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Προς : Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
Κοιν.: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα : Έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων συντάξεων από 1/1/19 για τους
συναδέλφους που έγινε πρόσφατα ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους
και ενημέρωση για τα προκύπτοντα αναδρομικά

Κύριε Διοικητά,
Με την παρούσα θέλουμε να επανέλθουμε σε ένα μείζον θέμα που απασχολεί εκατοντάδες
συναδέλφους - μέλη μας από τον Ιανουάριο του 2019 και παρά τις όποιες εξελίξεις, ακόμα
συνεχίζει να τους προκαλεί δυσκολίες και εμπόδια.
Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά από το υπόμνημα που υπέβαλε ο Σύλλογός μας και έγινε δεκτό
από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή σχετικά με τις αυξημένες
εισφορές που είχαν καταβάλει οι προερχόμενοι από την Ιονική Τράπεζα, αυξήθηκαν τα
ποσοστά αναπλήρωσης των προερχομένων από την Ιονική Τράπεζα με βάση το Νόμου
Κατρούγκαλου (Ν4387/2016) και έτσι κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους τον
Ιανουάριο του 2019 προέκυψαν αυξήσεις.
Ωστόσο, λόγω ορισμένων προβλημάτων και ελλιπών στοιχείων στα μηχανογραφικά
συστήματα του e-ΕΦΚΑ, δεν έγινε τότε ο επανυπολογισμός για περίπου 500 συναδέλφους.
Έκτοτε, ο Σύλλογός μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, με συνεχή επικοινωνία και
επιστολές προς τους αρμοδίους τόσο του e-ΕΦΚΑ όσο και του Υπουργείου, προκειμένου
να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και των εναπομείναντων 500 συναδέλφων.
Μετά από συνεχείς οχλήσεις μας και χαρακτηριστική καθυστέρηση από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, επιτέλους στις συντάξεις Απριλίου (που πιστώθηκαν τέλη Μαρτίου),
οι 500 αυτοί συνάδελφοί μας είδαν κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις τους, που με βάση την
άποψη των ασφαλιστικών μας συμβούλων πιθανολογούμε ότι πρόκειται για τις αυξήσεις
που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό που δεν είχε γίνει από τον Ιανουάριο του 2019.
Ωστόσο, πραγματικά δεν μπορούμε παρά να πιθανολογήσουμε ότι πρόκειται για τον εν
λόγω εκκρεμή μέχρι τότε επανυπολογισμό, γιατί δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν είναι
δυνατή η εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των συντάξεων από 1/1/19 για
αυτούς τους 500 συναδέλφους!
Επομένως, μέχρι να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, δεν είμαστε σε θέση να
διαπιστώσουμε αν πράγματι έγινε ο επανυπολογισμός, να ελέγξουμε τα ποσά που
προέκυψαν και σε τι αντιστοιχούν (πρόκειται για το σύνολο της αύξησης ή για το 1/5 ή για
τα 3/5, καθώς και άλλα παρόμοια ζητήματα που προκύπτουν). Επιπλέον, αν πράγματι αυτά
αφορούν τον επανυπολογισμό που απέδωσε αυξήσεις στους συναδέλφους μας από 1/1/19,

δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για το τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά τα αναδρομικά που
προκύπτουν από τον Ιανουάριο του 2019.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο να ταλαιπωρούνται με μία ακόμα
καθυστέρηση οι συνάδελφοι, χωρίς καμία απολύτως δική τους ευθύνη, αφού μάλιστα τα
εκκαθαριστικά σημειώματα των συντάξεων τους είναι πολλαπλώς απαραίτητα στην
καθημερινότητά τους σε διάφορες διαδικασίες (π.χ. επικαιροποίηση λογαριασμού τράπεζας,
απόδειξη επαγγέλματος, διακανονισμός δανείου – οφειλών κ.ά.) και δυστυχώς δεν μπορούν
να τα έχουν στη διάθεσή τους!
Μετά από την πίστωση των συντάξεων του Απριλίου, περιμέναμε και τις συντάξεις του
Μαΐου προκειμένου να διαπιστώσουμε αν θα καταβάλλονταν αναδρομικά από 1/1/19 και αν
θα μπορούσαμε να εκτυπώσουμε έστω τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2019 και του
2020, όπως όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας που η σύνταξή τους είχε επανυπολογιστεί
το 2019.
Καθώς όμως πλησιάζει πλέον, η πίστωση και των συντάξεων Ιουνίου και παρά τις επίμονες
προσπάθειές μας δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για όλα αυτά τα ζητήματα, σας
απευθύνουμε την παρούσα προκειμένου να ενεργήσετε άμεσα τόσο για την έκδοση των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων από 1/1/19, όσο και για τα αναδρομικά που προκύπτουν από
τον επανυπολογισμό.
Αναμένουμε άμεσα την απάντηση και τις ενέργειές σας σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, που
δυστυχώς χρονίζουν, ενώ θα έπρεπε να είχαν τακτοποιηθεί ήδη εδώ και περίπου 2,5 χρόνια!
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Αλεξόπουλος

