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Βασικά θέματα ηλεκτρονικού Τύπου

1) Φέτος "έκλεισε" το ΙΚΑ τον ισολογισμό του 2009. "Έλλειψη προσωπικού"
επικαλούνται οι ίδιες πηγές για αυτήν την τεράστια καθυστέρηση καθώς το
προσωπικό του ΙΚΑ έχει μειωθεί από το 2009 κατά σχεδόν 50%. Ωστόσο,
στελέχη του Yπ. Εργασίας επικαλούνται τη γενική "ανοργανωσιά" που
υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο δημόσιο, μαζί και στα ασφαλιστικά
ταμεία, η οποία όμως "διορθώνεται πλέον"(www.capital.gr, 30/9,
http://tinyurl.com/of3u3zt).

2) Περίπτωση ΙΚΑ. Μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση γραφειοκρατικής
αδράνειας αφορά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα
στην έγκριση διαγωνισμού για την πρόσληψη ορκωτών λογιστών προκειμένου
να διενεργήσουν έλεγχο στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας
(neodimokratis.gr, 30/9, http://tinyurl.com/qepst4s).

3) Ανακοίνωση του Τμήματος Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη
δικαστική εκπροσώπηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όπως αναφέρεται η μη
παράσταση δικηγόρου στις υποθέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποσκάπτει την
αποτελεσματική υπεράσπιση των συμφερόντων του και ενδέχεται να έχει
ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος μεσομακροπρόθεσμα (www.syriza.gr, 30/9,
http://tinyurl.com/q2dys5f).

4) Δυο απάτες σε βάρος του ΙΚΑ στο Ηράκλειο. Δύο τελεσίδικες αποφάσεις
για απάτη σε βάρος του Ιδρύματος εξέδωσε το Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Ηρακλείου Η πρώτη περίπτωση αφορούσε σε έναν 65χρονο Ηρακλειώτη ο
οποίος, προκειμένου να "συμπληρώσει" τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για
να πάρει σύνταξη γήρατος δεν δίστασε να πλαστογραφήσει την καρτέλα
ενσήμων του πεθερού του (www.newsnowgr.com, Πηγή Tromaktiko, 30/9,
http://tinyurl.com/nv4p97n).

5) ΣΥΡΙΖΑ: Με λάθος τρόπο υπολογίζονται οι συντάξεις του Δημοσίου. Την
εκτίμηση ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταστρατηγεί διάταξη,
σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των συντάξεων για τους
ασφαλισμένους του Δημοσίου υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των
αποδοχών του συνταξιοδοτούμενου τα τελευταία 5 έτη, διατυπώνουν
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή (ΕΘΝΟΣ On
Line, 30/9, http://tinyurl.com/kowdu5u).

6) «Μην τολμήσουν παρεμβάσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά»: Σκληρή
ανακοίνωση του ΠΑΜΕ (www.newsbeast.gr/, 30/9,
http://tinyurl.com/opwolp3).

7) Χριστοφιλοπούλου: Τέλος στις απολύσεις από το δημόσιο με
αριθμητικούς στόχους -Θα φεύγουν μόνο όσοι παρανομούν. Ο
αναδρομικός έλεγχος των πλαστών δικαιολογητικών στο Δημόσιο προκαλεί
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νέα σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ
(http://www.iefimerida.gr, 30/9, http://tinyurl.com/nhe29be).

8) Δ.Τ. Υπουργείου Εργασίας. Χαιρετισμός του Υπ.Εργασίας Γιάννη Βρούτση
στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO) (30/9).

9) «Δούρειος Ίππος» το ΙΚΑ για απολύσεις στους δήμους. Μέσω του ΑΜΚΑ
ψάχνουν για τυχόν πλασματικές βεβαιώσεις χρόνου εργασίας σε
μονιμοποιθέντες υπαλλήλους. (www.eleftheria.gr, 1/10,
http://tinyurl.com/poazcr6)

10) Διαμαρτύρονται οι έμποροι για τις κατασχέσεις στο ΙΚΑ Εσταυρωμένου.
(www.ekriti.gr, 1/10, http://tinyurl.com/mv88tea)

11) Δικαστική απόφαση βάζει φρένο σε απειλή κατάσχεσης από τον ΟΑΕΕ –
ΚΕΑΟ. (xronos.gr, 30/9, http://tinyurl.com/m6rysmg)


