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Θέμα: Προβλήματα ως προς τον επανυπολογισμό των συντάξεων των πρώην υπαλλήλων 
της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (ΑΤΕ). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγματος και το ν.3094/200, εξετάζει την αναφορά του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Ειδικότερα, o Σύλλογος, δια των νομίμων εκπροσώπων του, ζήτησε τη διαμεσολάβηση 
της Αρχής διότι, όπως αναφέρει, δεν έχει λάβει, έως σήμερα, απάντηση επί του 
υπ.αριθμ.πρωτ. 4/17.2.2021 υπομνήματός του, το οποίο κατέθεσε στην Υπηρεσία σας, 
σχετικά με υφιστάμενες εμπλοκές ως προς τον επανυπολογισμό των συντάξεων των μελών 
του.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ανάρτησης των τελευταίων Μηνιαίων Ενημερωτικών 
Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης, μετά τον από 1/3/2019 επανυπολογισμό των κυρίων 
συντάξεων, καθώς και των Αναλύσεων Πληρωμής Επικουρικής Σύνταξης, στις οποίες 
αποτυπώνεται η πορεία προς τον δεύτερο επανυπολογισμό  των Επικουρικών Συντάξεων 
των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου 2020, ο Σύλλογος με το ως άνω υπόμνημά του, εκθέτει αναλυτικά 
τα προβλήματα και τις συνέπειες που δημιουργούν οι ως άνω επανυπολογισμοί στα μέλη 
του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν έχουν αναρτηθεί, έως την ημερομηνία υποβολής της 
αναφοράς, τα ενημερωτικά σημειώματα των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, 
αιτούμενος τη διευθέτηση κάθε εκκρεμότητας, προκειμένου να εξευρεθούν οι βέλτιστες 
δυνατές λύσεις.

Ειδικότερα, ο αναφερόμενος Σύλλογος υποστηρίζει ότι: α) εάν ο επανυπολογισμός των 
Κυρίων Συντάξεων, πράγματι ισχύει από 1/3/2019, ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να αναρτήσει στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του τα ενημερωτικά σημειώματα των μηνών Ιανουαρίου και 
Φεβρουαρίου 2019, με τα υφιστάμενα προ του επανυπολογισμού στοιχεία, ενώ β) εάν 
αντίθετα, ο επανυπολογισμός των κυρίων συντάξεων ισχύει από 1/1/2019, ο φορέας σας 
οφείλει να  καταβάλλει στους δικαιούχους με αρνητική προσωπική διαφορά τα αναδρομικά 
του 1/5 της διαφοράς αυτής, για τους ως άνω μήνες και να αναρτήσει τα ενημερωτικά 
σημειώματα μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 με τα στοιχεία του εν λόγω 
επανυπολογισμού. 

Ως εκ τούτου, κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημα του 
Συλλόγου, ώστε να ελεγχθούν τα ζητήματα που θέτουν, με σκοπό τη διερεύνηση της 
ορθότητας των σχετικών υπολογισμών και την αιτιολογημένη απάντηση του φορέα σας επί 
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του ως άνω υπομνήματος, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης. 

Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε σύντομα απάντηση εκ μέρους σας, σας ευχαριστούμε 
για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή 
διευκρίνιση που τυχόν θα χρειασθείτε.

Με εκτίμηση

Γιάννης Σ. Κωστής
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
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