Η πανωλεθρία των fast track
συντάξεων
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οι σύλλογοί μας έχουν καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον της
απαράδεκτης λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκε με
προχειρότητα, χωρίς κανένα προγραμματισμό, με λανθασμένες
κατευθυντήριες γραμμές και βαδίζει σταθερά σε αυτό το
μονοπάτι, με συνέπεια βέβαια την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.
Έχουμε αναφερθεί στα πολυεπίπεδα κακώς κείμενα του e-ΕΦΚΑ, τα
οποία βέβαια επιδεινώνονται από την απουσία πολιτικής βούλησης
για πραγματικές λύσεις και όχι «πασαλείμματα» που σκοπό έχουν
μάλλον τις ανούσιες εντυπώσεις, αλλά και ταυτόχρονα την
περαιτέρω αποδιοργάνωση του φορέα από τους εχθρούς της
κοινωνικής ασφάλισης…
Εδώ και μήνες έχουμε προτείνει στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και τους αρμοδίους του e-ΕΦΚΑ, την
επαναφορά με ειδικούς όρους παλαιών, έμπειρων στελεχών, ως την
ενδεδειγμένη λύση για να μπει σταδιακά σε τάξη το χάος που
έχει δημιουργηθεί από τις εκκρεμότητες των συντάξεων και άλλων
υποθέσεων.
Ο Υπουργός Εργασίας βέβαια, που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για
τη σημερινή κατάσταση – όπως και οι προκάτοχοί του – αφού έχει
αφήσει να απογυμνωθεί ο e-ΕΦΚΑ από το απαραίτητο προσωπικό,
αγνόησε την πρότασή μας και θεώρησε ως ενδεδειγμένη λύση το
«άνοιγμα» του e-ΕΦΚΑ στον ιδιωτικό τομέα… Πιστοποίησε λοιπόν
ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους για τη λεγόμενη fast track
απονομή συντάξεων, ρίχνοντας μάλιστα το βάρος της ευθύνης της
παροχής των στοιχείων στους ασφαλισμένους.
Από την πρώτη στιγμή είχαμε εκφράσει – όπως και σύσσωμοι οι
κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς – την έντονη αντίδραση

και ανησυχία μας για το πώς θα εξελισσόταν αυτό το πείραμα.
Και βέβαια, δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε από τις εξελίξεις, αφού
η fast track απονομή συντάξεων έχει εξελιχθεί σε πανωλεθρία!
Η πλειονότητα των συντάξεων που εκδίδονται από τους ιδιώτες
φέρουν σοβαρά λάθη, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στις ήδη
τεράστιες εκκρεμότητες του e-ΕΦΚΑ απέναντι στους ασφαλισμένους
από παλαιότερα λάθη και παραλείψεις μετά τις συνεχείς αλλαγές
των ασφαλιστικών νόμων τα τελευταία χρόνια!
Άλλωστε, αυτό είναι ένα θέμα που, όπως γνωρίζετε, εμάς μας
απασχολεί διαρκώς και για αυτό παρακολουθούμε πάντα τις
εξελίξεις και πιέζουμε τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με επιστολές,
e–mails, τηλεφωνικές και δια ζώσης επικοινωνίες για να
προχωρήσει στη διεκπεραίωση των διαδικασιών που είναι σε
εκκρεμότητα (βλ. εδώ την τελευταία επιστολή μας στον e-ΕΦΚΑ
για τις χρονίζουσες εκκρεμότητες που αφορούν αναδρομικά και
άλλες διαδικασίες).
Δεν

έφταναν

οι

τεράστιες

καθυστερήσεις

στις

απονομές

συντάξεων, στους επανυπολογισμούς, στις διορθώσεις των
παραλείψεων και των σφαλμάτων, έρχονται τώρα να προστεθούν και
τα νέα λάθη που γίνονται από τους ιδιώτες λογιστές και
δικηγόρους!
Όλα αυτά βέβαια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν ο
Υπουργός και οι σύμβουλοί του δεν διακατέχονταν από ιδεοληψίες
όσον αφορά τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Τώρα, το μόνο
που έχουν καταφέρει, είναι να φορτώσουν περισσότερες
εκκρεμότητες στον e-ΕΦΚΑ και να κατηγορούν για τα δικά τους
σφάλματα, τους ανεπαρκείς σε αριθμό υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ (δεν
ξέρουμε βέβαια μήπως ακριβώς αυτός είναι ο στόχος τους, δηλαδή
η περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης…).
Αν σε όλα αυτά προσθέσετε και τα χρέη από και προς τον e-ΕΦΚΑ,
βεβαίως καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, που
όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, αν τελικά γίνει το «μπαμ»,
θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στη χώρα μας και βεβαίως το

μάρμαρο θα το πληρώσουν οι ασφαλισμένοι…

