Το γραφείο του Υπουργού κ.
Βρούτση
διαβίβασε
την
επιστολή του Συλλόγου μας
σχετικά με τον επανυπολογισμό
των
συντάξεων
και
τις
ακατανόητες αλχημείες που
κράτησαν τις συντάξεις μας
στα ίδια επίπεδα παρά τις
μειώσεις των κρατήσεων, στο
γραφείο του διοικητή του
ΕΦΚΑ, ζητώντας τις ενέργειες
του ασφαλιστικού φορέα για το
θέμα
Συνάδελφοι,
Μετά την επανενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης
των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων του 2019, σας είχαμε
τονίσει ότι με διάφορες ανεξήγητες «αλχημείες» κράτησαν τις
συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι μετά από
τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
διορθώθηκαν τα λάθη στις κρατήσεις (οι οποίες πράγματι
υπολογίστηκαν επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και
όχι στο ποσό όπως αυτό θα διαμορφωθεί από 1/1/23 και μετά), με
ένα ακατανόητο τέχνασμα, το πληρωτέο ποσό παρέμεινε το ίδιο!

Το τέχνασμα αυτό εντοπίζεται κυρίως στην αναγραφόμενη «αναγωγή
της προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση», για την οποία κανένας
από τους εξειδικευμένους νομικούς και ασφαλιστικούς μας
συμβούλους δεν μπορούσε να κατανοήσει τη λογική της!
Ο Σύλλογός μας προέβη σε σειρά ενεργειών με την αποστολή
Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ και στους βουλευτές, ενώ παραδώσαμε και
επιστολή στον Υπουργό κ. Βρούτση και τους αρμόδιους φορείς,
ζητώντας διευκρινίσεις για τις λογιστικές αλχημείες που
κράτησαν τις επανυπολογισμένες συντάξεις με αρνητική προσωπική
διαφορά στα ίδια επίπεδα, παρά τις μειώσεις των κρατήσεων.
Το γραφείο του Υπουργού έλαβε υπ’όψη την επιστολή μας και τη
διαβίβασε με την κάτωθι δική του επιστολή (η οποία
κοινοποιήθηκε στο Σύλλογό μας) στο γραφείο του διοικητή του
ΕΦΚΑ, ζητώντας τις ενέργειες του ασφαλιστικού φορέα για αυτό
το θέμα:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Έχουμε επανειλημμένως ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό για τα
ασφαλιστικά θέματα της Ιονικής και για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά
δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η ανταπόκριση
του γραφείου του Υπουργού στην επιστολή μας και η διαβίβασή
της στο διοικητή του ΕΦΚΑ είναι ένα θετικό βήμα και αναμένουμε
πλέον από τον ΕΦΚΑ να μας ενημερώσει επίσημα για αυτήν τη
«λογιστική αλχημεία» και να διορθώσει τα τυχόν λάθη.
Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και
νομικούς του συμβούλους βρίσκεται πάντοτε σε συνεχή εγρήγορση
και δε σταματά να εξετάζει όλα τα δεδομένα και τις προοπτικές
για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των
συναδέλφων. Σε αυτό το θέμα αναμένουμε πλέον την ανταπόκριση
του ΕΦΚΑ προκειμένου να προχωρήσουμε τις ενέργειές μας και
βεβαίως θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

