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Κυρίες – οι,
Τον περασμένο Οκτώβριο του 2019, με μεγάλη καθυστέρηση από τον
επανυπολογισμό των συντάξεων (από 1/1/19) δόθηκε η δυνατότητα
στους συνταξιούχους στους οποίους είχε ολοκληρωθεί η
διαδικασία του επανυπολογισμού να εκτυπώσουν το ενημερωτικό
σημείωμα σύνταξής τους του Ιανουαρίου 2019.

Αναλύοντας τα ενημερωτικά σημειώματα, είχαμε διαπιστώσει
σωρεία λαθών και παραλείψεων. Ένα από τα πλέον σοβαρά λάθη
ήταν ότι σε όσους συνταξιούχους εμφανιζόταν αρνητική προσωπική
διαφορά και επομένως προέκυπτε αύξηση της σύνταξής τους και
ενώ το ποσό θα χορηγείτο κατά 1/5 προσαυξημένο ετησίως, ο
υπολογισμός των κρατήσεων γινόταν επί του ποσού στο οποίο θα
διαμορφωθεί η σύνταξή τους το 2023, μετά την απόδοση του
συνόλου της δικαιούμενης αύξησης.
Μάλιστα, στις αρχές του 2020 ο ΕΦΚΑ, ξαφνικά και χωρίς καμία
προειδοποίηση, σταμάτησε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής
εφαρμογής εκτύπωσης των σημειωμάτων, με τη δικαιολογία της
αποκατάστασης του συγκεκριμένου λάθους.
Πριν λίγες μέρες, αποκαταστάθηκε η λειτουργία της ηλεκτρονικής
εφαρμογής του ΕΦΚΑ για τα ενημερωτικά σημειώματα και πράγματι
διαπιστώνουμε ότι οι κρατήσεις διορθώθηκαν και υπολογίστηκαν
επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και όχι στο ποσό
όπως αυτό θα διαμορφωθεί από 1/1/23 και μετά.
Και ενώ στα νέα ενημερωτικά σημειώματα διαπιστώνουμε επίσης
ότι η προσωπική διαφορά παραμένει η ίδια και επομένως λόγω των
μειωμένων κρατήσεων θα έπρεπε να αυξηθούν οι συντάξεις όσων
έχουν αρνητική προσωπική διαφορά, με ένα ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ,
που στερείται κάθε βάσης, λογικής και εξήγησης, το τελικό
πληρωτέο ποσό της σύνταξης παραμένει το ίδιο!
Έχουμε ήδη απευθυνθεί στους ασφαλιστικούς και νομικούς μας
συμβούλους για να εξετάσουμε τη λογική και τη νομιμότητα αυτής
της «αλχημείας», αλλά πραγματικά κανένας δεν μας έχει δώσει
μέχρι στιγμής απάντηση με ποια λογιστική ή άλλη λογική έγινε η
«αναγωγή της προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση» (όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται), προκειμένου να… κατορθώσουν να
κρατήσουν τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα, παρά τη μείωση
των κρατήσεών μας!
Ο Σύλλογός μας δε θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια ενώπιον της
προσπάθειας υποτίμησης της νοημοσύνης και εμπαιγμού των

συνταξιούχων!
Αποστέλλουμε το κάτωθι αναλυτικό δημοσίευμά μας στα ΜΜΕ και
στους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου και θεωρούμε ότι
είναι χρέος όλων να αναδειχθούν οι αλχημείες της κυβέρνησης σε
βάρος των συνταξιούχων, ενώ θα αποστείλουμε άμεσα σχετική
επιστολή στους αρμόδιους φορείς και τον Υπουργό κ. Βρούτση,
απαιτώντας την αποκατάσταση των αδικιών!
Σε κάθε περίπτωση επεξεργαζόμαστε πλήρως όλα τα δεδομένα σε
συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συνεργάτες
και σύντομα θα είμαστε σε θέση να προβούμε σε ενέργειες για να
αρθεί αυτή η κατάφωρη αδικία και να διεκδικήσουμε αυτά που
δικαιούμαστε.
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Επανενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης των
ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων του 2019 – Με ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ,
ΑΝΕΞΗΓΗΤΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ κράτησαν τις συντάξεις μας στα ίδια
επίπεδα!

