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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

Με αφορμή την τροπολογία του Υπουργού Εργασίας

  

για την εμπλοκή «μεσαζόντων» ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων

  

Παρά τις παρεμβάσεις των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία
(ΠΟΣΕ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΠΟΠΟΚΠ) και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προς την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας για να μην προχωρήσει
το ζήτημα της εμπλοκής ιδιωτών στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων κατατέθηκε, χθες
20/4/2021, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
η επίμαχη τροπολογία, η οποία δημιουργεί και επισήμως ένα εξωθεσμικό σύστημα
πελατειακών σχέσεων ανάμεσα σε ιδιώτες επαγγελματίες και σε ευρισκόμενους
σε απόγνωση συμπολίτες μας.

  

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εργασίας έχουν την αποκλειστική
ευθύνη για την τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων αφού στις
εκκρεμότητες που υπήρχαν από το παρελθόν
εξαιτίας νόμου Κατρούγκαλου, προσέθεσαν και δεκάδες χιλιάδες ακόμη.
Οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης και του προηγούμενου Υπουργού Εργασίας, Γ.
Βρούτση ότι από 1
ης

/6/2020 το 1/3 των συντάξεων θα έβγαινε ηλεκτρονικά, αποδείχθηκαν λόγια κενά
περιεχομένου. 
Ο Υπουργός Εργασίας αντί να προχωρήσει στην ενίσχυση του ασφαλιστικού Συστήματος
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με το απαραίτητο προσωπικό -το οποίο είναι κατά 40% λιγότερο σε σχέση με αυτό που
υπηρετούσε το 2010- 
προβαίνει σε «λύσεις» που είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματικές, αφού εκχωρούν
σε ιδιώτες τμήματα της κοινωνικής ασφάλισης. 
Ταυτόχρονα, καμία ενέργεια δεν έχει κάνει για να προμηθεύσει το e-ΕΦΚΑ με σύγχρονους
υπολογιστές, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού. Καμία ενέργεια,
επίσης, δεν έχει κάνει για να απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που
δημιουργούν αυξημένη ταλαιπωρία για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους,

  

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Υπουργό
Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, να ανακαλέσει άμεσα την επίμαχη τροπολογία και να
μην εκχωρήσει την Κοινωνική Ασφάλιση σε ιδιώτες.
Δηλώνει, δε, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανατροπή όλων των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την αποτροπή τις ιδιωτικοποίησης της
Επικουρικής Ασφάλισης, που σχεδιάζουν ο Υπουργός Εργασίας και η κυβέρνηση.

  

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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