Μετά από τις ενέργειες της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ εκτυπώνονται
πλέον
τα
ενημερωτικά
σημειώματα συντάξεων για το
2021 για τους συναδέλφους που
τους έγινε επανυπολογισμός
τον Ιανουάριο 2019 – Εν
αναμονή για τη δυνατότητα
εκτύπωσης των σημειωμάτων και
των
500
συνταξιούχων
συναδέλφων
που
έλαβαν
πρόσφατα αυξήσεις
Συνάδελφοι,
Με το από 7/7/21 δημοσίευμά μας (βλ. εδώ), σας είχαμε
ενημερώσει ότι ο e-ΕΦΚΑ απάντησε στην επιστολή μας σχετικά με
τη δυνατότητα εκτύπωσης των ενημερωτικών σημειωμάτων
συντάξεων, τόσο για τους συναδέλφους με αρνητική προσωπική
διαφορά που τους είχε γίνει επανυπολογισμός τον Ιανουάριο του
2019 (οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα εκτύπωσης για το 2021),
όσο και για τους συναδέλφους που τους περίπου 500 συναδέλφους
που είδαν πρόσφατα αυξήσεις στις συντάξεις τους (οι οποίοι δεν
έχουν δυνατότητα εκτύπωσης από 1/1/19).
Στην επιστολή μας είχαμε τονίσει την άμεση αναγκαιότητα να

δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα, καθόσον τα ενημερωτικά
σημειώματα συντάξεων είναι πολλαπλώς χρήσιμα στην
καθημερινότητά μας, ενώ είναι απαραίτητα για να έχουμε εικόνα
του τρόπου υπολογισμού των συντάξεών μας.
Η κοινοποίηση, λοιπόν, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση
Πληροφορικής και Επικοινωνιών μετά από την επιστολή του
Συλλόγου μας για αυτό το θέμα έπιασε τόπο, αφού από σήμερα
(Δευτέρα 12/7/21) είναι δυνατή η εκτύπωση των ενημερωτικών
σημειωμάτων συντάξεων του 2021 για όσους έχουν αρνητική
προσωπική διαφορά και τους είχε γίνει επανυπολογισμός τον
Ιανουάριο του 2019.
· Όσοι συνάδελφοι ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία και
εκτυπώσετε τα ενημερωτικά σημειώματα, θα διαπιστώσετε στο
ενημερωτικό σημείωμα του Απριλίου 2021 (πίστωση τέλος
Μαρτίου) τις διορθώσεις που έχει κάνει ο e-ΕΦΚΑ. Στη
δεύτερη σελίδα ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης απεικονίζεται
ολόκληρος αναλυτικά (μήνες και μέρες εργασίας), ενώ ο
χρόνος που υπολογίζεται με πρόσθετες εισφορές ΤΑΠΙΛΤ
διαφοροποιείται και απεικονίζεται – υπολογίζεται μόνο ο
χρόνος που έχει διανυθεί στην τράπεζα για τα επιπλέον
ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτός ήταν και ο λόγος που κάποιοι
συνάδελφοι είχαν δει κάποια αύξηση ή μείωση στη σύνταξή
τους. Για αυτό σας είχαμε ενημερώσει, σύμφωνα με όσα είχαν
διαπιστώσει οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι πριν ακόμα να
έχουμε στη διάθεσή μας τα ενημερωτικά σημειώματα και σας
είχαμε αναλύσει ότι αυξήθηκε ή μειώθηκε η προσωπική σας
διαφορά μετά από διορθώσεις του επανυπολογισμού που έγιναν
από τον e-ΕΦΚΑ. Τώρα απλά μπορείτε και να τις διαπιστώσετε.
Αν κάποιος συνάδελφος παρατηρήσει ότι κάτι δεν είναι σωστό
μετά τη διόρθωση που έγινε στη σύνταξή του, να
επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να εξετάσουν την
περίπτωσή του οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι και να
ενεργήσουμε προς τον e-ΕΦΚΑ.
· Επιπλέον, στο ενημερωτικό σημείωμα του Μαΐου (πίστωση
τέλος Απριλίου) που οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13.5.16)

είδατε ένα σημαντικό αυξημένο ποσό στις συντάξεις σας (που
πιστώθηκε λανθασμένα), θα δείτε ότι και αυτό απεικονίζεται
με τελείως λάθος στοιχεία στη δεύτερη σελίδα ως προς τα
ποσοστά αναπλήρωσης, την προσωπική διαφορά και χωρίς καμία
λογική εν γένει (σας έχουμε ενημερώσει ότι σύμφωνα με την
ενημέρωση που έχουμε από τον e-ΕΦΚΑ, αυτά τα ποσά θα
επιστραφούν κάποια στιγμή μέσω συμψηφισμού).
Δυστυχώς, συνεχίζεται το πρόβλημα με τους περίπου 500
συναδέλφους που είδαν πρόσφατα αυξήσεις (στις συντάξεις
Απριλίου), καθόσον δεν μπορούν να εκτυπώσουν κανένα
ενημερωτικό σημείωμα από 1/1/19 και μετά. Είμαστε σε αναμονή
για τις ενέργειες του e-ΕΦΚΑ για την επίλυση και αυτού του
προβλήματος και βεβαίως οποιαδήποτε εξέλιξη θα τη μάθετε
πρώτοι μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

