Οι
συμμετέχοντες
στις
ομαδικές αγωγές μέσω του
Συλλόγου
μας
για
τη
διεκδίκηση του συνυπολογισμού
ως συντάξιμων αποδοχών των
πάσης φύσεως αποδοχών επί των
οποίων
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καταβάλει
εισφορές
οι
παλαιοί
συνταξιούχοι (προ 13/5/16),
πρέπει να μας αποστείλουν
άμεσα το ενημερωτικό σημείωμα
συντάξεων του Ιουνίου 2021
Συνάδελφοι,
Όπως σας ενημερώσαμε με το χθεσινό δημοσίευμά μας (βλ. εδώ),
μετά από τις ενέργειες του Συλλόγου μας προς τον e-ΕΦΚΑ είναι
πλέον δυνατή η εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων
των μηνών του 2021 και για όσους συναδέλφους έχουν αρνητική
διαφορά και τους είχε γίνει ο επανυπολογισμός ήδη από τον
Ιανουάριο του 2019 (δυστυχώς συνεχίζουν να μην μπορούν να
εκτυπώνουν ενημερωτικά σημειώματα από 1.1.19 και μετά οι
περίπου 500 συνάδελφοι που είδαν πρόσφατα αυξήσεις στις
συντάξεις τους).
Όπως σας αναφέραμε στο δημοσίευμά μας, από το ενημερωτικό

σημείωμα του Απριλίου 2021 και μετά, έχουν γίνει ορισμένες
διορθώσεις από τον e-ΕΦΚΑ σε σχέση με τα προηγούμενα
ενημερωτικά σημειώματα, αφού 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.
Όσοι συνάδελφοι έχετε συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές μέσω
του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως
συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων
έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ
13/5/16), έχετε προσκομίσει είτε στο Σύλλογό μας είτε στο
γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ
30-32, 10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός
Τσιμισκή
54, 54623) τα ενημερωτικά σημειώματα του Ιανουαρίου 2019 (όπως
σας είχε ζητηθεί, αφού μέχρι χθες δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση
των ενημερωτικών σημειωμάτων του 2021).
Ωστόσο, μετά από αυτήν την εξέλιξη και καθώς τα ενημερωτικά
σημειώματα μετά τον Απρίλιο του 2021 περιλαμβάνουν ορισμένες
διορθώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα, για τον ορθό υπολογισμό
της σύνταξής σας σύμφωνα με τον τρόπο διεκδίκησης που
απαιτείται στις ομαδικές αγωγές και προκειμένου να
υπολογιστούν σωστά και με ακρίβεια οι διαφορές που θα
προκύψουν, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να αποστείλετε είτε στο
Σύλλογό μας (e–mail : info@ionikienotita.gr ) είτε στο γραφείο
του δρ. Παπακωνσταντίνου το συντομότερο δυνατόν το ενημερωτικό
σημείωμα του Ιουνίου 2021 (καθόσον μεσολαβεί το ενημερωτικό
σημείωμα του Μαΐου με λανθασμένα στοιχεία, καθόσον, όπως θα
θυμάστε, στη συγκεκριμένη καταβολή συντάξεων πιστώθηκαν
λανθασμένα ποσά).

