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Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Α.Π.: 6/163 

 

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, πλέον e-ΕΦΚΑ 

Υπ’ όψιν Διευθύντριας κ. Π. Αλεβίζου  

 

Θέμα : Συνυπολογισμός στις συντάξεις επιπλέον ετών ασφάλισης μετά την 

απόφαση αναστολής καταβολής της σύνταξης 

 

Κυρίες-οι,  

Είμαστε οι Σύλλογοι που εκπροσωπούν τους συνταξιούχους και εργαζόμενους που 

προέρχονται από την Ιονική Τράπεζα (Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην 

Ιονική Τράπεζα «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής 

Τράπεζας της Ελλάδος). 

Με την παρούσα θέλουμε να θέσουμε υπ’ όψη σας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν δεκάδες συνταξιούχοι συνάδελφοί μας και το οποίο χρονίζει 

αδικαιολόγητα, χωρίς καμία δική τους ευθύνη, πλέον των 5 ετών! 

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, αρκετοί συνάδελφοί μας, αποχωρώντας από την 

τράπεζα πριν από χρόνια, αιτήθηκαν και έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης από τα 

ταμείο μας, με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. Αρκετοί από αυτούς στη 
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συνέχεια εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς (κυρίως στο 

ΙΚΑ).  

Σε πολλούς από αυτούς τους συναδέλφους που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία το 

πλήρωμα του χρόνου για την έναρξη καταβολής της σύνταξής τους έχει έρθει μετά την 

12.5.16 (έναρξη ισχύος Νόμου 4387/2016 «Κατρούγκαλου»), με αποτέλεσμα να 

επανυπολογιστεί η σύνταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Ωστόσο, 

η συνταξιοδοτική τους απόφαση μετά τον επανυπολογισμό παρέμεινε με τα 

ασφαλιστικά έτη που είχαν διανύσει πριν την έκδοση της απόφασης με αναστολή 

(χωρίς δηλαδή να συνυπολογιστεί ο επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος που διάνυσαν 

έκτοτε).  

Παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία 

έχουν προσκομίσει στα Συγχωνευμένα Ταμεία ΤΑΠΙΛΤ τα απαραίτητα στοιχεία που 

αποδεικνύουν τη μετέπειτα ασφάλισή τους σε άλλο φορέα, αυτός ο ασφαλιστικός 

χρόνος μέχρι σήμερα δεν έχει συνυπολογιστεί, όπως θα έπρεπε, στην τελική απόφαση 

συνταξιοδότησής τους. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι συνταξιούχοι 

που αναμένουν αυτή την τακτοποίηση ακόμα και πλέον των 5 ετών, χωρίς να φέρουν 

καμία απολύτως ευθύνη για αυτήν την καθυστέρηση! Αντίθετα, η ευθύνη βαραίνει 

αποκλειστικά τον e-ΕΦΚΑ.  

Μάλιστα, όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί τα καθ’όλα δίκαια και νόμιμα σύμφωνα με τον 

ασφαλιστικό νόμο αιτήματά τους, αλλά επιπλέον δεν υπάρχει και καμία ενημέρωση για 

το πότε θα συνυπολογιστεί αυτός ο ασφαλιστικός χρόνος στην απόφαση 

συνταξιοδότησής τους και δε γνωρίζουμε ποιος είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν 

έχουν εφαρμοστεί οι ασφαλιστικές διατάξεις και δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση στα 

δίκαια αιτήματα των μελών μας. 

Όπως καταλαβαίνετε αυτή η αδιανόητη καθυστέρηση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη και 

δικαιολογημένη σύγχιση και αναταραχή ανάμεσα στους συνταξιούχους συναδέλφους 

αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι σχεδόν καθημερινά επικοινωνούν με το Σύλλογό μας 

για να εκφράσουν τα παράπονά τους και μας παρακαλούν βεβαίως να προβούμε σε 

ενέργειες προκειμένου να υπάρξει επιτέλους ενημέρωση και ανταπόκριση στα 

αιτήματά τους! 

Επομένως, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με 

αυτή την υπόθεση και να ενεργήσετε από τη θέση ευθύνη σας για την τακτοποίησή της, 

προκειμένου με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας και βεβαίως να δοθεί μία 

λύση σε αυτό το πρόβλημα που όπως καταλαβαίνετε πλέον χρονίζει αδικαιολόγητα. 

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 της 

Ελλάδος 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

 

Σαράντος Φιλιππόπουλος  Παναγιώτης Χαλικιάς 

 


