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Τηλ- Fax: 2103313732
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Απολύσεις στον e-ΕΦΚΑ

  

Η 15η Ιουνίου είναι μια τραγική μέρα για τον e-ΕΦΚΑ, καθώς κοινοποιήθηκαν οι
απολύσεις σε αρκετούς συναδέλφους μας, πρώην συμβασιούχους, απασχολούμενους με
δικαστικές αποφάσεις από το 2003 στον τ. ΟΠΑΔ, στη συνέχεια στο τ. ΙΚΑ και στον ΕΦΚΑ. 

  

 1 / 3



3803 15-6-20 Απολύσεις στον e-ΕΦΚΑ
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 00:00

Σήμερα οι συνάδελφοί μας, μετά από 17 χρόνια εργασίας, βυθίζονται ξαφνικά στην
ανεργία.

  

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην απόλυση σε εφαρμογή σχετικής αρνητικής
δικαστικής απόφασης.

  

Η Ομοσπονδία τα προηγούμενα χρόνια διεκδίκησε με επανειλημμένες προτάσεις για
νομοθετική ρύθμιση τη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας με δικαστικές αποφάσεις στον e
-ΕΦ
KA
(συνολικά περίπου 140 μαζί με το ΕΤΕΑΕΠ). Η «εκκρεμότητα» της επίλυσης του
προβλήματος θέτει τους εργαζόμενους σε καθεστώς ομηρίας, ενώ ταυτόχρονα συνιστά ένα
σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει οι συνάδελφοι αυτοί
είναι απολύτως απαραίτητοι στον υποστελεχωμένο 
e
-ΕΦΚΑ, καθώς οι περισσότεροι εργάζονται σε οργανικές μονάδες για περισσότερο από 10
χρόνια, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις όπως και Διοικήσεις
του Φορέα, συμφωνούσαν διαχρονικά με τις διαπιστώσεις αυτές, χωρίς όμως να λαμβάνουν
αποφάσεις για την μονιμοποίησή τους.

  

   Αντίστοιχη στάση έχει τηρήσει και η σημερινή Διοίκηση, ενώ αρνητική ήταν η αντίδραση
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας στο αίτημα της μονιμοποίησης. Η στάση
αυτή, όπως φάνηκε από τη συγκεκριμένη απόφαση, οδηγεί τους συναδέλφους με
μαθηματική ακρίβεια στην απόλυση, όταν δικάζονται τα επιμέρους δικόγραφα. Αλγεινή
εντύπωση προκαλεί η εκτέλεση της συγκεκριμένης απόφασης, χωρίς ταυτόχρονα να ληφθεί
καμιά πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί και είναι
δυνατόν να δώσουν νόμιμη και μόνιμη λύση στο πρόβλημα. Η σημερινή Διοίκηση δείχνει
«βιασύνη» στην υλοποίηση αντεργατικών αποφάσεων, όπως πρόσφατα έγινε και στο θέμα
των μετατάξεων.

  

Επειδή το δικαίωμα στην εργασία θα έπρεπε να προστατεύεται,

  

Επειδή 17 χρόνια υπηρεσίας δεν πετιούνται στο δρόμο από κανέναν εργοδότη, πολύ
δε περισσότερο από το Δημόσιο.
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Καταγγέλουμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και τη Διοίκηση του e-
ΕΦΚΑ για την παρελκυστική τακτική στην επίλυση του προβλήματος, 

  

και τους καλούμε, έστω αυτή την ύστατη στιγμή, να ασχοληθούν με την
αντιμετώπιση του προβλήματος για τους απολυμένους συναδέλφους μας, αλλά και
συνολικά για τους υπόλοιπους εργαζόμενους με δικαστικές αποφάσεις στον e-ΕΦΚ
Α.

  

Για το ΔΣ

        

Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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