Μετά από τις… λογιστικές
αλχημείες, ακολούθησαν οι…
ακατανόητες απαντήσεις…
Συνάδελφοι,
Από την πρώτη στιγμή που έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων
των προερχομένων εκ της Ιονικής τον Ιανουάριο του 2019
(αποδίδοντας στο σύνολο σχεδόν των συναδέλφων αυξήσεις μετά
από τις επιτυχημένες προσπάθειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και το
υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξόπουλου), ο Σύλλογός μας παρακολουθεί
στενά το θέμα και διεκδικεί προς όφελος των συναδέλφων όσα
δικαιούνται.
Εξ αρχής σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας
συμβούλους είχαμε παρατηρήσει ορισμένα λάθη, παραλείψεις,
αστοχίες, τα οποία είχαν αποτυπωθεί στις περισσότερες από
1.000 ενστάσεις που κατατέθηκαν μέσω του Συλλόγου μας και για
τα οποία έχουμε επανειλημμένα ζητήσει διορθώσεις και
διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ.
Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που είχαμε παρατηρήσει
ήταν ότι οι κρατήσεις μας μετά τον επανυπολογισμό των
συντάξεων γίνονταν επί του συνολικού ποσού της αύξησης που
λάβαμε, όπως αυτό θα διαμορφωθεί το 2023 (όταν θα έχουν
προσαυξηθεί οι συντάξεις μας κατά τα 5/5 της αρνητικής
προσωπικής διαφοράς) και όχι επί του πραγματικού ποσού που μας
αποδιδόταν.
Οι ενστάσεις που είχαμε καταθέσει και οι επιστολές μας προς
τον e-ΕΦΚΑ, είχαν ως αποτέλεσμα σε αυτό το θέμα να γίνουν
πράγματι (με χαρακτηριστική καθυστέρηση από πλευράς του
Ασφαλιστικού Φορέα) διορθώσεις (δηλαδή μειώσεις) των κρατήσεων
το φθινόπωρο του 2020. Ωστόσο, ως «δια μαγείας» και με
διάφορες λογιστικές αλχημείες, παρά τις μειώσεις των

κρατήσεων, οι συντάξεις μας παρέμειναν καθηλωμένες στα ίδια
επίπεδα!
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απέστειλε την υπ’αριθμ. 15/24.9.20 επιστολή
(βλ. εδώ) στον Υπουργό Εργασίας για αυτό το θέμα, ζητώντας
διευκρινίσεις για αυτές τις λογιστικές αλχημείες και ιδιαίτερα
για την ακατανόητη σε όλους τους ασφαλιστικούς και νομικούς
μας συνεργάτες «αναγωγή της προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση
για λογιστικούς λόγους στην ανάλυση της μηνιαίας πληρωμής»,
καθόσον σε αυτή την ακατάληπτη διαδικασία μοιάζει να οφείλεται
η καθήλωση των συντάξεών μας στα ίδια επίπεδα, παρά τη μείωση
των κρατήσεων.
Έκτοτε, το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι διαβίβασε την επιστολή
μας στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και εν τέλει, μετά από
περίπου 10 μήνες (ακόμα μία
καθυστέρηση…) λάβαμε απάντηση…
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Το πρόβλημα είναι ότι η απάντηση του e-ΕΦΚΑ δε μας έκανε
σοφότερους όσον αφορά στην ουσία του ζητήματος.
Στο πρώτο σκέλος, όπως μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια,
γίνεται ανάλυση του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με
βάση το Νόμο 4387/2016 και των στοιχείων που απεικονίζονται
στο ενημερωτικό σημείωμα κάθε συνταξιούχου – θέματα δηλαδή που
ούτως ή άλλως γνωρίζουμε.
Στο τελευταίο σκέλος, όταν πλέον επιχειρείται η απάντηση στο
ερώτημα που είχαμε θέσει σχετικά με την περιβόητη «αναγωγή της
προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση», το αποτέλεσμα είναι μηδέν
εις το πηλίκο, αφού για μία ακόμα φορά δε μας δίνεται
ουσιαστική απάντηση και δεν επεξηγείται πώς είναι δυνατόν και
μετά τη μείωση των κρατήσεων να παραμένει η σύνταξη στα ίδια
επίπεδα!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠ_ ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εμείς βέβαια, θα εξετάσουμε ενδελεχώς την απάντηση του e-ΕΦΚΑ
σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας

συμβούλους προκειμένου να αναλύσουμε όλα τα σημεία που
αναφέρονται και εν συνεχεία θα αποφασίσουμε για περαιτέρω
ενέργειές μας.
Δυστυχώς, ο εμπαιγμός των συνταξιούχων της Ιονικής από τον eΕΦΚΑ σε αυτό το θέμα συνεχίζεται, αλλά εμείς είμαστε
αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το καλύτερο δυνατό
για όλους τους συναδέλφους μας.
Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μάθετε
όλες τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα.

