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Ενταύθα 

 

Α  Ι  Τ  Η  Μ  Α 

 

ΘΕΜΑ:  Επανυπολογισμός  Κύριων Συντάξεων και Υποχρέωση του e- ΕΦΚΑ για 

Έκδοση Όλων των Ενημερωτικών Σημειωμάτων των Συνταξιούχων ΑΤΕ  

 

Κύριε Συνήγορε του Πολίτη, 

1.  Όπως διαπιστώνεται από το συνημμένο, με Α.Π. 4/17.2.2021, Υπόμνημά μας 

προς τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων, αναφερόμαστε στο γεγονός ότι  

οι Κύριες  Συντάξεις ΑΤΕ των ασφαλισμένων του ΤΣΠΑΤΕ 

επανυπολογίστηκαν από 1.3.2019. 

2. Με μεγάλη καθυστέρηση, πριν από λίγους μήνες, αναρτήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ 

τα μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, στα οποία 

αποτυπώνονται τα στοιχεία του επανυπολογισμού των Συντάξεών τους, με έναρξη 

το μήνα Μάρτιο 2019. 

Ενημερωτικά Σημειώματα των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 δεν έχουν 

αναρτηθεί μέχρι σήμερα. 

3. Με το ως άνω Υπόμνημά μας, και ειδικότερα με την παράγραφο 8, υποβάλαμε 

στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ το ακόλουθο, διαζευκτικό, αίτημά μας: 
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 ΕΑΝ μεν ο επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων των Συνταξιούχων της 

πρώην ΑΤΕ πράγματι ισχύει από την 1.3.2019, τότε ο e- ΕΦΚΑ οφείλει να 

ανεβάσει στο Σύστημά του τα Ενημερωτικά Σημειώματα του Ιανουαρίου 

και Φεβρουαρίου 2019, δηλαδή των μηνών με τα ΠΡΟ του 

επανυπολογισμού στοιχεία των Συντάξεων. 

 ΕΑΝ, όμως, ο επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων των Συνταξιούχων 

της πρώην ΑΤΕ ισχύει από την 1.1.2019, όπως ισχύει για το σύνολο σχεδόν 

των Συνταξιούχων, τότε ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλλει στους 

δικαιούχους με αρνητική Προσωπική Διαφορά τα αναδρομικά του 1/5 της 

Διαφοράς αυτής, για τους ως άνω δύο μήνες και να ανεβάσει στο Σύστημά 

του τα Ενημερωτικά Σημειώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, με τα 

στοιχεία του επανυπολογισμού.  

4. Επειδή κρίνουμε ότι η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να παραμένει σε εκκρεμότητα 

για διάστημα που ήδη υπερβαίνει τα δύο χρόνια, απευθυνόμαστε σε σας και  

παρακαλούμε 

για την παρέμβασή σας, ώστε ο e-ΕΦΚΑ να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατό, 

στην όποια λύση της ως άνω εκκρεμότητας ο Φορέας αυτός προκρίνει, ως 

ορθότερη. 

Προσβλέποντας στην αποδοχή της έκκλησής μας, για παρέμβασή σας, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ή διευκρίνιση. 

Με Εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 

 

 

 

Συνημμένα: 

• Αντίγραφο του σχετικού Υπομνήματος 

• Αποδεικτικό  ΜΗ  Έκδοσης Ενημερωτικών Σημειωμάτων 


