
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

«Ι Ο Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α» 
Ευπόλιδος 8  –   ΑΘΗΝΑ 105 51        ΤΗΛ.:   210 3250692 -3 -4     FAX :   210 3311278 

         www.ionikienotita.gr        e- mail : info@ionikienotita.gr 

 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 

Α.Π. : 19 

Προς : Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη 

Κοιν.: - Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη 

- ΕΦΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων ταμείων και Κλάδων, 

Δραγατσανίου 8 

 

Θέμα : Συνεχιζόμενες, υπερβολικές, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εφαρμογή 

των διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων για τον επανυπολογισμό των 

συντάξεων και την απόδοση αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους 

 

Κύριε Διοικητά,  

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της πρώην Ιονικής 

Τράπεζας. Με την παρούσα θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στις συνεχιζόμενες, 

υπερβολικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούμε τον τελευταίο χρόνο 

αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων για τον 

επανυπολογισμό των συντάξεων και την απόδοση αναδρομικών στους δικαιούχους 

συνταξιούχους. 

 

Α.  

Το Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε ο Νόμος 4670/2020, με αναδρομική ισχύ από τον 

Οκτώβριο του 2019, ο οποίος προβλέπει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για τον 

ασφαλιστικό χρόνο μετά από τα 30 έτη και συνεπώς αυξήσεις (και αναδρομικά από τον 

Οκτώβριο του 2019) για τους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.  

Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά αυτά αρχικά επρόκειτο να αποδοθούν – σύμφωνα με τις 

ανακοινώσεις της Κυβέρνησης – στο τέλος του 2020. Μετά από συνεχείς εξαγγελίες και 

αναβολές, εν τέλει ανακοινώθηκε ότι οι αυξήσεις και τα αναδρομικά θα αποδίδονταν αρχικά 

στους νέους συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες μετά από τις 13.5.16) και εν συνεχεία 

στους παλαιούς. Εν τέλει και αφού υπήρξαν καθυστερήσεις και μετά από αυτήν την 

ανακοίνωση, στα τέλη Ιουλίου 2021 (με τις συντάξεις Αυγούστου) ξεκίνησε η διαδικασία για 

τους νέους συνταξιούχους.  

Ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε και από την επικοινωνία με τους συναδέλφους μας, μόνο ένα 

μικρό ποσοστό δικαιούχων, νέων συνταξιούχων συναδέλφων προερχομένων εκ της Ιονικής 

πιστώθηκε τις προκύπτουσες αυξήσεις και τα αναδρομικά. Παρά την ανακοίνωση ότι η 

διαδικασία θα συνεχιζόταν σταδιακά ώστε εν τέλει να πιστωθούν όλοι οι δικαιούχοι, νέοι 

συνταξιούχοι, στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία δε συνεχίστηκε και δεν έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα που διανύουμε τα μέσα Σεπτέμβρη!  



Μετά από αυτήν την απαράδεκτη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο Σύλλογός μας έχει ήδη 

αναθέσει την υπόθεση στους νομικούς του συμβούλους προκειμένου να προχωρήσουν στις 

απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 

μελών μας! 

Είναι υποχρέωσή σας να παρέχετε σχετική ενημέρωση και βεβαίως να ολοκληρωθεί άμεσα 

η διαδικασία που ξεκίνησε προ διμήνου για τους νέους συνταξιούχους με περισσότερα από 

30 έτη ασφάλισης.  

 

Β.  

Η καθυστέρηση βέβαια που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους 

δικαιούχους, νέους συνταξιούχους, από ό,τι φαίνεται επηρεάζει αδικαιολόγητα και την 

απόδοση των αυξήσεων και των αναδρομικών στους παλαιούς συνταξιούχους 

(συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16). 

Παρά την ψήφιση του Ν4670/2020 το Φεβρουάριο του 2020 με αναδρομική ισχύ από τον 

Οκτώβριο του 2019, οι παλαιοί (προ 13.5.16) συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη 

ασφάλισης ακόμα περιμένουν τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με τα αυξημένα 

ποσοστά αναπλήρωσης. 

Από τις 28-2-2020 που δημοσιεύθηκε ο Ν4670/2020 έχει περάσει 1,5 έτος. Η διαδικασία 

επανυπολογισμού των συντάξεων των περίπου 150.000 παλαιών συνταξιούχων με 

περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης δεν έχει προχωρήσει ώστε να διαμορφωθεί η νέα 

ανταποδοτική σύνταξη και η νέα προσωπική διαφορά και να ξεκινήσει η καταβολή των 

επιπλέον ποσών, αλλά και των αναδρομικών που θα προκύψουν.  

Σημειωτέων ότι εκτός από την διαφοροποίηση των ποσοστών αναπλήρωσης για τον 

ασφαλιστικό χρόνο πάνω από τα 30 έτη, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του αρχικού 

επανυπολογισμού που αφορούσαν το σύνολο των παλαιών συνταξιούχων (περίπου 2,5 

εκατομμύρια), παραμένουν τα ίδια. Με το Ν4670/2020 αλλάζει μόνο η νέα ανταποδοτική 

σύνταξη για αυτούς τους 150.000 παλαιούς συνταξιούχους.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η διαδικασία δεν είναι κάτι το εξαιρετικά περίπλοκο και είναι 

βέβαιο ότι θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί αυτόν τον 1,5 χρόνο από την ψήφιση του Νόμου. 

Αν και το προηγούμενο διάστημα υπήρξε συνεχής διασπορά ειδήσεων για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας του επανυπολογισμού και την καταβολή των ποσών στους παλαιούς 

συνταξιούχους μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους 

δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η διαδικασία μετατίθεται για το τέλος του έτους (ή και 

παραπέρα) και συνεπώς φαίνεται ότι ούτε αυτή τη φορά θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα 

και οι υποσχέσεις των κυβερνώντων. 

Βέβαια, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η αντίστοιχη διαδικασία για τους νέους (μετά από 

13.5.16) συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, που υποτίθεται ότι είχε 

ανακοινωθεί επίσημα προ διμήνου! 

Δυστυχώς, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι συνολικά απαράδεκτη και δεν 

μπορούμε να μην αναλογιστούμε τι συνέβη σε προηγούμενο διάστημα για το χρόνο που 

απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση πιο περίπλοκων διαδικασιών. Ο Νόμος 4387/2016 

δημοσιεύθηκε στις 12.5.16 και όριζε ότι ο επανυπολογισμός των παλαιών συνταξιούχων θα 

έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί την 1.1.2018. Εν τέλει ίσχυσε από την 1.1.2019. 

Η διαδικασία αυτή που κράτησε πάνω από 2 χρόνια απαιτούσε την ψηφιοποίηση των 

στοιχείων των παλαιών συνταξιούχων και τη δημιουργία των απαραίτητων λογισμικών 

προγραμμάτων για την εφαρμογή του Νόμου και στους παλαιούς συνταξιούχους - δηλαδή 



να προσμετρηθούν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης στο συνολικό χρόνο ασφάλισης, να 

προστεθούν τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης για τα έτη που διανύθηκαν από τον 

ασφαλισμένο με επιπλέον εισφορές, να αναπροσαρμοσθεί το ποσό των συντάξιμων 

αποδοχών τους, ούτως ώστε να υπολογισθεί η ανταποδοτική σύνταξη με τα παραπάνω 

στοιχεία. Εν συνεχεία, στο ποσό αυτό της ανταποδοτικής σύνταξης έπρεπε να προστεθεί η 

ανάλογη εθνική σύνταξη που δικαιούτο ο κάθε συνταξιούχος και μετά από τη σύγκριση με 

τη σύνταξη που ελάμβανε έκαστος προ του επανυπολογισμού, εν τέλει υπολογίστηκε η 

προσωπική του διαφορά, θετική ή αρνητική. 

Αν λοιπόν για όλα αυτά χρειάστηκαν 2,5 περίπου χρόνια και μάλιστα για περίπου 2,5 

εκατομμύρια συνταξιούχους, είναι απορίας άξιον πώς για 150.000 συνταξιούχους και μόνον, 

στους οποίους αλλάζουν μόνο τα ποσοστά αναπλήρωσής τους για τον ασφαλιστικό χρόνο 

πάνω από τα 30 έτη, έχει ήδη διανυθεί 1,5 χρόνος και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

και μάλιστα οι πληροφορίες μιλούν για καθυστέρηση μηνών ακόμα! 

Με βάση τη λογική, αυτή η διαδικασία δε θα έπρεπε να διαρκέσει παρά λίγους μήνες και 

σίγουρα θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2020, όπως εξ άλλου είχε αρχικά 

προσδιοριστεί. 

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ολοκληρωθεί άμεσα και αυτή η διαδικασία απόδοσης 

των αυξήσεων και των αναδρομικών στους παλαιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 

30 έτη ασφάλισης που χρονίζει πλέον αδικαιολόγητα. 

 

Γ.  

Στις συντάξεις του μηνός Απριλίου 2021 (που πιστώθηκαν τέλη Μαρτίου) ολοκληρώθηκε 

επιτέλους ο επανυπολογισμός των συντάξεων περίπου 500 συναδέλφων προερχομένων 

από την Ιονική Τράπεζα με βάση τις διατάξεις του Ν4687/2016, ο οποίος λόγω ορισμένων 

ιδιαιτεροτήτων δεν είχε ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019 (όπως είχε συμβεί στην 

πλειονότητα των συνταξιούχων συναδέλφων προερχόμενων εκ της Ιονικής).  

Λόγω των αυξημένων εισφορών που αποδίδαμε οι προερχόμενοι από την Ιονική, ο 

επανυπολογισμός των συντάξεων βάσει του Ν4387/2016 είχε ως αποτέλεσμα αρνητική 

προσωπική διαφορά (και συνεπώς αυξήσεις) για τη συντριπτική πλειονότητα των 

συναδέλφων μας. Οι αυξήσεις αυτές που αποδόθηκαν καθυστερημένα τον Απρίλιο του 2021 

στους περίπου 500 συναδέλφους μας έχουν βεβαίως δημιουργήσει και τα ανάλογα 

αναδρομικά.  

Δυστυχώς όμως και σε αυτό το θέμα παρατηρούμε μία αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού 

έχουν περάσει 6 μήνες και (παρά τις εκκλήσεις μας και τις επιστολές που σας έχουμε 

αποστείλει) ακόμα  δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως προς το πότε και με ποιον τρόπο θα 

αποδοθούν αυτά τα αναδρομικά στους περίπου 500 δικαιούχους συνταξιούχους 

συναδέλφους μας! 

Εν ολίγοις, οι εν λόγω συνάδελφοί μας περίμεναν περισσότερα από 2 έτη για να γίνει ο 

επανυπολογισμός των συντάξεών τους και τώρα βρίσκονται εκ νέου σε αναμονή εδώ και 6 

μήνες για να μάθουν πότε θα λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται! Όπως καταλαβαίνετε, 

αυτή η υπόθεση έχει χρονίσει υπερβολικά και η δυσαρέσκειά τους έχει φτάσει – 

δικαιολογημένα – στα ύψη! Ενώπιον αυτής της παρατεταμένης καθυστέρησης από πλευράς 

σας και του εμπαιγμού των δικαιούχων συνταξιούχων συναδέλφων μας, της υπόθεσης 

έχουν επιληφθεί οι νομικοί μας σύμβουλοι και σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση 

επίλυση του θέματος, θα προχωρήσουν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να 

δικαιωθούν επιτέλους οι συνάδελφοί μας! 



Είναι υποχρέωσή σας να προχωρήσετε άμεσα στην πίστωση των αναδρομικών των 

συναδέλφων μας, για μία υπόθεση που πραγματικά θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ 

και χρόνια! 

 

Κύριε Διοικητά,  

Δυστυχώς, παρατηρούμε τα τελευταία 2 χρόνια μία συνεχιζόμενη, υπερβολική, 

αδικαιολόγητη ολιγωρία από πλευράς Κυβέρνησης και e-ΕΦΚΑ να ολοκληρώσουν 

διαδικασίες που αφορούν τις συντάξεις (ειδικά όταν πρόκειται για διαδικασίες που ευνοούν 

τους συνταξιούχους). 

Αυτή η συνεχιζόμενη ολιγωρία (που σαφώς δεν μπορεί μετά από τόσο μεγάλο διάστημα να 

αποδοθεί στην πανδημία, καθόσον αφορά κυρίως ψηφιακές εργασίες) δεν μπορούμε να μη 

σκεφτούμε ότι έχει συγκεκριμένες αιτίες. Σε αντίθεση με τους πολίτες που σε περίπτωση 

καθυστέρησης αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους επιβαρύνονται με τόκους, ο e-ΕΦΚΑ 

δεν επιβαρύνεται με τόκους για αυτές τις απαράδεκτες, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και 

τις επανειλημμένες αναβολές και επομένως έχει την ευχέρεια να παρατείνει την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών, σε βάρος βέβαια των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των 

συνταξιούχων. 

Επειδή όμως οι προαναφερθείσες υποθέσεις έχουν ήδη χρονίσει πολύ περισσότερο από 

όσο θα έπρεπε (και από όσο αρχικά είχε ανακοινωθεί) και επειδή βεβαίως είναι αδιανόητο 

και απαράδεκτο να πρέπει να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη ακόμα και για τα 

αδιαμφισβήτητα δικαιώματά μας -που δυστυχώς αν δεν δοθούν άμεσα λύσεις είναι η ύστατη 

επιλογή μας-, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας πλέον να προχωρήσετε στην 

ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών το συντομότερο δυνατόν και να σταματήσει ο 

εμπαιγμός των δικαιούχων συνταξιούχων. 

Με εκτίμηση,  

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 

 


