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Αθήνα, 29-6-2018

  

Αρ.Πρωτ: 3649

  

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

  

                

  

  

Κύριοι του Υπουργείου Εργασίας,

  

Αφήστε κατά μέρος τόσο τα παχιά λόγια όσο και τα «Greek» και «European» statistics.
Κρατείστε τα για τις συζητήσεις και τις συμφωνίες σας με τους τροϊκανούς – θεσμούς και
απαντήστε επί της ουσίας στα παρακάτω ερωτήματα ( για να φανεί εκτός των άλλων τίνος
η λογιστική είναι «δημιουργική» και ποιον έπληξε τελικά αυτή η «δημιουργικότητα» ) :

    
    1. Προκειμένου να εμφανίσετε πλεόνασμα, υποκαταστήσατε με χρήματα του δανειακού
προγράμματος που προορίζονταν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
(συντάξεων) μέρος της προϋπολογισμένης τακτικής δαπάνης για συντάξεις του ΕΦΚΑ για
το 2017, χωρίς ουσιαστικά να εκδώσετε ΟΥΤΕ ΜΙΑ επιπλέον σύνταξη;   

  
    1. Αδιαφορήσατε σκόπιμα – όπως επανειλημμένα καταγγείλαμε – ολόκληρο σχεδόν το
2017 για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης νέων συντάξεων (στο μέτρο του
δυνατού), ξεκινώντας π.χ. τα κλιμάκια εργασίας μετά το καλοκαίρι του περασμένου έτους; 
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    1. Επιδοθήκατε σε κυνήγι εντυπώσεων –πέρα από τη χειραγώγηση– από το Νοέμβριο και
μετά με παραινέσεις προς τους συναδέλφους για δουλειά τα Σαββατοκύριακα; Με βάση όλα
τα παραπάνω τι απαντάτε στους υποψήφιους συνταξιούχους; Ότι αντί να τους απονείμετε
τη σύνταξη για την οποία αγωνιούσαν και αγωνιούν τη μετατρέψατε σε πλεόνασμα και στη
συνέχεια εν είδει ελεημοσύνης σε κοινωνικό μέρισμα;   

  
    1. Αφού υποστηρίζετε ότι το πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα και «της μεταρρύθμισης του
Ασφαλιστικού», απαντήστε μας τι ακριβώς «μεταρρυθμίσατε» ή αλλάξατε στην
εισπρακτική λειτουργία του ΙΚΑ το οποίο αποτελεί το βασικό εισπρακτικό μηχανισμό του
συστήματος και που ουσιαστικά λειτουργεί ακόμα αυτοτελώς. Ποια συγκεκριμένη
παρέμβαση που συνδέεται με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ συνέβαλε έστω και κατ’ ελάχιστο
στη βελτίωση της εισπραξιμότητάς του;   

  
    1. Ποια ακριβώς είναι η σχέση που συνδέει την «πλεονασματική λειτουργία του δημόσιου
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης» την οποία επικαλείστε με την πραγματική σφαγή των
συντάξεων, μερική εικόνα της οποίας παρουσιάζουμε στους σχετικούς πίνακες τους
οποίους «ξεχάσατε» να σχολιάσετε;   

  

Αυτά προς το παρόν. Σχετικά δε με τη συνήθη γκαιμπελίστικη αναφορά σας στις «άλλες
σκοπιμότητες» που τάχα υπηρετούμε σας απαντάμε ότι, εμείς «πόρνες» της πολιτικής για
την «καρέκλα» και το προσωπικό μας συμφέρον σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας ούτε
είμαστε ούτε θα γίνουμε…
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