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Προς : 
 

1. Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Γενικό Διευθυντή 
Eurobank ΑΕ 

     κα. Αναστασία Πασχάλη 
 
2. Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας  
     κo. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο 

            
Κοιν :  

 
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων e-ΕΦΚΑ 
     Γενική Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών 
     Τμήμα Καθορισμού Εισφορών 
         
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων e-ΕΦΚΑ 

Γενική Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών 
Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών  

 
 

  
Θέμα: Προτεινόμενη Λύση για την Αναδρομική Επιστροφή Ασφαλιστικών Εισφορών  
 

Στις 9/7/2021 ο Σύλλογος μας απέστειλε την υπ΄αριθμό 23 επιστολή (την οποία και επισυνάπτουμε) 

προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με το θέμα της επιστροφής στους 

δικαιούχους, των αναδρομικών εισφορών της περιόδου 1/1/2017 εώς και 31/1/2020 απο τον ΕΦΚΑ. 

 

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση της κας Κ. Παγώνη (από την Δ/νση Εισφορών Μισθωτών του ΕΦΚΑ) και 

σε επικοινωνία με το Προεδρείο του Συλλόγου μας, δόθηκαν απαντήσεις στο αίτημα μας. 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή την επικοινωνία είναι τα εξής. 

 

Ενώ η Τράπεζα έχει αποδώσει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για την παραπάνω περίοδο, δεν 

υπάρχει απεικόνιση στον ΕΦΚΑ για το ποσό που έχει καταβληθεί για τον κάθε ασφαλισμένο. Χωρίς 

αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών εισφορών για τους 

δικαιούχους. 

 

Π. Τσαλδάρη 9-11 (Πειραιώς)  , 

Αθήνα, ΤΚ 10552 

Τηλ;    211 411 4001-5 

Fax:    211 40 300 20 

Email :syllogos@sett.gr 

URL:   www.sett.gr 



 

Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 

 
 

Η Τράπεζα διαθέτει τα στοιχεία μέσω των μισθολογικών καταστάσεων του κάθε ασφαλισμένου και 

μπορεί εύκολα να υπολογίσει τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ.  

 

Σύμφωνα με την κα Παγώνη, η μόνη εφικτή λύση για την διευθέτηση του ζητήματος σύντομα είναι η 

Τράπεζα  να  προβεί σε υπολογισμό και επιστροφή των αναδρομικών εισφορών στους δικαιούχους  

ασφαλισμένους και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη. 

 

Εν συνεχεία σε συνεννόηση με τον ΕΦΚΑ, να καταβάλλει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες 

θα συμψηφιστούν με το πιστωτικό υπόλοιπο που θα δημιουργηθεί  με την αντιστοίχιση των εισφορών 

που καταβλήθηκαν κατα την περίοδο 1/1/2017 έως 31/1/2020. 

 

Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω πρόταση για την  διευθέτηση του ζητήματος γίνεται αποδεκτή από τον 

ΕΦΚΑ εγγράφως.  

 

Αντιλαμβάνεστε ότι στην εποχή της τεχνολογίας, αυτές οι διαδικασίες θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί 

και επιλυθεί πολύ πιο σύντομα απο τους αρμόδιους φορείς. 

 

Καθότι έχουν παρέλθει 15 μήνες απο την έκδοση της Εγκυκλίου 11/20-3-2020 του e-ΕΦΚΑ και τις 

ανακοινώσεις της Τράπεζας για την επιστροφή των αναδρομικών εισφορών στους ασφαλισμένους, 

σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Αντώνης Δεληχάτσιος                 Παναγιώτης Μπλάνας 

 


