Κοινή
Επιστολή
ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
και
Συλλόγου
Συνταξιούχων στο Διοικητή του
e-ΕΦΚΑ
και
τον
Υπουργό
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων για τα σφάλματα και
τις παραλείψεις στην πίστωση
των αναδρομικών, για τον
επανυπολογισμό των συντάξεων
των μελών μας συνταξιούχων
του ΤΑΠΙΛΤ και συνολικά για
τη συνεχιζόμενη αβελτηρία που
χαρακτηρίζει τον e-ΕΦΚΑ
Συνάδελφοι,
Δυστυχώς θα πρέπει για μία ακόμα φορά να στηλιτεύσουμε τη
συνεχιζόμενη αβελτηρία που χαρακτηρίζει τον e-ΕΦΚΑ στη
διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν την εφαρμογή των
ασφαλιστικών διατάξεων. Έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ότι η
λειτουργία του e-ΕΦΚΑ βαίνει προς μία συνεχή υποβάθμιση και
κάθε φορά που επιχειρείται η διεκπεραίωση μίας – από τις
πολλές – εκκρεμότητες, δημιουργούνται νέες, αφού τα λάθη, οι
παραλείψεις και οι καθυστερήσεις είναι δεδομένα!

Ήδη, στην πρόσφατη πίστωση των αναδρομικών των συνταξιούχων
(παλαιών και νέων) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4670/2020 παρατηρήθηκε σωρεία
λαθών και παραλείψεων (βλ. εδώ), ενώ τις επόμενες ημέρες η
λειτουργία της υποτιθέμενης ενημερωτικής, ηλεκτρονικής
πλατφόρμας όχι μόνο δε μας έκανε σοφότερους, αλλά πρόσθεσε νέα
λάθη στην όλη διαδικασία (βλ. εδώ)!
Επειδή αυτή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν
είναι δυνατόν πλέον οι ασφαλισμένοι συνολικά, αλλά και ειδικά
οι συνάδελφοί μας συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ), να
υποεξυπηρετούνται και να ταλαιπωρούνται, αποστείλαμε από
κοινού με το Σύλλογο Συνταξιούχων την ακόλουθη επιστολή,
θέτοντας επιτακτικά τα ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τους
συνταξιούχους συναδέλφους μας (αναδρομικά για περισσότερα από
30 έτη ασφάλισης, αναδρομικά για τους περίπου 500 συναδέλφους
που τους έγινε επανυπολογισμός τον Απρίλιο του 2021 κ.ά.), στα
οποία πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις!

Κοινή Επιστολή Συλλόγων Νο 21-14.10.21
Με την αποστολή κοινής επιστολής με το Σύλλογο Συνταξιούχων
επιθυμούμε να παρουσιάσουμε ένα κοινό μέτωπο προς τον e-ΕΦΚΑ
και το Υπουργείο και να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας
προκειμένου να ληφθούν σοβαρά υπ’όψη και να βρεθούν άμεσα
λύσεις! Ελπίζουμε αυτή τη φορά οι αρμόδιοι να εισακούσουν τις
εκκλήσεις μας και έστω και καθυστερημένα να ανταποκριθούν!
Η ανικανότητα, η αβελτηρία των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ
και ο εμπαιγμός των συνταξιούχων πρέπει επιτέλους να λάβουν
τέλος!

