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Ε’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Θανάτου

Θέμα : Συνεχιζόμενες, υπερβολικές, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην
εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων για τον επανυπολογισμό
των συντάξεων, την απόδοση αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους
και τις τυπικές διαδικασίες που βρίσκονται στην ευθύνη του e-ΕΦΚΑ

Κυρίες – Κύριοι,
Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους συνταξιούχους της πρώην Ιονικής Τράπεζας και
τα μέλη μας είναι συνταξιούχοι από το ειδικό ταμείο ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ). Με την
παρούσα αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά για να σας
επιστήσουμε την προσοχή στις 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, αλλά και για τη διεκπεραίωση
βασικών διεργασιών – όπως η έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων εισοδήματος
συντάξεων – που η καθυστέρησή τους έχει συνέπειες στους ασφαλισμένους, χωρίς
να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη!

Α.
Όπως σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες επιστολές των συλλόγων μας, κατά
τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων με βάση τις
διατάξεις του 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.
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.
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.
Δυστυχώς όμως και σε αυτό το θέμα παρατηρούμε μία αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
αφού έχοντας διανύσει διάστημα πλέον του ενός έτους, παρά τις συνεχείς 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
περισσότερο από ένα χρόνο 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!

Β.
Κατά την ίδια πίστωση συντάξεων, τον Απρίλιο του 2021, επιπλέον διορθώθηκαν
λάθη και παραλείψεις που είχαν γίνει στη διαδικασία του πρώτου επανυπολογισμού
του Ιανουαρίου του 2019. Οι περισσότερες από αυτές τις διορθώσεις οδήγησαν σε

αυξήσεις για πολλούς συνταξιούχους συναδέλφους μας και συνεπώς έχουν επίσης
δημιουργηθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2019.
Ωστόσο, ούτε σε αυτούς τους συναδέλφους μας έχουν αποδοθεί αυτά τα αναδρομικά
και δεν έχουμε καμία πληροφόρηση πότε θα αποδοθούν, παρά τις επανειλημμένες
επιστολές και οχλήσεις μας και για αυτό το θέμα!

Γ.
Ένα ακόμα ασφαλιστικό θέμα το οποίο έχουμε φέρει εις γνώση σας μέσα από τις
επιστολές μας αφορά τους συναδέλφους μας που πριν από χρόνια έλαβαν απόφαση
συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους και συνέχισαν να
εργάζονται και να ασφαλίζονται σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, αλλά και αυτούς
που εργάστηκαν για ένα διάστημα μετά τη συνταξιοδότησή τους λαμβάνοντας
μειωμένη σύνταξη ή αναστέλλοντας τη σύνταξή τους.
Ωστόσο, σε αυτούς τους συναδέλφους, η συνταξιοδοτική τους απόφαση μετά τον
επανυπολογισμό βάσει των διατάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4687/2016)
παρέμεινε με τα ασφαλιστικά έτη που είχαν διανύσει πριν την έκδοση της απόφασης
με αναστολή.
Επίσης, μέχρι τώρα δεν έχει αναγνωριστεί και συνυπολογιστεί ο παράλληλος χρόνος
που πιθανώς να είχαν διανύσει συνάδελφοί μας κατά τον εργασιακό τους βίο και την
ασφάλισή τους στο ΤΑΠΙΛΤ.
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.

Δ.
Συνεχίζεται το πρόβλημα που υφίσταται με τις ετήσιες βεβαιώσεις εισοδήματος
σύνταξης που δεν έχουν αναρτηθεί διαδικτυακά για τους παλαιούς συνταξιούχους
(συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) συναδέλφους μας που βρίσκονται στο σύστημα
ΗΔΙΚΑ του ΤΑΠΙΛΤ.

Μετά από τις τηλεφωνικές και γραπτές οχλήσεις μας και παρά το γεγονός ότι πριν
από περίπου 2 εβδομάδες μας είχατε ενημερώσει ότι υπεύθυνη για την καθυστέρηση
είναι η ανάδοχος εταιρεία και μας διαβεβαιώσατε ότι ο υπεύθυνος των ΟΠΣ θα έδινε
προτεραιότητα και θα ασχολείτο προσωπικά με το θέμα, δυστυχώς μέχρι σήμερα οι
βεβαιώσεις δεν είναι διαθέσιμες στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ.
Αυτή η καθυστέρηση προκαλεί τεράστια προβλήματα ειδικά στους δικαιοδόχους
θανόντων συνταξιούχων, αφού χωρίς τη βεβαίωση δεν έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, για την οποία η προθεσμία εκπνέει στις
30.6.22!
Παρά το γεγονός ότι έχουμε κινητοποιηθεί για αυτό το θέμα εδώ και ένα μήνα και
μάλιστα είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις για την επίλυσή του, μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει
συμβεί, προκαλώντας δικαιολογημένα αναστάτωση στους συναδέλφους μας που δεν
μπορούν να εκτυπώσουν τις βεβαιώσεις για προσωπική τους χρήση!

Κυρίες – Κύριοι,
Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα άριστα καταρτισμένο ασφαλιστικό επιτελείο με
τεράστια εμπειρία και βαθιά γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων συνολικά, αλλά και
ιδιαίτερα του χώρου της Ιονικής. Για αυτό άλλωστε μπορούμε να υπεισέλθουμε σε
τόσες λεπτομέρειες των ασφαλιστικών θεμάτων και σας ενοχλούμε διαρκώς μέχρι να
διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες, αφού δεν μπορούμε να αφήνουμε τις εκκρεμότητες
στην τύχη τους…
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,
χρησιμοποιώντας παρελκυστικές τακτικές (όπως οι «υποσχέσεις» που έχουμε λάβει
και έχουν πέσει στο κενό) σε βάρος βέβαια των συμφερόντων και των δικαιωμάτων
των συνταξιούχων.
Παρά το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα ο Σύλλογός μας έχει αποστείλει
επανειλημμένα επιστολές σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα που

αφορούν τους συναδέλφους μας, δυστυχώς, δεν τακτοποιήθηκαν παρά ελάχιστα
από αυτά και μάλιστα μετά από τις έντονες πιέσεις που ασκήσαμε!
Ενώπιον των παρατεταμένων καθυστερήσεων από πλευράς e-ΕΦΚΑ και του
εμπαιγμού των συνταξιούχων συναδέλφων μας, είμαστε αναγκασμένοι πλέον να
εξετάσουμε και τη νομική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Για αυτό και έχουμε ήδη
απευθυνθεί στους νομικούς μας συμβούλους και σε περίπτωση που δεν υπάρξει
άμεση επίλυση των θεμάτων, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες νομικές ενέργειες
για να δικαιωθούν επιτέλους οι συνάδελφοί μας!
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,

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

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας

Παναγιώτης Χαλικιάς

