Συνεχίζεται ο εμπαιγμός σε
βάρος των Ιονικάριων από
Κυβέρνηση & e-ΕΦΚΑ στο θέμα
των άδικων κρατήσεων του
επανυπολογισμού! Έτοιμοι να
απαντήσουμε πλέον με νομικές
ενέργειες
Συνάδελφοι,
Από την πρώτη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία εκτύπωσης
των ενημερωτικών σημειωμάτων των επανυπολογισμένων συντάξεων
του 2019 και είχαμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τη διαδικασία
και τον τρόπο του επανυπολογισμού, είχαμε διαπιστώσει ορισμένα
σφάλματα, τα οποία έχουμε επισημάνει επανειλημμένως έκτοτε
προς τους αρμόδιους φορείς.
Ένα από τα πλέον σοβαρά σφάλματα, το οποίο αφορά τους
συναδέλφους στους οποίους επανυπολογίστηκε η σύνταξή τους και
λόγω της αρνητικής διαφοράς είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους
(δηλαδή τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων συναδέλφων
μας που τους έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης), ήταν οι
άδικες κρατήσεις επί των μικτών ποσών της σύνταξης, καθώς
αυτές υπολογίζονταν επί του συνόλου του ποσού της σύνταξης
όπως αυτό θα διαμορφωθεί το 2023 και όχι επί του ποσού της
καταβαλλόμενης σύνταξης (υπενθυμίζουμε ότι η αύξηση μετά τον
επανυπολογισμό τον Ιανουάριο του 2019 καταβάλλεται κατά 1/5
ετησίως μέχρι να αποδοθεί ολόκληρη το 2023).
Μετά από τις ενέργειες και τις επιστολές του Συλλόγου μας
(στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι περίπου 1.000 ενστάσεις

που κατατέθηκαν μέσω του Συλλόγου μας) και αφού τα ενημερωτικά
σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων είχαν σταματήσει να
εκδίδονται για ένα μεγάλο διάστημα, τον περασμένο Σεπτέμβριο
του 2020 επανενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης
των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων του 2019. Τότε
διαπιστώσαμε ότι είχαν πράγματι μειωθεί οι κρατήσεις σε όσους
εμφανίζουν αρνητική προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό
της σύνταξής τους, αφού αυτές φαινόταν να υπολογίζονται επί
των καταβαλλόμενων ποσών, ωστόσο με διάφορες ανεξήγητες
«αλχημείες» είχαν κρατηθεί οι συντάξεις στα ίδια επίπεδα!
Στη συνέχεια αυτού του κακοπαιγμένου «σίριαλ», μετά από τις
νέες ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προκειμένου να μας δοθούν
διευκρινίσεις για αυτές τις ακατανόητες «αλχημείες» από την
Κυβέρνηση και τον e-ΕΦΚΑ, στα ενημερωτικά σημειώματα του
Ιανουαρίου 2021 διαπιστώσαμε ότι είχαν επανέλθει οι κρατήσεις
υπολογισμένες επί του συνόλου των αποδοχών, όπως αυτές θα
διαμορφωθούν την 1/1/23!
Ο Σύλλογός μας είχε σημειώσει ότι οι παλινωδίες των αρμόδιων
φορέων σε αυτό το θέμα αναδεικνύουν την προσπάθεια υποτίμησης
της νοημοσύνης και εμπαιγμού των συνταξιούχων και ενώπιον
αυτής της κατάστασης είχε αποστείλει την υπ’αριθμ. 1/8.1.21
επιστολή (βλ. εδώ) στο Υπουργείο και τον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας τις
απαραίτητες επεξηγήσεις ώστε να διεκδικήσουμε όσα
δικαιούμαστε!
Και πλέον, ερχόμαστε στο σήμερα, όπου σε απάντηση της ως άνω
επιστολής μας, ο e-ΕΦΚΑ μας ενημερώνει για μία ακόμα
αλλοπρόσαλλη ενέργεια που αναδεικνύει την απουσία σοβαρότητας
και σχεδιασμού των αρμόδιων φορέων!
Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ
μας ενημέρωσε ότι τα ενημερωτικά
σημειώματα συντάξεων του Ιανουαρίου 2021 «… αναρτήθηκαν εκ
παραδρομής από την αρμόδια μηχανογραφική υπηρεσία, κατόπιν
κάποιας τεχνικής αστοχίας κατά τη διάρκεια μηχανογραφικών
ελέγχων, καθόσον η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης.

Για τον λόγο αυτό, το ενημερωτικό του 1/2021 έχει ανακληθεί
και αναμένεται η ανάρτησή του στο προσεχές διάστημα.
Έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο, η ανάρτηση των ενημερωτικών
σημειωμάτων μέχρι και τον 12/2020, τα οποία μπορείτε να
αντλήσετε από τον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ…».
Εν ολίγοις, ο e-ΕΦΚΑ απέσυρε το ενημερωτικό σημείωμα του
Ιανουαρίου 2021, δίνοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης των
ενημερωτικών σημειωμάτων μέχρι το Δεκέμβριο του 2020, στα
οποία αποτυπώνονται οι λογιστικές «αλχημείες» που παρά τη
μείωση των κρατήσεων έχουν κρατήσει τις συντάξεις μας στα ίδια
επίπεδα…
Πλέον, ακόμα και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά!
.
Συνάδελφοι,
Την προηγούμενη φορά είχαμε γράψει για τα… μπρος πίσω και τις
παλινωδίες της κυβέρνησης και του e-ΕΦΚΑ σε αυτό το θέμα,
ωστόσο δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα είχαμε νέο
πισωγύρισμα!
Μετά και από αυτήν την εξέλιξη και παρά το γεγονός ότι δε
θέλαμε βεβαίως σε καμία περίπτωση να μπούμε στη διαδικασία να
διεκδικήσουμε δικαστικά ακόμα και τα αυτονόητα, αν το αμέσως
επόμενο διάστημα δεν διορθωθούν οι άδικες κρατήσεις και δε
γίνει αναπροσαρμογή των συντάξεων των συναδέλφων οι οποίοι
είχαν αρνητική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό (και βεβαίως
πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά οι παράνομες κρατήσεις),
έχουμε ήδη προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους νομικούς μας
συμβούλους προκειμένου η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ να διεκδικήσει το
δίκαιό μας μέσω νομικών ενεργειών.
Για εμάς αυτή είναι η ύστατη λύση, αλλά η απουσία διάθεσης
συνεννόησης και λογικής από την πλευρά των αρμόδιων φορέων,
φαίνεται ότι μας οδηγεί αναγκαστικά σε αυτό το δρόμο.

Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα
οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος.
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