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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η επίμαχη αυτή διεκδίκηση εστιάζεται στις αυξήσεις των συντάξεων 190.000 περίπου
συνταξιούχων οι οποίοι έχουν πάνω από 30 χρόνια προϋπηρεσίας, μέσω του
επανυπολογισμού των συντάξεων τους. Σ’ αυτήν την ομάδα των συνταξιούχων
περιλαμβάνονται και πολλοί τραπεζοσυνταξιούχοι.

Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης ότι, θα συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ
και ότι πριν το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων,
οι δικαιούχοι δεν θα δουν στους λογαριασμούς τους τις αντίστοιχες αυξήσεις πριν το τέλος
του Φεβρουαρίου του 2021 και βλέπουμε.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από κύκλους προσκείμενους στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύο (2) είναι οι αιτίες που προκάλεσαν αυτήν την
διάψευση των εξαγγελιών της Κυβέρνησης. Και συγκεκριμένα Ισχυρίζονται ότι:
1) προέκυψαν διάφορα τεχνικά προβλήματα στο λογισμικό και στα ηλεκτρονικά
συστήματα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες αυτές τόσο στο e-ΕΦΚΑ όσο και στο πρώην
Ι.Κ.Α. το οποίο θα έπρεπε να είναι σε θέση να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία στις
υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που το διαδέχτηκαν και
2) είναι πολύ δύσκολο να εξοικονομηθούν τα ποσά τα οποία θα πρέπει να δοθούν
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ στο σύνολο των δικαιούχων που ανέρχονται
σε περίπου 190.000 συνταξιούχους.
Όλοι εμείς οι συνταξιούχοι παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας συνεχώς προαναγγέλλει παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων και
διατυμπανίζει τις προθέσεις της να διορθώσει δήθεν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος.
Και τελικά στην πράξη αντί να επιλύει τα προβλήματα, τα μεγεθύνει με αποτέλεσμα τη
συνεχή εξαπάτηση και την ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων.
Βέβαια δεν μας διαφεύγει της προσοχής ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. διατηρεί σε ισχύ την
προσωπική διαφορά που θεσμοθετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, η τυχόν
αύξηση που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό των συντάξεων – στις περισσότερες των
περιπτώσεων – να μην είναι πραγματική γιατί θα συμψηφιστεί με αντίστοιχη μείωση της
προσωπικής διαφοράς.
Η Ομοσπονδία μας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους νομικούς μας
συμβούλους για την αντιμετώπιση και αυτών των δήθεν «ασφαλιστικών ρυθμίσεων» οι
οποίες διαιωνίζουν τα προβλήματα που ήδη υπήρχαν και δημιουργούν νέα, πάντα σε
βάρος των συνταξιούχων.
Με τους διεκδικητικούς μας αγώνες και με ενωμένο τον κλάδο μας θα επιτύχουμε την
ουσιαστική αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.»
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