Μετά από επίμονες προσπάθειες
της
ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
επιστρέφονται στο τέλος του
μήνα
τα
παρανόμως
παρακρατηθέντα
ποσά
του
Ν4093/2012 για το ενδεκάμηνο
Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016,
στους συναδέλφους που είχε
γίνει
τροποποίηση
της
συνταξιοδοτικής τους απόφασης
Συνάδελφοι,
Όπως θα θυμάστε, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2020 είχαν
πιστωθεί τα αναδρομικά των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών των
Ν4051/2012 και Ν4093/2012 για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 –
Μάιος 2016, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Ο Σύλλογός μας είχε παρακολουθήσει στενά το ζήτημα και
μάλιστα, διαπιστώνοντας κάποια σφάλματα και παραλείψεις, είχε
αποστείλει σχετικές επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας
τη διευθέτησή τους.
Ενώ τα υπόλοιπα θέματα που είχαμε θίξει, έχουν έκτοτε
διευθετηθεί, παραμένει μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα το ζήτημα
που αναφέραμε στην υπ’αριθμ. 25/2.12.20 επιστολή μας (πατήστε
εδώ) προς το ΤΑΠΙΛΤ-Συγχωνευμένα ταμεία, το Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων και το διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Αυτό
αφορούσε τους συναδέλφους που είχαν λάβει αναδρομικά για
διάστημα που συμπεριλάμβανε και το επίμαχο ενδεκάμηνο, λόγω
τροποποίησης της οριστικής τους απόφασης συνταξιοδότησης (π.χ.
λόγω διόρθωσης βαθμού, άρσης πλαφόν, επιδομάτων τέκνων ή γάμου
κ.ά), καθόσον σε αυτήν την κατηγορία είχε γίνει παρακράτηση
τόσο του Ν4051/2012 όσο και του Ν4093/2012, αλλά τους
επεστράφη μόνο η κράτηση του Ν4051/2012.
Βέβαια, το θέμα αυτό γνωρίζαμε ότι παρουσίαζε επιπλέον
δυσκολίες, αφού τα αναδρομικά της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν
υπήρχε η δυνατότητα να υπολογιστούν ηλεκτρονικά και εξ αρχής
είχαν υπολογιστεί χειροκίνητα από το ΤΑΠΙΛΤ (Συγχωνευμένα
ταμεία). Συνεπώς η διαδικασία της επιστροφής των παρανόμως
παρακρατηθέντων επίσης δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει
ηλεκτρονικά, αλλά έπρεπε να εξεταστεί κάθε φάκελος ξεχωριστά
και να υπολογιστούν οι επιστροφές από τους εργαζομένους στο
ταμείο μας.
Συνεπώς, πράγματι ο φόρτος εργασίας που συνεπαγόταν αυτή η
διαδικασία για την επιστροφή των αναδρομικών του Ν4093/2012 σε
αυτήν την κατηγορία των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλος, ωστόσο ο
Σύλλογός μας που κίνησε το θέμα αυτό, δε σταμάτησε ποτέ να
πιέζει τους αρμοδίους προκειμένου να διεκπεραιωθεί η
διαδικασία και οι συνάδελφοι να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται
(το θέμα μάλιστα αφορά δεκάδες συναδέλφους μας και όχι
κάποιους λίγους).
Έπειτα λοιπόν από τις επίμονες προσπάθειες της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ και αυτήν την πολύμηνη – εν πολλοίς πάντως
δικαιολογημένη – αναμονή, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε
ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο τέλος του τρέχοντος
μήνα (πιθανώς μαζί με τις συντάξεις Οκτωβρίου), θα πιστωθούν
τα αναδρομικά του ενδεκαμήνου που προκύπτουν από τα παρανόμως
παρακρατηθέντα ποσά του Ν4093/2012 στην εν λόγω κατηγορία
συνταξιούχων συναδέλφων.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους εργαζόμενους στο Ταμείο

που έφεραν εις πέρας αυτή την ομολογουμένως δύσκολη
διαδικασία, αλλά κύρια την ασφαλιστική μας σύμβουλο,
συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου, η οποία πράγματι κυνήγησε το
θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος, αφού δεν σταμάτησε όλους
αυτούς τους μήνες να πιέζει για τη διεκπεραίωσή του ώστε να
πιστωθούν αυτά τα ποσά στους δικαιούχους.
Εφόσον τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας και τα ποσά
αυτά πιστωθούν στους δικαιούχους μαζί με τις συντάξεις
Οκτωβρίου (θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις επίσημες
ημερομηνίες), το πιθανότερο είναι ότι αυτά θα αναφέρονται και
στο εκκαθαριστικό σημείωμα των συναδέλφων.
Αν οι δικαιούχοι συνάδελφοι, αφού λάβουν τα ποσά, έχουν
οποιαδήποτε σχετική απορία ή αν κάποιοι γνωρίζουν ότι ανήκουν
στην επίμαχη κατηγορία και παρουσιάστηκε πρόβλημα στην
πίστωση, τότε θα μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογό μας,
προκειμένου να τους παρέχουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

