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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιουλίου, πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις 11.00
π.μ. στο κεντρικό κτήριο Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ (Ακαδημίας 22) κατά της προκλητικής και
δημαγωγικής παρουσίας του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή
Χατζηδάκη, στη σημερινή «επικοινωνιακή φιέστα» που έχει προγραμματιστεί για τις
υποτιθέμενες «νέες μηχανογραφικές εφαρμογές», οι οποίες αποτελούν προτάσεις και
πάγια αιτήματα των εργαζομένων στον Φορέα από έναρξης λειτουργίας του και δεν έχουν
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονικά.
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Μετά τον αντεργατικό νόμο-τερατούργημα της κυβέρνησης για τα εργασιακά, που
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ),
που 
ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης,
την κλιμάκωση των επιθέσεων και την κατασυκοφάντηση των εργαζομένων στον 
e
-ΕΦΚΑ διά της με χειρουργική ακρίβεια στοχοποίησής τους μέσω και της απόδοσης
πειθαρχικών ευθυνών, ο υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διοίκηση του 
e
-ΕΦΚΑ συνεχίζουν να διαστρεβλώνουν την αλήθεια για τις δικές τους αβελτηρίες, αφού
είναι τουλάχιστον προκλητικό να διαφημίζουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα, την ίδια
στιγμή που εν έτει 2021 βασικές μηχανογραφικές εφαρμογές δεν υποστηρίζονται
(πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σύγχρονη μηχανογραφική υποδομή, διαλειτουργούσες
εφαρμογές, ενιαιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων…). Για την τραγική υποστελέχωση
δε του Φορέα, την απουσία Ενιαίων Κανονισμών, τα τεράστια νομοθετικά και εφαρμοστικά
κενά, σιγή ασυρμάτου… όπως και για τις δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας, των οποίων τα
αιτήματα εκκρεμούν (συνταξιοδότηση, υπαγωγή στην ασφάλιση, επιδόματα), για τα οποία
φέρουν ακέραια την ευθύνη.

  

Όσα επικοινωνιακά παιχνίδια κι αν επινοήσουν (2019 Αχτσιόγλου, 2020 Βρούτσης, 2021
Χατζηδάκης), όσο κι αν προσπαθούν να κατασκευάσουν εξιλαστήρια θύματα, δεν μπορούν
να κρύψουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτού του υδροκέφαλου
Οργανισμού που λέγεται e-ΕΦΚΑ, για τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης και τη
μετατροπή της σε ατομική υπόθεση και εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικής
κερδοφορίας. 

  

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής (Ασφάλιση & Πρόνοια) θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για ένα σύστημα Δημόσιας Καθολικής Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα
μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες
συνταξιούχων, ασφαλισμένων και επιδοματούχων.

  

  

Για το ΔΣ
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Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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