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Σ.Υ.Α.Τ.                                   
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Ασφαλιστικών Ταμείων

  

 (ΕΤΕΑΕΠ- ΕΤΑΠ ΜΜΕ- ΤΑΥΤΕΚΩ)                             
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WEB : http : www . syat . gr

  

                  ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ 10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ

  

ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 350.000 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ         

  

                                       e-ΕΦΚΑ ;

  

Ο κ. Χατζηδάκης επέλεξε για άλλη μία φορά να στοχοποιήσει τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ
για τα “χάλια” του φορέα, του οποίου ο ίδιος και οι προηγούμενοι Υπουργοί είναι πολιτικοί
προϊστάμενοιτου και μαζί με τις διορισμένες διοικήσεις είναι υπεύθυνοι για το
τερατούργημα που δημιούργησαν. 

  

Δίκαια διαμαρτύρονται όχι μόνο αυτοί οι 10 αλλά και χιλιάδες άλλοι ασφαλισμένοι και
συνταξιούχοι για την ταλαιπωρία που υφίστανται με τον e-ΕΦΚΑ.

  

       - Δεν γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού στον
e-ΕΦΚΑ 

  

           και κάθε μήνα δεκάδες εργαζόμενοι του Ταμείου παραιτούνται από την
υπηρεσία ;

  

-        Δεν γνωρίζει ότι τα αρχεία και τα στοιχεία όλων των πρώην ενοποιημένων ταμείων
στον e-ΕΦΚΑ δεν είναι ψηφιοποιημένα και βρίσκονται σε υπόγεια, κούτες και σε πολλές
περιπτώσεις αγνοούνται;

  

-        Ας πάει στο επίσημο site των επικουρικών (ΕΤΕΑΕΠ) για να δει αναρτημένα τα
επίσημα στοιχεία χιλιάδων επικουρικών συντάξεων που εκκρεμούν από το 2015,2017
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κλπ.Γιατί άραγε;

  

-        Δεν γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι οι επικουρικές συντάξεις σταμάτησαν να εκδίδονται
λόγω του νόμου Κατρούγκαλου (ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016) επειδή είχε αναδρομική ισχύ
από τον 1/1/2015 έως τον Αύγουστο του 2018 λόγω μη έκδοσης εγκυκλίων από το
Υπουργείο κλπ και της αντικειμενικής αδυναμίας ανάπτυξης των σχετικών λογισμικών με
αποτέλεσμα να συσσωρευτούν χιλιάδες συντάξεις ;

  

-        Δεν γνωρίζει ότι με την ενοποίηση των Ταμείων δημιουργήθηκε ένα πρωτοφανές χάος
το οποίο επιδεινώθηκε με τις αδιάκοπες συγχωνεύσεις τμημάτων, μετακινήσεις
διευθύνσεων και υπαλλήλων, δημιουργία τμημάτων χωρίς υπαλλήλους και αρχεία και ένα
ανακάτεμα χωρίς αρχή μέση και τέλος ;

  

-        Δεν γνωρίζει ότι έχουμε παμπάλαιο μηχανογραφικό εξοπλισμό και συστήματα,
χιλιάδες υπάλληλοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν υπάρχει ενιαία βάση
δεδομένων αλλά διάσπαρτα και μη συμβατά μεταξύ τους συστήματα ;

  

Είναι ξεκάθαρο ότι όλη αυτή η πρωτοφανής επίθεση απέναντι στους υπαλλήλους του
e-ΕΦΚΑ γίνεται στα πλαίσια της δικαιολόγησης της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής
ασφάλισης, της εκχώρησης του τηλεφωνικού κέντρου σε ιδιώτες και φυσικά της
ιδιωτικοποίησης έ
κδοσης συντάξεων από τα λεγόμενα πιστοποιημένα γραφεία.

  

Το συνδικαλιστικό κίνημα στα Ασφαλιστικά Ταμεία, στέκεται με την μεριά των συναδέλφων
που από την μια «τα δίνουν όλα» για την εξυπηρέτηση του πολίτη κι απ’ τη άλλη
αναδεικνύουν τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων και απαιτούν λύσεις στα χρόνια
προβλήματα, που τσακίζουν υπαλλήλους και ασφαλισμένους και δίνουν τις εισφορές βορά
στην εκάστοτε «ανάπτυξη».
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