγωγής της αρνητικής 

προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση για λογιστικούς λόγους», καθόσον είναι αδιανόητο ότι εν τέλει 

οι κρατήσεις στις συντάξεις συνεχίζουν να υπολογίζονται επί μη καταβαλλόμενων ακόμα ποσών! 

Είχαμε την ελπίδα ότι η διόρθωση των κρατήσεων και η επισήμανση της ακατανόητης λογιστικής 

αλχημείας θα επέφερε τελικά την οριστική διόρθωση των ποσών των συντάξεων, αλλά δυστυχώς 

απλά επαναφέρατε το προηγούμενο σφάλμα… 

Επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν κάθε ασφαλισμένος να καταφεύγει στη δικαιοσύνη για τα 

αυτονόητα, σας καλούμε επιτέλους να διορθώσετε τα ποσά των κρατήσεων ώστε να υπολογίζονται 

επί των πραγματικά καταβαλλόμενων ποσών και βεβαίως να επιστραφούν στους δικαιούχους 

συνταξιούχους μέλη μας οι μη νόμιμες κρατήσεις.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 


