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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θέμα: «Αλλαγή του τρόπου πληρωμήσ των Επικουρικών ςυντάξεων του Σ.Ε.Α.Δ.Τ.»
Έχοντασ ωσ πρώτο μϋλημα την ϊρτια εξυπηρϋτηςη των ςυνταξιούχων και αςφαλιςμϋνων
του Ταμεύου Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ Δημοςύων Υπαλλόλων, με αύςθημα ευθύνησ, με
εμπιςτοςύνη ςτο ϋμψυχο δυναμικό, με ςκληρό

προςπϊθεια εργαζομϋνων και Διοικητικού

Συμβουλύου και με την αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών, ςτο πλαύςιο του ςτρατηγικού
ςχεδιαςμού που χαρϊξαμε, μεταςχηματύζουμε βόμα - βόμα το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ςε ϋνα ςύγχρονο,
προςιτό, πρότυπο Αςφαλιςτικό Οργανιςμό.
Υλοποιώντασ τισ απαιτούμενεσ δρϊςεισ για τη βελτύωςη των παρεχομϋνων υπηρεςιών
αλλϊ και την εξοικονόμηςη πόρων και θϋλοντασ να δώςουμε ϋνα μόνυμα αιςιοδοξύασ, παρϊ την
ιδιαύτερα δύςκολη οικονομικό ςυγκυρύα που διανύουμε, ανακοινώνουμε ότι από 1/1/2012
αλλάζουμε τον τρόπο πληρωμήσ των Επικουρικών υντάξεων που χορηγεί το Σαμείο.
Ειδικότερα:
Α. .Όλεσ οι Επικουρικϋσ

Συντϊξεισ του

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.,

ανεξαρτότωσ (πρώην) Υπηρεςιακόσ

Μονϊδασ, θα καταβϊλλονται ςτουσ δικαιούχουσ κάθε δίμηνο, αντί τρίμηνο, με απευθεύασ
πύςτωςη των τραπεζικών λογαριαςμών τουσ .
Η πληρωμό θα γύνεται ςτισ παρακϊτω ημερομηνύεσ:
1η Υεβρουαρίου - για το 1ο δύμηνο (Ποςό ςύνταξησ από 1 Ιανουαρύου ϋωσ 28 Φεβρουαρύου)
1η Απριλίου

- για το 2ο δύμηνο (Ποςό ςύνταξησ από 1 Μαρτύου ϋωσ και 30 Απριλύου)

1η Ιουνίου

- για το 3ο δύμηνο (Ποςό ςύνταξησ από 1 Μαΐου ϋωσ 30 Ιουνύου)

1η Αυγούςτου

- για το 4ο δύμηνο (Ποςό ςύνταξησ από 1 Ιουλύου ϋωσ 31 Αυγούςτου)
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1η Οκτωβρίου

- για το 5ο δύμηνο (Ποςό ςύνταξησ από 1 Σεπτεμβρύου ϋωσ 31 Οκτωβρύου)

1η Δεκεμβρίου

- για το 6ο δύμηνο (Ποςό ςύνταξησ από 1 Νοεμβρύου ϋωσ 31 Δεκεμβρύου)

Εξαιρούνται οι ςυνταξιούχοι, τησ πρώην ΙΑ Τπηρεςιακήσ Μονάδασ (Σελωνειακών) των
οπούων η καταβολό τησ Επικουρικόσ Σύνταξησ θα εξακολουθόςει να γύνεται την 13η ημϋρα κϊθε
μόνα , του Σ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και του Σ.Α.Δ.Κ.Τ. οι οπούοι θα εξακολουθόςουν να πληρώνονται την
24η ημϋρα κϊθε μόνα.
Β. Ενημερωτικά ςημειώματα, με την ανϊλυςη των καταβαλλόμενων ποςών των ςυντϊξεων
και κρατόςεων, θα αποςτϋλλονται ςτουσ δικαιούχουσ μύα φορϊ ετηςύωσ μαζύ με τη φορολογικό
βεβαίωςη.
Σε περύπτωςη που υπϊρξει μεταβολό ςτο ποςό τησ ςύνταξησ τουσ ό των κρατόςεων θα γύνεται
επύ πλϋον ενημϋρωςη.
Για όλα τα παραπϊνω

οι ςυνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θα ενημερωθούν αναλυτικϊ

με

προςωπική επιςτολή που θα τουσ αποςταλεύ μαζύ με το ενημερωτικό ςημεύωμα για τισ
ςυντϊξεισ που τουσ ϋχουν καταβληθεύ για το 3Ο και 4Ο τρύμηνο του ϋτουσ 2011.
Στην ύδια επιςτολό, για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των ςυνταξιούχων από τισ Υπηρεςύεσ του
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θα παρϋχονται οδηγύεσ:
α. για την περύπτωςη μεταβολόσ των ατομικών ςτοιχεύων (αλλαγό τησ οικογενειακόσ
κατϊςταςησ, διεύθυνςησ κατοικύασ, τραπεζικού λογαριαςμού , δελτύου ταυτότητασ κ.ϊ.) και
β. για την περύπτωςη διακοπόσ, αναςτολόσ ό μεύωςησ τησ κύριασ ςύνταξόσ τουσ (από το Γενικό
Λογιςτόριο του Κρϊτουσ, Ι.Κ.Α, Ταμεύο Νομικών κ.ϊ), προσ αποφυγό λόψεωσ δυςμενών μϋτρων
(καταλογιςμόσ, αναςτολό ςυντϊξεων κ.λ.π).
Επύςησ, ενημερώνουμε ότι, η αναβαθμιςμϋνη ιςτοςελύδα του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (www.teady.gr ),
(η οπούα όδη χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ), παρϋχει τη δυνατότητα ςτουσ αςφαλιςμϋνουσ και τουσ
ςυνταξιούχουσ, να αντλόςουν πληροφορύεσ καθώσ και να επικοινωνόςουν με τισ υπηρεςύεσ μασ
μϋςω e-mail (teady@teady.gr), για θϋματα που τουσ απαςχολούν όπωσ: Τισ Προώποθϋςεισ
Συνταξιοδότηςησ, τη Συνταξιοδότηςη των Μελών τησ Οικογενεύασ , τον Υπολογιςμό τησ
Σύνταξησ, την Αναγνώριςη τησ Προώπηρεςύασ, τη Χορόγηςη δανεύων, τισ Επιςτροφϋσ Ειςφορών,
τισ αρμοδιότητεσ και το θεςμικό πλαύςιο που διϋπει το Ταμεύο, τισ Επικουρικϋσ Συντϊξεισ, τουσ
Αςφαλιςμϋνουσ και τουσ Πόρουσ του Ταμεύου, καθώσ και τα ςχετικϊ ΕΝΤΥΠΑ που πρϋπει να
υποβληθούν για κϊθε αύτημα.
Ο Πρόεδροσ του Σ.ΕΑ.Δ.Τ.
Μιχαήλ Γιάγκασ
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