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Αθήνα, 14 Μαΐου 2021 

Αρ. Πρ.: 13 

 

Προς : Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη 

 

Θέμα : Πραγματοποίηση συνάντησης για την υπόθεση της είσπραξης του συνόλου του 

ποσού που έχει επιδικάσει η δικαιοσύνη για  καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές 

της ALPHA BANK για τη συμπλήρωση του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική 

και Λαϊκή Τράπεζα, μετά από τη διαβίβαση της υπόθεσης από τον Υφυπουργό κ. Πάνο 

Τσακλόγλου στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ 

 

Κύριε Διοικητά,  

Ο Σύλλογός μας σας είχε κοινοποιήσει τη συνημμένη υπ’αριθμ. 8/2.3.21 επιστολή μας προς τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με το θέμα της 

είσπραξης του συνόλου του ποσού που έχει επιδικάσει η δικαιοσύνη για καθυστερούμενες 

ασφαλιστικές εισφορές της Alpha Bank για τη συμπλήρωση του εφάπαξ των προερχομένων 

από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα. Στην εν λόγω επιστολή είχαμε εκθέσει αναλυτικά το μείζον 

αυτό θέμα και είχαμε τεκμηριώσει το δίκαιο του αιτήματός μας, το οποίο συνάδει με τη 

νομιμότητα και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.  

Μέσω του Γραφείου του Υφυπουργού κ. Πάνου Τσακλόγλου ενημερωθήκαμε ότι η υπόθεση 

διαβιβάστηκε σε εσάς, με την παράκληση για τις δικές σας ενέργειες.  

Πιστεύουμε ότι αφού πλέον επίσημα το Υπουργείο έχει αναθέσει τη διεκπεραίωση της υπόθεσης 

σε εσάς, είναι απαραίτητο να υπάρξει άμεσα μία συνάντηση με στελέχη του Συλλόγου μας και 

τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους, προκειμένου να σας αναπτύξουμε δια ζώσης 

την τεκμηρίωση του δίκαιου αιτήματός μας ώστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες το 

συντομότερο δυνατόν. 

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας και τον ορισμό συνάντησης για αυτό το μείζον θέμα που 

αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους συναδέλφους μας.    

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος    Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 

Συν.: Επιστολή ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ υπ’αριθμ. 8/2.3.21 
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