Επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
στον
e-ΕΦΚΑ
για
τις
συνεχιζόμενες, υπερβολικές,
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
στην εφαρμογή των διατάξεων
των ασφαλιστικών νόμων για
τον
επανυπολογισμό
των
συντάξεων και την απόδοση
αναδρομικών στους δικαιούχους
συνταξιούχους
Συνάδελφοι,
Οι καθυστερήσεις, τα λάθη, οι αδικίες και οι παλινωδίες του eΕΦΚΑ από την αρχή της λειτουργίας του είναι, δυστυχώς, ο
κανόνας και όχι η εξαίρεση. Σε σειρά υποθέσεων που αφορούν
είτε όλους τους συνταξιούχους είτε συγκεκριμένα τους
συνταξιούχους συναδέλφους προερχόμενους εκ της Ιονικής, έχουν
παρατηρηθεί, ελλείψεις, αστοχίες και κυρίως υπερβολική
καθυστέρηση.
Αναγνωρίζουμε βέβαια το δύσκολο έργο που είχε να επιτελέσει το
υπερταμείο με τις συνεχείς αλλαγές στους ασφαλιστικούς νόμους
και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, ωστόσο αυτά τα δεδομένα
δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ούτε τις απανωτές αστοχίες σε
σωρεία υποθέσεων, αλλά κυρίως το γεγονός ότι με το πέρας του
χρόνου, η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ αντί να βελτιώνεται,
επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο!

Έχοντας παρατηρήσει ότι τον τελευταίο χρόνο ειδικά υπάρχει μία
συνεχιζόμενη, υπερβολική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
ολιγωρία στην εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων
για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την απόδοση
αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους, αποστείλαμε την
κάτωθι επιστολή στον e-ΕΦΚΑ, κοινοποιώντας τη στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία θίγουμε τρία
ζητήματα (απόδοση αυξήσεων και αναδρομικών τόσο στους νέους,
όσο και στους παλαιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης – απόδοση αναδρομικών στους περίπου 500 συναδέλφους
στους οποίους ο επανυπολογισμός της σύνταξης από 1.1.19
ολοκληρώθηκε μόλις το Μάρτιο του 2021) στα οποία έχει υπάρξει
απαράδεκτη καθυστέρηση και απαιτούν άμεσα λύση!
Στην επιστολή τονίζουμε ότι οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν
επιληφθεί των υποθέσεων, αλλά επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν
να πρέπει να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη ακόμα και για τα
αδιαμφισβήτητα δικαιώματά μας, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση
των αρμοδίων να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση των
απαραίτητων διαδικασιών το συντομότερο δυνατόν και να
σταματήσει ο εμπαιγμός των δικαιούχων συνταξιούχων συναδέλφων
μας :
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