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Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από τις 15 Ιουλίου έως το τέλος 
Αυγούστου το γραφείo της ΠΕΣΥ θα παραμείνει κλειστό

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!
Το ΔΣ της ΠΕΣΥ

 
Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό καλοκαίρι. Να διαμορφωθούν 
έτσι οι συνθήκες και παρά τις δυσκολίες να τα καταφέρουμε 
να πάμε μερικές μέρες ή περισσότερες διακοπών. Το έχουμε 
ανάγκη και το χρειαζόμαστε.
Με την επιστροφή μας τον Σεπτέμβριο και με καλύτερες ελ-
πίζουμε συνθήκες από τα προηγούμενα δυο χρόνια, να μπο-
ρέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα.

Με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη συναντήθηκαν 
στις 2-6-2022, εκπρόσωποι του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρι-
κής Ομοσπονδίας, του Πανελλήνιου Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου, και του Πανελλήνιου 
Κτηνιατρικού Συλλόγου, με κυρίαρχο θέμα τον 
καταποντισμό των συντάξεων των Υγειονομι-
κών της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα την 
αντίθεσή τους στην επικείμενη φορολόγηση 
των επαγγελματικών ταμείων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Υφυπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλό-
γλου, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλό-
γου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανάσι-
ος Δεβλιώτης, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλή-
νιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Σεραφείμ Ζήκας, η 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου 
Αθηνά Τραχήλη, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Ηρακλείου και μέλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. Χάρης 
Βαβουρανάκης και ο ταμίας του Π.Ι.Σ. και Πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρίπολης Βασίλης 
Ψυχογιός.
Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών συλλόγων της 
χώρας έθεσαν επί τον τύπον των ήλων το ζήτημα 
της απομείωσης των συντάξεων που λαμβάνουν οι 
ασφαλισμένοι που μετείχαν σε ένα υγιές Ταμείο, οι 
οποίες αγγίζουν τα όρια του ευτελισμού, ιδίως εν 
συγκρίσει με το προηγούμενο καθεστώς, ακόμη και 
με τις μνημονιακές περικοπές. Πράγματι οι συντά-
ξεις των Υγειονομικών με 40 έτη ασφάλισης 
αγγίζουν τα 800 ευρώ, ενώ οι συντάξεις των λοιπών 
επιστημόνων φτάνουν ή και υπερβαίνουν τα 1000 
ευρώ.
Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών συλλόγων επανέ-
λαβαν την πεποίθησή τους πως η δια νομοθετικής 
πρωτοβουλίας κάλυψη του αδίκως απωλεσθέντος 
μέρους της οφειλόμενης ανταποδοτικής συντάξεως, 
η οποία πλέον βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με 
τις καταβληθείσες εισφορές των Υγειονομικών, 

αποτελεί υποχρέωση απορρέουσα από την 
ιστορική δέσμευση της πολιτείας για κάλυψη του 
καταργηθέντος κοινωνικού πόρου. Τονίστηκε 
επίσης ότι αποτελεί υποχρέωση έναντι των ασφα-
λισμένων, της ιστορίας και της περιουσίας του 
Ταμείου των Υγειονομικών, που ως ασφαλιστικό 
κεφάλαιο εισφέρθηκε στον Ενιαίο πλέον Φορέα.
Στην απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού 
Πάνου Τσακλόγλου, ότι «οι χαμηλές συντάξεις 
των υγειονομικών προκύπτουν από τις χαμηλές 
εισφορές», οι εκπρόσωποι των υγειονομικών 
σωματείων αντέτειναν:
Ως γνωστόν η κυρία σύνταξη μετά το 
Ν.4387/2016 αποτελείται από το άθροισμα δύο 
ποσών, δηλαδή της εθνικής (384 ευρώ υπό 
καθεστώς πλήρους συντάξεως) και της ανταπο-
δοτικής.
Είναι προφανές πως για το χρονικό διάστημα 
μετά την 1.1.2017 για τον υπολογισμό της αντα-
ποδοτικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι 
πράγματι καταβαλλόμενες εισφορές (είτε με 
βάση το εισόδημα μέχρι το 2019, είτε με βάση 
την επιλεχθείσα ασφαλιστική κατηγορία μετά το 
2020). Το πρόβλημα αφορά το χρονικό διάστη-
μα από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2016 και τα συμπε-
ράσματα που μπορούν εύκολα να εξαχθούν 
από τα δεδομένα είναι πως αφενός οι υγειονο-
μικοί κατέβαλαν τις υψηλότερες εισφορές, γι’ 
αυτό έχουν και τις υψηλότερες συντάξιμες 
αποδοχές και αφετέρου ότι το ΤΣΑΥ είχε ουσια-
στικά μηδενικούς κοινωνικούς πόρους, έναντι 
των δύο άλλων Ταμείων των Επιστημόνων.
Συνεπεία των ανωτέρω παραγόντων, οι υγειονομι-
κοί λαμβάνουν σήμερα τις μικρότερες συντάξεις, 
έναντι των λοιπών ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ, 
τέτοιες που είναι σημαντικά μικρότερες και μάλιστα 
σε ποσοστό 35% περίπου.
Η τραγική αυτή μείωση των συντάξεων των υγειο-
νομικών τα πρώτα χρόνια και λόγω της ύπαρξης 
προσωπικής διαφοράς, λόγω της σύγκρισής της 
με την προ του ν.4387/2016 χορηγούμενη σύντα-
ξη, δεν είχε καταφανεί με σαφήνεια.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ



Σελίδα 2η                                                                                                        ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Το Δ.Σ. της ΠΕΣΥ:
Γραμπάς Δημήτριος : Πρόεδρος
Βερυκοκίδης Σταμάτης: Αντιπρόεδρος
Αγγέλου-Παταργιά Δημητρούλα: Γεν.Γραμματέας
Παπαδάκη Μαίρη: Ειδική Γραμματέας
Σαλλακίδης Ιωάννης: Ταμίας
Μέλη:
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος
Μέντζος Νικόλαος
Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Καπόπουλος Βασίλειος
Αλιφέρης Δημήτρης
Σαπουνάς Θεμιστοκλής
Ντάμτσιος Ιωάννης 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.Υ.)

Κάνιγγος 31 - 10682  Αθήνα
Τηλ: 210.3813066 & Fax: 210.3813088

e-mail: info@pesy.gr / www.pesy.gr
Εκδότης: ΓΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συντακτική επιτροπή:
ΓΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Οι συνταξιούχοι όχι μόνο έχουν από το 2008 να πάρουν αύξηση, 
αλλά συμπλήρωσαν 14 συναπτά έτη ονομαστικών περικοπών. Κάτι 
πρωτοφανές για σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, εν μέσω μάλιστα 
διψήφιων ποσοστών πληθωρισμού κατά το τρέχον έτος…
   Παρά ταύτα δεν θα λάβουν ούτε αναδρομικά. Ακόμη και οι χαμηλο-
συνταξιούχοι που έχασαν το ΕΚΑΣ το 2016.
   Στην δραματική, όσον αφορά τη διαβίωση μας, αυτή κατάσταση 
περιήλθαν οι συνταξιούχοι:
-αφενός λόγω της ρύθμισης του ν.4714/20  με την οποία «αποσβένε-
ται» το δικαίωμα των θιγομένων ασφαλισμένων να προσφύγουν στη 
δικαιοσύνη, καίτοι τα «δικαιώματά τους δεν έχουν παραγραφεί» και
-αφετέρου της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, που ενώ δέχεται ότι η Κυβέρνηση δεν κατέβαλε όπως υποχρε-
ούνταν τα ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές των επικουρικών 
συντάξεων και στα καταργηθέντα επιδόματα εορτών και αδείας…» 
(για το διάστημα 22/6/2015-12/5/2016), ωστόσο το ανώτατο ακυρω-
τικό δικαστήριο το δικαιολογεί αυτό (ενσωματώνοντας την επιχειρη-
ματολογία των δικηγόρων του δημοσίου στην σχετική πιλοτική δίκη 
της 15ης/1/2021), λόγω «σημαντικού δημοσιονομικού κόστους (που 
καταβλήθηκε) για την διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυ-
γικών ροών και την ενίσχυση των αμυντικών συστημάτων της 
χώρας..»
   Αν πέσαμε θύματα των εξοπλισμών, αν η πατρίδα μάς καλεί και 
πάλι να την υπηρετήσουμε, αποτελεί τιμή για μας. Μην σας γελάνε 
τα άσπρα μαλλιά, έχουμε πύρινη ματιά. Ας μας δώσει η πολιτεία τη 
δυνατότητα να πέσουμε ηρωικά στο πεδίο της δόξας, παρά να 
έχουμε την τύχη του μπουρλοτιέρη Ματρόζου, που από ήρωας του 
’21 κατέληξε επαίτης!
   Αυτό θα είναι το μήνυμά μας προς τους περιθωριοποιημένους 
συναδέρφους μας και εν όψει εκλογών!
  Απαιτούμε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή 
της και να χορηγήσει αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους 
εντός του 2022 λόγω πληθωρισμού και υπερβολικής ακρίβειας 
στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και κατά τα επόμενα έτη 
ανεξαρτήτως πρόσημου “προσωπικής διαφοράς”.

Το Γραφείο Τύπου

  
ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Οι συνταξιούχοι και τα… όπλα (τους) 
 

Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για όλους 
από 1/1/2023 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυρι-
άκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, όπου 
δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής: «Αυτή η κυβέρ-
νηση την 1.1.2023 θα καταργήσει την εισφορά 
αλληλεγγύης για όλους. Για συνταξιούχους και 
δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ την ίδια ημέρα θα 
ξεπαγώσουν και οι συντάξεις για πρώτη φορά 
μετά από 12 χρόνια και τίθενται σε τροχιά τακτι-
κών και μόνιμων αυξήσεων. Πρόκειται για ένα 
διπλό ηχηρό σήμα ότι η ανάπτυξη της χώρας 
πρέπει να ωφελεί όλους χωρίς ταυτόχρονα να 
απειλείται η δημοσιονομική ισορροπία και η 
ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας».

Δημοσιεύτηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ η 
απόφαση σύμφωνα με την οποία δίνονται  ανα-
δρομικά από μειώσεις επικουρικών και κατάργη-
ση δώρων μόνο στους συνταξιούχους, που είχαν 
προσφύγει δικαστικά μέχρι τις 31-7-2020, για 
το ενδεκάμηνο από τον  Ιούνιο του 2015 ως τον 
Μαΐο του 2016, όταν και ψηφίστηκε η επίμαχη 
διάταξη που πλήρωσε τα αναδρομικά από τις 
κύριες συντάξεις για το 11μηνο, αποσβένοντας τις 
αξιώσεις για επικουρικές και δώρα. Έτσι αναδρο-
μικά από την κατάργηση των δώρων και τις 
μειώσεις στις επικουρικές μπορούν πλέον να 
διεκδικήσουν μόνο όσοι είχαν ασκήσει δικαστι-
κές αγωγές έως τον Ιούλιο του 2020, πριν από 
την ψήφιση του σχετικού νόμου (εκτιμάται ότι 
πρόκειται για 350.000 συνταξιούχους). 

Ο  Υπουργός Εργασίας κος Κωστής Χατζηδάκης 
ανακοίνωσε ότι ο επανυπολογισμός  όλων  των 
συντάξεων θα έχει τελειώσει τον Αύγουστο του 
2022 σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.
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Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο, το «Ψηφιακό 
Δωμάτιο Επικοινωνίας» μεταξύ ΕΦΚΑ και όλων των 
εν αναμονή συνταξιούχων, ενεργοποιεί άμεσα το 
υπουργείο Εργασίας.  Ήδη, οι εκκρεμότητες όσον 
αφορά την έκδοση των συντάξεων περιορίζονται δρα-
στικά με τον στόχο για μηδενισμό εντός του καλοκαιρι-
ού να φαντάζει πλέον εφικτός και πλέον και η ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας  εμφανίζεται διατεθειμένη να 
βελτιώσει την επικοινωνία των πολιτών με τον ασφαλι-
στικό φορέα, μειώνοντας  παράλληλα την ταλαιπωρία.
Η αρχή γίνεται με τους  εν αναμονή συνταξιούχους , 
που πλέον, μέσω του «Ψηφιακού Δωματίου επικοινω-
νίας» θα έχουν δυνατότητα άμεσα, με τη βοήθεια 
εκπαιδευμένων υπαλλήλων, να βλέπουν και να ενημε-
ρώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία των αιτήσεων 
συνταξιοδότησης, να «τσατάρουν» με τους αρμόδιους 
εισηγητές και να ενημερώνονται για το αν λείπουν 
έγγραφα ή αν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον 
πιστοποιητικών. Με τον τρόπο αυτό, άλλωστε, θα 
περιοριστούν και οι χιλιάδες κλήσεις που γίνονται 
καθημερινά στο 1555 ή στα υποκαταστήματα του 
ΕΦΚΑ, καθώς πλέον, ο πολίτης θα μπορεί, μέσω μιας 
σχετικά εύκολης διαδικασίας, να λάβει την απάντηση 
«σε τι στάδιο βρίσκεται η σύνταξη του». 
Η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΕΦΚΑ θα παρέχει τη 
δυνατότητα λειτουργίας chat room μεταξύ εισηγητή και 
ασφαλισμένου. Θα υπάρχει έτσι δυνατότητα αμφίδρο-
μης επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων εκατέρω-
θεν και αιτημάτων για προσκόμιση επιπλέον εγγρά-
φων ή δικαιολογητικών. Παράλληλα, θα υπάρχει η 
δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο ο ασφαλισμένος να 
βλέπει την πορεία συνταξιοδότησης του. Στην πράξη, 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο εισηγητής θα καλεί 
τον ασφαλισμένο στο τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο 
καταργείται η αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου.
Βάσει του σχεδιασμού, η αμφίδρομη αυτή επικοι-
νωνία μεταξύ ΕΦΚΑ και πολιτών θα μπορεί να επε-
κταθεί και σε άλλες συναλλαγές με τον ασφαλιστι-
κό φορέα.  Εντός του επόμενου διαστήματος, εκτιμά-
ται ότι θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονικές συνομιλίες 
και συναλλαγές  ακόμη και λογιστές  για υποθέσεις  
που αφορούν πελάτες τους  ή για  ασφαλιστικά  θέματα 
των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλιστικές ενημε-
ρότητες, απογραφές κ,λπ).
Σύμφωνα με τον κο Χατζηδάκη με όλες αυτές τις νομο-
θετικές παρεμβάσεις , τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις , 
τα νέα συστήματα που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, θα 
κλείσουν όλες οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μέχρι 
το τέλος Αυγούστου.

Πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας

Καρδιά και διαβήτης, 
παράγοντες άνοιας

    Διπλάσιος είναι ο κίνδυνος άνοιας για τους πάσχο-
ντες από διαβήτη τύπου 2, που εμφανίζουν ταυτόχρο-
να καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε αυτό το συμπέρασμα 
κατέληξε μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο 
Καρολίνσκα της Σουηδίας και δημοσιεύθηκε στην 
επιθεώρηση «Alzheimer's & Dementia». Oι επιστήμο-
νες παρακολούθησαν επί δώδεκα χρόνια την υγεία 
2.500 υγειών εθελοντών άνω των 60 ετών. Κατά το 
πέρας της μελέτης διαπίστωσαν ότι η ύπαρξη καρδι-
αγγειακών προβλημάτων και  διαβήτη συμβάλλει 
στην επιτάχυνση εμφάνισης της άνοιας κατά τουλάχι-
στον δυο έτη. Όσο περισσότερα είναι τα υποκείμενα 
νοσήματα του ασθενούς τόσο ταχύτερα εμφανίζεται 
γεροντική άνοια.

Μπορεί λίγη άσκηση να μειώσει
 τον κίνδυνο κατάθλιψης;

Oπως συχνά αναφέρουμε, δεν χρειάζεται πολλή 
άσκηση για να δείτε μεγάλη διαφορά στην υγεία οας. 
Ακόμα και μικρές δόσεις σωματικής δραστηριότητας 
μπορεί να είναι αρκετές ώστε να αποτρέψουν την 
κατάθλιψη, σύμφωνα με μια ανασκόπηση μελετών 
που δημοσιεύθηκε στις 13 Απριλίου 2022 στην 
ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού 
JAMA Psychiatry. Η ανάλυση συμπεριέλαβε 15 μελέ-
τες από όλο τον κόσμο, στις οποίες συμμετείχαν συνο-
λικά περισσότερα από 191.000 άτομα. 

Σε σύγκριση με εκείνους που δεν ασκούνταν, τα 
άτομα που συγκέντρωναν 75 λεπτά την εβδομάδα 
μέτριας έντασης άσκηση, όπως ζωηρό περπάτημα, 
είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης. Τα οφέλη 
ήταν ακόμη πιο ισχυρά μεταξύ εκείνων που αφιέρω-
ναν συνολικά 2,5 ώρες μέτριας έντασης άσκησης την 
εβδομάδα: αυτοί είχαν 25% χαμηλότερο κίνδυνο 
κατάθλιψης. Εάν αυτές οι συνολικές ώρες άσκησης 
σας φαίνονται πολλές, θυμηθείτε ότι χοντρικά αντι-
στοιχούν σε ένα δεκάλεπτο ή εικοσάλεπτο περπάτημα 
την ημέρα αντίστοιχα. Εάν μπορείτε να το κάνετε 
αυτό, πιθανότατα θα ωφελήσετε πολύ τη διάθεση και 
την ευεξία σας - αλλά επιπλέον θα βελτιώσετε πολλές 
άλλες πλευρές  της υγείας σας.

Δημοσιεύματα  από τα θέματα Υγείας 
του Harvard Medical School.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αρχική ονομασία της Π.Ε.Σ.Υ ήταν «Ένωσις Συνταξι-
ούχων Υγειονομικών» σωματείο που είχε αναγνωρι-
σθεί απο το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 1730/1948 
απόφασή του. Μετονομάστηκε σε «Πανελλήνια 
Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών» με την 2218 / 
1983 απόφαση του ιδίου Πρωτοδικείου.
Έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωμα-
τείων με αύξοντα αριθμό 1238 / 15-11-1984 και διέπε-
ται από καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει 15 
άρθρα.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της Ένωσης είναι η συστηματική και σθενα-
ρή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ζητημά-
των που αφορούν τους Συνταξιούχους Υγειονομι-
κούς, καθώς και η συμμετοχή των μελών μας σε 
διάφορα πολιτιστικά δρώμενα που οργανώνει ο 
Σύλλογός μας. Μετά την ενοποίηση των τριών ταμεί-
ων, Μηχανικών, Νομικών, και Υγειονομικών, προέκυ-
ψε το «Ε.Τ.Α.Α» δηλαδή το «Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς 
Απασχολουμένων». Έκτοτε το Τ.Σ.Α.Υ μετονομάσθηκε 
σε Ε.Τ.Α.Α τομέας Υγειονομικών. Το δε Δ.Σ του Τ.Σ.Α.Υ 
μετονομάσθηκε σε «Διοικούσα Επιτροπή». Ο νόμος 
προβλέπει ότι η Διοικούσα Επιτροπή Τ.Σ.Α.Υ απλώς 
εισηγείται επί διαφόρων θεμάτων και οι αποφάσεις 
λαμβάνονται από το Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α.

Αργότερα με τον νόμο 4387/2016 συστήθηκε το 
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ ο 
οποίος λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017 
και εντάσσονται σε αυτόν αυτοδίκαια όλοι οι υφιστά-
μενοι φορείς της κύριας κοινωνικής ασφάλισης και ο 
ΕΦΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτών όπως 
και του πρ ΤΣΑΥ.
Από 1/3/2020 με τον ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/ τ.Α΄) ο 
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) 
μετονομάστηκε σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και εντάχθηκε σε 
αυτόν τον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), ολοκληρώνοντας τη 
μεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση 
των ασφαλιστικών φορέων απονομής σύνταξης και 

εφάπαξ παροχής της χώρας.
Από το 1984 η Ένωση λειτουργούσε κανονικά, με 
λίγα μέλη, χωρίς να είναι γνωστή σε όλη τη χώρα. Η 
πλειοψηφία των Συνταξιούχων αγνοούσε την 
ύπαρξή της. Το Δ.Σ της εκλέγονταν ανά τριετία όπως 
το καταστατικό προβλέπει. Στη διάρκεια της εικοσα-
ετίας στο παρελθόν, έγιναν σοβαρές παρεμβάσεις 
στο Δ.Σ του ασφαλιστικού μας φορέα, με θετικά 
αποτελέσματα για τους Συνταξιούχους.

Στις αρχαιρεσίες του 2007 γίνεται σημαντική εγγρα-
φή και είσοδος νέων μελών στην ΄Ενωση με αποτέ-
λεσμα τη σοβαρή ανανέωση και των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικός στόχος η γνω-
στοποίηση της ύπαρξης της Ένωσης πανελλαδικά 
και η μαζική εγγραφή νέων μελών συναδέλφων 
συνταξιούχων. Σε αυτή την προσπάθεια – και παρά 
τα πενιχρά οικονομικά – ιστορικό σταθμό αποτέλεσε 
η έκδοση του Ενημερωτικού μας Δελτίου.
 
Σήμερα η προσπάθεια συνεχίζεται και εντείνεται και 
ευελπιστούμε να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση 
από τους συνταξιούχους συναδέλφους Υγειονομι-
κούς ώστε να ενταχθούν και αυτοί ως μέλη στον 
Σύλλογο μας.

Ξεκινάει ο υπολογισμός συντάξεων 
με παράλληλη ασφάλιση από ΕΦΚΑ
Σε λειτουργία τίθεται από τις  υπηρεσίες του ΕΦΚΑ το 
λογισμικό υπολογισμού των συντάξεων με παράλληλο και 
διαδοχικό χρόνο ασφάλισης. Η αρχή γίνεται με ΤΙΣ μεγα-
λύτερες κατηγορίες συνταξιούχων που αφορούν παράλλη-
λο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. 
Σταδιακά και ανά εβδομάδα θα εντάσσονται στη διαδικα-
σία εκκαθάρισης και τα υπόλοιπα τ. Ταμεία. Με το νέο 
αυτό λογισμικό ξεκινάνε σε πρώτη φάση να υπολογίζονται 
οι νέες  συντάξεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης 
που εκδίδονται από τώρα και μετά. Σε δεύτερη φάση, 
εντός Ιουλίου, θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των συντάξεων 
με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, που έχουν 
εκδοθεί με τον ν. 4387/2016 και η απόδοση στη συνέχεια 
των αντίστοιχων αυξήσεων και αναδρομικών στους δικαι-
ούχους. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ολοκληρωθεί 
εντός 5μήνου. Το ακριβές  πλήθος των συνταξιούχων που 
θα δει προσαυξήσεις και αναδρομικά στις συντάξεις δεν 
έχει προσδιοριστεί ακόμη, καθώς  θα πρέπει να προηγηθεί 
ο υπολογισμός  του μέσα από το εν λόγω λογισμικό.


