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Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022 

Αρ. Πρ.: 3/149 

 

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη  

Κοιν.: 1. Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή 

2. Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ, πλέον e-ΕΦΚΑ 

 

Θέμα : Εκκρεμότητες υπολογισμών και απόδοσης αναδρομικών συντάξεων 

συνταξιούχων ΤΑΠΙΛΤ 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Είμαστε ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα «ΙΟΝΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ» και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Εκπροσωπούμε τους 3.600 παλαιούς και νέους συνταξιούχους του Ειδικού Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ, οι 

οποίοι προέρχονται από την Ιονική Τράπεζα.  

Μετά από σειρά επιστολών μας και εξωδίκου που έχουμε αποστείλει σχετικά με ασφαλιστικά 

ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και μας απασχολούν και καθόσον έχει παρέλθει 

σημαντικό χρονικό διάστημα που δεν υπήρξε κάποια απάντηση ή κάποια εξέλιξη επί των 

θεμάτων αυτών και επομένως αυτά παραμένουν άλυτα και δεν έχουμε καμία επίσημη 

ενημέρωση για τυχόν διευθέτησή τους, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε προσωπικά σε εσάς, 

αναλύοντας αυτά τα προβλήματα προκειμένου, επιτέλους, να δοθούν λύσεις και σε κάθε 

περίπτωση να ικανοποιηθούν τα καθ’όλα δίκαια αιτήματά μας :   

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, 106 79 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210.361.5765, FAX: 210.361.4287 

Website: www.syntaxilte.gr 

email: info@syntaxilte.gr 
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Παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις 13.5.16) 

Ζήτημα Α. 

Την 1.1.19 έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων σύμφωνα με 

το Νόμο 4387/2016. Ωστόσο,  σε 500 και πλέον συνταξιούχους συναδέλφους μέλη των 

Συλλόγων μας ο επανυπολογισμός δεν έγινε αρχικά και εν τέλει πραγματοποιήθηκε με πολύ 

μεγάλη καθυστέρηση μόλις τον Απρίλιο του 2021. Παρ’ όλα αυτά και ενώ προστέθηκαν από τον 

Απρίλιο του 2021 τα 3/5 της αρνητικής προσωπικής διαφοράς στη μηνιαία σύνταξη των εν λόγω 

συναδέλφων μας, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν τους έχουν καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ, όπως 

θα όφειλε, τα αναδρομικά που έχουν προκύψει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 

δηλαδή, για τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2021 τα 3/5 της αρνητικής 

προσωπικής διαφοράς, για το σύνολο του 2020 τα 2/5 και για το σύνολο του 2019 το 1/5. 

 

Ζήτημα Β. 

Παραμένοντας στην ως άνω κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μελών των Συλλόγων 

μας, κατά τον ίδιο τρόπο, όσοι από αυτούς είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, δεν 

έλαβαν τα σωστά ποσά αναδρομικών κατά τον πρόσφατο επανυπολογισμό των συντάξεων με 

τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου 4670/2020 για τα περισσότερα από 30 έτη 

ασφάλισης από 1.10.19, αφού έλαβαν αναδρομικά μόνο για το διάστημα από 1.4.21 και μετά 

(δηλαδή από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε και ο επανυπολογισμός της σύνταξής 

τους σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016). Επομένως δεν τους έχουν καταβληθεί τα 2/5 της εν 

λόγω διαφοράς για τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2021, αλλά ούτε και το 1/5 

από 1.10.19 έως 31.12.20, όπως έλαβαν οι υπόλοιποι παλαιοί συνταξιούχοι με περισσότερα 

από 30 έτη ασφάλισης.  

 

Ζήτημα Γ. 

Μετά από τον πρώτο επανυπολογισμό την 1.1.19 σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016, έκτοτε στην 

πορεία έγιναν διορθώσεις σε διάφορες περιπτώσεις συντάξεων συναδέλφων μας που είχαν 

παρατηρηθεί λάθη. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που αυτές οι διορθώσεις οδήγησαν σε περαιτέρω 

αύξηση της σύνταξης σε σχέση με τον αρχικό επανυπολογισμό, δεν έχουν καταβληθεί και τα 

αντίστοιχα αναδρομικά που προκύπτουν από 1.1.19 μέχρι τη διόρθωση της σύνταξης προς τα 

πάνω και ουδείς είναι σε θέση να μας ενημερώσει πότε και με ποιον τρόπο θα καταβληθούν 

αυτά τα αναδρομικά.  

 

Νέοι συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες μετά από τις 13.5.16) 

Ζήτημα Α. 

Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των νέων συνταξιούχων με τα νέα ποσοστά 

αναπλήρωσης που προβλέπει ο Νόμος 4670/2020 για τα περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, 

ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων συναδέλφων μελών των Συλλόγων μας παραμένει ακόμα 

χωρίς να τους έχει γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξης και συνεπώς δεν έχουν λάβει ούτε 

την αύξηση, αλλά ούτε και τα αναδρομικά που δικαιούνται βάσει του Ν4670/2020. 

 

 



Ζήτημα Β. 

Υπάρχουν πολλοί νέοι συνταξιούχοι συνάδελφοι μέλη μας οι οποίοι έχουν παράλληλο 

ασφαλιστικό χρόνο ή ασφαλιστικό χρόνο που έχουν διανύσει μετά τη συνταξιοδότησή τους. 

Αυτοί οι ασφαλιστικοί χρόνοι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό να συνυπολογιστούν στην 

ανταποδοτική τους σύνταξη. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν ακόμα και παλαιοί συνταξιούχοι 

που έχουν φέρει εκ των υστέρων ασφαλιστικούς χρόνους, αλλά ούτε και σε αυτούς έχει 

διευκρινιστεί με ποιον τρόπο πλέον θα συνυπολογίζονται οι χρόνοι αυτοί. Έχουν παρέλθει 

περίπου 5,5 χρόνια από το Νόμο 4387/2016 και μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει εκδοθεί σχετική 

διευκρινιστική εγκύκλιος, αλλά, απ’ όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ούτε και κατάλληλο 

λογισμικό που να μπορεί αν υποστηρίξει τον υπολογισμό αυτών των ασφαλιστικών χρόνων 

(παράλληλων, μετά τη συνταξιοδότηση κ.λπ.).  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσουμε με τον e-ΕΦΚΑ για όλα τα 

παραπάνω ζητήματα, καθόσον πλέον μας απασχολούν για χρόνια, δίχως καμία ουσιαστική 

ανταπόκριση. Το σπουδαιότερο είναι μάλιστα, ότι δεν έχουμε λάβει και καμία απάντηση από 

κανένα φορέα στις επανειλημμένες επιστολές μας και το εξώδικο που έχουμε αποστείλει επί 

των τιθέμενων ζητημάτων.  

Τέλος, να σας αναφέρουμε ότι ακόμα και για τις άδικες κρατήσεις που γίνονται στους 

συνταξιούχους συναδέλφους μέλη των Συλλόγων μας (καθόσον ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζει τις 

κρατήσεις επί του τελικού ποσού στο οποίο θα διαμορφωθεί η σύνταξη το 2023 και όχι επί του 

ποσού που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μέχρι τότε), μετά από σειρά επιστολών που είχαμε 

αποστείλει, λάβαμε μία απάντηση χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο που δεν έγινε καμία 

πραγματική διευκρίνιση.  

Για αυτό λοιπόν, έχοντας φτάσει σε αδιέξοδο και με τους συναδέλφους μας να ταλαιπωρούνται 

επί σειρά ετών πλέον για ζητήματα ξεκάθαρα και αυτονόητα σύμφωνα με τους ασφαλιστικούς 

νόμους που παραμένουν σε εκκρεμότητα, απευθυνόμαστε σε εσάς προσωπικά, ελπίζοντας να 

σας απασχολήσουν τα ζητήματα αυτά, προκειμένου να κινήσετε τις απαραίτητες διαδικασίες για 

να διευθετηθούν.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση,  

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ» 

Ο Πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος  Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 

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

Ο Πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος  Παναγιώτης Χαλικιάς 


