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Προς
• κ. Ελένη Νιαρχάκου, Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων e-ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, 10677, Αθήνα
• Κάθε αρμόδια Διεύθυνση - Υπηρεσία
Θέμα : Επίδομα συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου
Κυρίες-οι,
Εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που προέρχονται από την πρώην Ιονική
Τράπεζα.
Οι υπηρεσίες με τις οποίες ήταν επιφορτισμένο το ταμείο υγείας μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ
(Μητρώο – παροχές σε χρήμα που αφορούσαν το επίδομα συμπαραστάσεως ετέρου
προσώπου, τα επιδόματα αδειών, τις κατασκηνώσεις, τα έξοδα κηδείας κ.ά.) πρόσφατα
ενσωματώθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, με την υποχρέωση βεβαίως και τη διαβεβαίωση της
απρόσκοπτης συνέχισης παροχής υπηρεσιών και απόδοσης των παροχών σε χρήμα προς τους
ασφαλισμένους συναδέλφους μας.
Ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε μετά από επικοινωνία με δεκάδες συναδέλφους μας δικαιούχους
του επιδόματος συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου, αυτό δεν καταβλήθηκε στις αρχές του
μήνα, όπως καταβαλλόταν απρόσκοπτα μέχρι και τον περασμένο μήνα (Ιανουάριος 2021) και
ούτε βεβαίως καταβλήθηκε στους νέους δικαιούχους που είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για πρώτη φορά.
Σας ενημερώνουμε ότι το επίδομα συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ανέρχεται στα 550
ευρώ και καταβάλλεται μηνιαίως στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν προσκομίσει στο ταμείο
μας αίτηση, καθώς και απόφαση από τα ΚΕΠΑ, στην οποία αναφέρεται ότι ο ασθενής έχει
ανάγκη συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου. Το επίδομα καταβαλλόταν αυτόνομα στους
δικαιούχους συναδέλφους μας και όχι μέσω άλλης πηγής (π.χ. σύνταξη).
Μάλιστα, οι συνάδελφοί μας που έσπευσαν στα κατά τόπους υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ δεν
έλαβαν καμία ενημέρωση, ούτε υπεύθυνη απάντηση, αφού όλοι οι λειτουργοί του e-ΕΦΚΑ ήταν
εμφανές ότι δεν είχαν καμία γνώση επί του θέματος.
Με την παρούσα σας καλούμε να εξετάσετε το θέμα και να δώσετε άμεσα λύση, καθόσον οι
δικαιούχοι του επιδόματος συμπαραστάσεως ταλαιπωρούνται από διάφορα προβλήματα υγείας
που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη βοήθειας ετέρου προσώπου και συνεπώς το επίδομα
συμπαραστάσεως είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβίωσή τους!

Επικαλούμαστε τόσο την υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή
υπηρεσιών και παροχών χρήματος στους συναδέλφους μετά την ενσωμάτωση των υπηρεσιών
του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στο υπερταμείο, αλλά και την προσωπική σας ευαισθησία για ένα τόσο
σημαντικό θέμα για τους εν λόγω συναδέλφους μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Αναμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας,
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Αλεξόπουλος

