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Αξιότιµε Κύριε ∆ιοικητά,
Προχτές

1/4/2019, µε µεγ άλη καθυστέρηση, εκδόθηκαν τα
ειδοποιητή ρια ΕΦΚΑ µηνός Φεβρουαρίου 2019 και δυστυχώς για µια

ακόµη φορά (όπως και τον προηγούµενο µή να που ανακλήθηκαν
χιλιάδες ειδοποιητή ρια) εµφανίζονται λάθη και ασάφειες, ενώ η

προθεσµία ολίγων εργασί µων ηµερών για την εξόφλησή του (µέχρι
8.4.2019) επιτε ίνει το πρόβληµα.
Ειδικότερα,

όπως διαπιστώθηκε σε ειδοποιητή ρια εκατοντάδων
συναδέλφων µας ενώ κατά το µή να Ιανουάριο το πιστωτικ ό υπόλοιπο
2018 (συνή θως από γραµµάτια) είχε µεταφερθεί στο ειδοποιητήριο και

χρησιµοποιηθεί, όπου απαιτείτο, στην εξόφληση εισφοράς, η οικονοµική
πράξη αυτή ανακλή θηκε τον επό µενο µή να µε το ειδοποιητή ριο του

Φεβρουαρίου 2019, χωρίς όµως να δοθεί καµία εξή γηση στον
ασφαλισµένο. Παράλληλα το συνολικ ό ποσόν του «πιστωτικού
υπολοίπου», ενώ φαινόταν στο ειδοποιητήριο του Ιανουαρίου 2019, «ως

δια µαγείας» εξαφανίστηκε χωρίς καµία εξήγηση από το ειδοποιητή ριο

Φεβρουαρίου 2019.

Σηµαντικό ρόλο στην όλη αυτή κατάσταση, παίζει η για δεύτερη χρονιά
αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικ ών
εισφορών έτους 2018, η οποία δεν γ ίνεται εντός του αυτού οικονοµικο ύ

έτους, αλλά πολλούς µή νες µετά, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να

έχουν χάσει κάθε δυνατότητα ελέ γχου και εξακρί βωσης των στοιχε ίων
των χρεώσεων και οφειλών.

Η για πολλοστή φορά αναστάτωση και ταλαιπωρία των ασφαλισµένων

δεν µπορεί πλέον να γ ίνει ανεκτή. Οι συνεχε ίς καθυστερή σεις, τα λάθη
και η ταλαιπωρία των συναδ έλφων µας έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Την ίδια ώρα, όπως επανειληµµένως σας έχουµε επισηµάνει, χιλιάδες
ασφαλισµένοι και έµµεσα µέλη έχουν, χωρίς λόγο και προειδοποίηση,
µείνει ανασφάλιστοι, η κατάσταση στο ΤΥ∆Α παραµένει εκτός ελέγχου,

ενώ χιλιάδες εκκρεµεί ς αιτήσεις (από το 2012) ασφαλισµένων για
χορήγηση παροχών παραµέ νουν στα συρτάρια.
Παράλληλα πληροφορού µαστε ότι µικρές οφειλές συναδέλφων µας
έχουν αποσταλε ί στο ΚΕΑΟ και κινού νται διαδικασίες αναγκαστικής
είσπραξης, χωρίς προηγούµενη ακρόαση και κοινοποίηση
καταλογιστικής απόφασης µε χορή γηση δικαιώµατος άµυνας του

ασφαλισµένου, κάτι που σας έχει επισηµάνει και ο Συνή γορος του
πολίτη.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούµε:
Να θέ σετε τα ανωτέ ρω Θέµατα στο επόµενο ∆.Σ. µε παρουσία και
παροχή εξηγ ή σεων των αρµοδ ίων ∆ιευθυντών και πρόσκληση των
εκπροσώπων των Επιστηµονικών Συλλόγων και των Προέ δρων της
Συµβουλευτική ς Επιτροπής Επιστηµό νων του ΕΦΚΑ.
Να παράσχετε έγγραφη ενηµέρωση σε όλους τους ασφαλισµένους
για τις αλλαγές και λάθη στα ειδοποιητή ρια και να προχωρή σετε
άµεσα σε εκκαθάριση εισφορών έτους 2018, χορηγ ώντας ικανή
προθεσµία αποπληρωµής.
Να αποδοθεί άµεσα ασφαλιστική ικανότητα σε όλους τους
δικηγ όρους, µέχρι να διορθωθού ν τα προβλήµατα.
Να δοθεί εντολή ώστε από κανένα ασφαλισµέ νο να µην
αφαιρείται η ασφαλιστική ικανότητα χωρίς προηγούµενη
ενηµέρωση και πρό σκληση για ρύθµιση τυχό ν εκκρεµοτήτων.
Να δηµιουργηθεί πλατφόρµα για την ηλεκτρονική απόδοση
ασφαλιστικής ικανότητας, µε δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης
δικαιολογητικών από ασφαλισµένους. Η πλατφόρµα να
επικοινωνεί σε πραγµατικό χρό νο µε αυτές των εισφορών µη

Λ

µισθωτών και ΑΠ∆ ώστε να υπάρχει άµεση ενηµέρωση για την
εκπλή ρωση των ασφαλιστικ ών υποχρεώσεων.
Να εξοφλή σετε άµεσα τις εκκαθαρισµέ νες απαιτή σεις
ασφαλισµένων (επιδ ό µατα τοκετού, βρεφονηπιακ ών κλπ.) και να
ξεκινήσετε άµεσα την εκκαθάριση και εξόφληση των παλαιοτέρων
ληξιπροθέσµων παροχών υγείας (2012).
Να σταµατή σετε την αποστολή και να προβείτε στην ανάκληση
των αποσταλέ ντων οφειλών συναδέλφων µας στο ΚΕΑΟ, χωρίς
προηγούµενη τή ρηση της διοικητικ ή ς διαδικασί ας ακρόασης και
κοινοποί ησης καταλογιστική ς πράξης.

ΥΓ. Συνηµµένα προσκοµίζω εσφαλµένα ειδοποιητή ρια του 2019, στα

οποία εµφαί νεται το πιστωτικ ό υπόλοιπο τον Ιανουάριο και
συµψηφίζεται µε οφειλή, ενώ τον επό µενο µήνα η πράξη αυτή

ακυρώνεται.

