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Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021 

Α.Π. : 26 

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 : Επαναφορά έμπειρων, καταρτισμένων πρώην στελεχών του e-ΕΦΚΑ στην 

υπηρεσία του Φορέα προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμούσες 

συνταξιοδοτικές διαδικασίες  

 

Κύριε Διοικητά,  

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της πρώην Ιονικής Τράπεζας. 

Με την παρούσα θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων 

όσον αφορά τις συνεχιζόμενες, υπερβολικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούμε 

αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων για τον επανυπολογισμό 

των συντάξεων και την απόδοση αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους. 

Δυστυχώς, παρατηρούμε τα τελευταία 2 χρόνια μία αδικαιολόγητη ολιγωρία από πλευράς 

Κυβέρνησης και e-ΕΦΚΑ να ολοκληρώσουν διαδικασίες που αφορούν τις συντάξεις (ειδικά όταν 

πρόκειται για διαδικασίες που ευνοούν τους συνταξιούχους). Ανάμεσα στα πολλά προβλήματα 

που έχουν συσσωρευθεί στον e-ΕΦΚΑ, σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι αυτές οι πολύπλοκες 

διεργασίες που απαιτούν βαθιά γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου έχουν παραδοθεί σε 

ανάδοχες ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν προσωπικό χωρίς ασφαλιστική γνώση και εμπειρία, 

με αποτέλεσμα να γίνονται διαρκώς λάθη και να σημειώνονται τεράστιες καθυστερήσεις. 

Ακόμα και σε αυτό το δυσλειτουργικό πλαίσιο, ο e-ΕΦΚΑ θα μπορούσε να έχει καλύτερο έλεγχο 

της κατάστασης αν διέθετε έμπειρο εποπτεύον προσωπικό μέσα από τις τάξεις του, δηλαδή 

υπαλλήλους με πολυετή πείρα και βαθιά γνώση του ασφαλιστικού, ώστε όλες αυτές οι 

προσαρμογές, οι επανυπολογισμοί κ.λπ. να γίνονται με τη δέουσα προσοχή και με μεγαλύτερη 

ταχύτητα ταυτόχρονα.  



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

Υποθέσεων είχε προτείνει την επιστροφή για ένα χρονικό διάστημα στον e-ΕΦΚΑ, με ειδικό 

καθεστώς και όρους, έμπειρων, καταρτισμένων στελεχών που έχουν συνταξιοδοτηθεί, 

προκειμένου να διεκπεραιωθούν αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες που έχουν προκύψει τα 

τελευταία χρόνια και είτε βρίσκονται σε εκκρεμότητα είτε έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται 

επανειλημμένα λάθη και καθυστερήσεις. Δυστυχώς και ενώ είχαν ξεκινήσει κάποιες διεργασίες 

προς αυτήν την κατεύθυνση, πληροφορούμαστε ότι έχουν παγώσει, οδηγώντας τη λειτουργία του 

απογυμνωμένου e-ΕΦΚΑ σε blackout και σε διαρκή ταλαιπωρία τους ασφαλισμένους. 

Αντίθετα, προκρίθηκε να δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν διάφορες εργασίες που βρίσκονται 

στην αρμοδιότητα του e-ΕΦΚΑ ιδιώτες (δικηγόροι, λογιστές), οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν 

εγγυώνται την ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών, αφού δεν έχουν ούτε την 

απαραίτητη γνώση, ούτε την απαραίτητη εμπειρία επί των πολύπλοκων ασφαλιστικών διατάξεων 

και διαδικασιών και ούτε είναι δυνατόν να αποκτήσουν αυτά τα απαραίτητα στοιχεία εν μία νυκτί.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ασφαλιστικό ζήτημα στη χώρα μας (με ευθύνη της Πολιτείας λόγω 

των απανωτών αλλαγών) έχει καταστεί ιδιαιτέρως πολύπλοκο και απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες για 

την ορθή εφαρμογή των διατάξεών του, τις οποίες διαθέτουν μόνο τα έμπειρα, καταρτισμένα 

στελέχη του e-ΕΦΚΑ. Επειδή με ημίμετρα δεν μπορούν να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, σας ζητάμε 

επιτακτικά να επανεξετάσετε την προσέγγισή σας στο όλο ζήτημα και να δώσετε τη δυνατότητα με 

τις απαραίτητες τροπολογίες σε συνταξιοδοτηθέντα στελέχη του e-ΕΦΚΑ με αποδεδειγμένη 

ικανότητα, εμπειρία και γνώση των δαιδαλωδών ασφαλιστικών διατάξεων, να επιστρέψουν στην 

υπηρεσία του Φορέα και των ασφαλισμένων (χωρίς βεβαίως να απωλέσουν τη σύνταξή τους), 

μέχρι τουλάχιστον να κλείσουν οι βασικές εκκρεμότητες που ταλανίζουν τόσο τον e-ΕΦΚΑ όσο και 

τους ασφαλισμένους.  

Συγκεκριμένα μάλιστα για το ειδικό ταμείο μας ΕΦΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στελέχη που ικανοποιούν πλήρως όλα τα κριτήρια και είναι 

διαθέσιμα και πρόθυμα να αναλάβουν αυτές τις διεργασίες.  

Επειδή όλες αυτές οι εκκρεμότητες έχουν ήδη χρονίσει πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε (και 

από όσο αρχικά είχε ανακοινωθεί), θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε την πρότασή μας με 

τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που αρμόζει στην κατάσταση και βεβαίως αναμένουμε τις 

ενέργειές σας προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν 

συσσωρευτεί. 

Με εκτίμηση,  

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 


