
 

 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022 

Α.Π. : 226 

 

Προς : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη 

 

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

- Γενική Διεύθυνση Συντάξεων  

- Ε’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Θανάτου 

 

Θέμα : Διευθέτηση χρονίζουσων εκκρεμοτήτων αναδρομικών και άλλων 

διαδικασιών που ταλαιπωρούν τους συνταξιούχους συναδέλφους μας 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους συνταξιούχους που προέρχονται από την Ιονική 

Τράπεζα και ασφαλίζονται στο Ειδικό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ).  

Μετά από σειρά επιστολών μας, αλλά 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 εξέλιξη ή έστω 

ενημέρωση επί των θεμάτων αυτών, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε προσωπικά σε 

εσάς, αναλύοντας αυτά τα προβλήματα προκειμένου, επιτέλους, να δοθούν λύσεις.  

Τα καθ’όλα δίκαια αιτήματά μας αφορούν 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 που η καθυστέρησή τους έχει συνέπειες στους ασφαλισμένους, χωρίς να 

φέρουν καμία απολύτως ευθύνη! 

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 
Έτος ιδρύσεως 1965 - Μέλος της ΟΣΤΟΕ 

http://www.syntaxilte.gr/
mailto:info@syntaxilte.gr


 

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!  

 

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. 

 



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! 

Ειδικότερα για τις υποθέσεις αυτές που αφορούν τους εν λόγω 500 συναδέλφους μας και 

παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς τους αρμοδίους, δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί 

αυτές οι εκκρεμότητες και έχει εξαντληθεί τόσο η δική τους όσο και η δική μας υπομονή. 

Επειδή βεβαίως είναι υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα 

συμφέροντα των μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τους 

νομικούς μας συνεργάτες για να εξετάσουμε τη νομική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας 

και έχουμε καταρτίσει τον αντίστοιχο σχεδιασμό. Σε περίπτωση που μέχρι το Σεπτέμβριο 

δεν έχουν διευθετηθεί οι συγκεκριμένες υποθέσεις των αναδρομικών που χρονίζουν πλέον 

εδώ και 3,5 χρόνια (!), θα κινηθούμε άμεσα πλέον με ασφαλιστικά μέτρα (προσωρινή 

διαταγή) για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας.  

 

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. Ιδιαίτερα κατά την πίστωση συντάξεων τον Απρίλιο του 

2021, 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 στις περιπτώσεις που αυτές οι διορθώσεις οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση 

της σύνταξης σε σχέση με τον αρχικό επανυπολογισμό έχουν αποδοθεί αυτά τα 

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

και δεν έχουμε καμία πληροφόρηση πότε θα αποδοθούν, παρά τις επανειλημμένες 

επιστολές και οχλήσεις μας και για αυτό το θέμα! 

 

Δ. 

Υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι συνάδελφοι (ιδίως νέοι συνταξιούχοι που 

συνταξιοδοτήθηκαν μετά από τις 13.5.16) 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 6 χρόνια από 



το Νόμο 4387/2016 και μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει εκδοθεί σχετική διευκρινιστική 

εγκύκλιος.  

 

Κύριε Υπουργέ,  

Όπως αναφέραμε στην αρχή της παρούσης, για όλα αυτά τα θέματα έχουμε αποστείλει 

επανειλημμένα επιστολές, αλλά και εξώδικο, αλλά δυστυχώς χωρίς να υπάρξει καμία 

ενημέρωση ή εξέλιξη για τη διευθέτησή τους.  

Μάλιστα, για τα ως άνω θέματα που θέσαμε και απ’ όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, 

δυστυχώς δεν υφίσταται το κατάλληλο λογισμικό στα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ 

που να μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις διαδικασίες (απόδοση αναδρομικών από 1.1.19 

σε όσους καθυστέρησε ο επανυπολογισμός, απόδοση αναδρομικών από 1.1.19 σε όσους 

γίνεται διόρθωση της επανυπολογισμένης σύνταξης, νέα διόρθωση λάθους στον 

υπολογισμό της σύνταξης μετά από πρώτη διόρθωση που σύμφωνα με πληροφορίες μας 

δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, υπολογισμός παράλληλου ασφαλιστικού χρόνου, μετά τη 

συνταξιοδότηση κ.λπ.), γεγονός που θεωρούμε απαράδεκτο για τον ασφαλιστικό φορέα 

της χώρας στη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή! 

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. 

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 Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος 

Ο Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Παναγιώτης Χαλικιάς 

 

 


