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Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021 

Αρ. Πρ.: 21 

 

Προς : Διοικητή  e-ΕΦΚΑ 

 

Κοινοποίηση: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

Θέμα : Σφάλματα και παραλείψεις στην πίστωση των αναδρομικών, αλλά και τον 

επανυπολογισμό των συντάξεων των μελών μας συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ 

 

Κύριε Διοικητά,  

Είμαστε ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων της Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ» και ο Σύλλογος Συνταξιούχων  Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας και τα μέλη μας είναι 

συνταξιούχοι από το ειδικό ταμείο ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ). Με την παρούσα θέλουμε να σας 

επισημάνουμε για μία ακόμα φορά ορισμένα σφάλματα και παραλείψεις του e-ΕΦΚΑ που 

χρονίζουν, αλλά και τα λάθη που σημειώθηκαν στην πρόσφατη πίστωση των αναδρομικών, με 

την ελπίδα ότι θα ενεργήσετε προκειμένου να διορθωθούν αυτές οι επαναλαμβανόμενες 

αστοχίες.  

 

Α. 

Όπως σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες επιστολές των συλλόγων μας, κατά τον 

επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων με βάση τις διατάξεις του 
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Ν.4687/2016, ο οποίος έγινε από 1.1.2019, περίπου σε 500 μέλη μας συνταξιούχους του 

ΤΑΠΙΛΤ, δεν είχε επανυπολογιστεί η σύνταξή τους.  

Μετά από επανειλημμένες οχλήσεις μας, έγγραφες και προφορικές, διαπιστώσαμε ότι ο 

επανυπολογισμός για αυτά τα περίπου 500 μέλη μας συνταξιούχους, επιτέλους 

πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη καθυστέρηση πλέον των 2 ετών, τον Απρίλιο του 2021.  

Κατά τον επανυπολογισμό αυτόν, τα μέλη μας στη συντριπτική τους πλειονότητα είχαν αρνητική 

προσωπική διαφορά και διαπίστωσαν μία μικρή αύξηση στη σύνταξη Απριλίου. Με βάση την 

τακτική που ακολουθείται κατά τον επανυπολογισμό, υπολογίζουμε ότι αυτή η μικρή αύξηση 

αφορά τα 3/5 της συνολικής αύξησης που θα πρέπει να λάβουν στη λήξη της πενταετίας. Δεν 

έλαβαν όμως καθόλου αναδρομικά από 1.1.19, δηλαδή το 1/5 της αύξησης για το 2019, τα 2/5 

της αύξησης για το 2020 και τα 3/5 της αύξησης για το πρώτο τρίμηνο του 2021.  

Παρά τις οχλήσεις και τις επιστολές μας, μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν έχουν λάβει καθόλου 

αναδρομικά, αλλά δεν τους δίνεται και η δυνατότητα από τον e-ΕΦΚΑ εκτύπωσης των μηνιαίων 

ενημερωτικών τους σημειωμάτων από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και το Μάρτιο του 2021.  

Διαπιστώσαμε δε, ότι σε αυτήν την κατηγορία των ως άνω συνταξιούχων συναδέλφων μας, 

κατά την τελευταία πίστωση των αναδρομικών για τους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 

έτη ασφάλισης, ο υπολογισμός των αναδρομικών τους διενεργήθηκε μόνο για ένα εξάμηνο, 

δηλαδή από τον Απρίλιο του 2021 έως το Σεπτέμβριο του 2021, χωρίς να ληφθεί υπ’όψη όλο το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019.  

 

Β. 

Στην ως άνω πίστωση των αναδρομικών για τους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη 

ασφάλισης, διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει λανθασμένοι υπολογισμοί και δε γνωρίζουμε πού και 

με ποιον τρόπο θα πρέπει να απευθυνθούν οι συνάδελφοί μας συνταξιούχοι για τις διορθώσεις 

αυτών των λαθών. 

Επιπλέον, στην κατηγορία των νέων συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντων μετά τις 13.5.16) 

διαπιστώσαμε ότι σε πολλούς συναδέλφους μέλη μας συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ δεν έχουν 

πιστωθεί καθόλου τα αναδρομικά, παρότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις (περισσότερα από 

30 έτη ασφάλισης), αν και έχετε αναγγείλει επανειλημμένα ότι αυτό το θέμα διευθετείται. Το 

χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, όταν εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

προσωποποιημένης πληροφόρησης του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνουν το μήνυμα ότι δε δικαιούνται 

αναδρομικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα ακόμα λάθος του e-ΕΦΚΑ που έχει 

προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους εν λόγω συναδέλφους μας.  

Υπάρχουν μάλιστα αρκετοί συνάδελφοι, δικαιούχοι, νέοι συνταξιούχοι που τους εμφανίζεται η 

ένδειξη «Δεν δικαιούστε αναδρομικά» (ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις), ενώ στη συνέχεια του 

ενημερωτικού σημειώματος, εμφανίζεται το ποσό που τους πιστώθηκε (σας παραθέτουμε 

χαρακτηριστικό παράδειγμα)! 



 

Ενώ είχατε ανακοινώσει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης πληροφόρησης θα 

παρείχε αναλυτικά στοιχεία για τον επανυπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με το 

Ν.4670/2020, στην πραγματικότητα, δεν παρέχει καμία ενημέρωση, παρά μόνο το τελικό 

εξαχθέν ποσό, στην καλύτερη περίπτωση ανά έτος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν 

αναφέρονται ούτε τα έτη στα οποία αυτό αντιστοιχεί.  

Τέλος, δεν πιστώθηκαν καθόλου τα αναδρομικά σε δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν 

περισσότερες από μία συντάξεις. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, αυτό το θέμα θα 

διορθωθεί πριν το τέλος του χρόνου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε σε όσα 

έχετε ανακοινώσει.  

 

Κύριε Διοικητά, 

Για άλλη μία φορά λοιπόν, σας επισημαίνουμε ότι αποδεικνύεται η προχειρότητα με την οποία 

έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες από πλευράς του e-ΕΦΚΑ ή και των αναδόχων εταιρειών.  

Προφανώς έχετε τη γνώση και την ευθύνη για τον τρόπο επίλυσης αυτών των προβλημάτων, 

ωστόσο από την πολυετή εμπειρία των στελεχών των Συλλόγων μας και των ασφαλιστικών μας 

συμβούλων, καταλαβαίνουμε ότι για αυτές τις απανωτές παλινωδίες του e-ΕΦΚΑ πιθανόν 

ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η υποστελέχωσή του, αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την 

πληροφόρησή μας, αυτές τις πολύπλοκες διαδικασίες δεν τις διενεργούν οι έμπειροι υπάλληλοι 

του e-ΕΦΚΑ, αλλά ανάδοχες εταιρίες με προσωπικό που δεν έχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές 

γνώσεις και εμπειρίες.  

Μάλιστα, είχαμε ενημερωθεί προ ολίγων μηνών ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων είχε προτείνει την επιστροφή για ένα χρονικό διάστημα με ειδικούς όρους έμπειρων 

στελεχών που έχουν συνταξιοδοτηθεί, προκειμένου να διεκπεραιωθούν αυτές οι πολύπλοκες 

διαδικασίες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια κα έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται 

επανειλημμένα λάθη και καθυστερήσεις. Έκτοτε όμως δεν υπήρξε καμία εξέλιξη σε αυτό το 

θέμα και αναμένουμε τις ενέργειές σας προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις σε όλα αυτά τα 

προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί.  

 

Με εκτίμηση, 



 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα –           
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος                Νικόλαος Αλεξόπουλος 

  

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 

Ο Πρόεδρος                                       Η Γ. Γραμματέας 

Νικόλαος Κάβουρας                          Μαρία Φιλιπποπούλου 

 

 


