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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κ. ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας για το θέμα της απόλυσης των
εργαζομένων στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (επιτυχόντες στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ 9Κ/2008), οφείλω να σου
επαναλάβω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει άμεση και αποφασιστική παρέμβαση
της κυβέρνησης σε κατεύθυνση που να διασφαλίζει την ομαλή συνέχιση της παροχής
υπηρεσιών εκ μέρους του μεγαλύτερου ασφαλιστικού Οργανισμού της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να κατατεθεί, χωρίς καμία καθυστέρηση,
σχετική τροπολογία που να επιλύει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε όλη τη χώρα και να
επιτρέπει την παραμονή των απολυόμενων υπαλλήλων στις θέσεις τους, έτσι ώστε να μην
ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό.
Σε ενημερώνω, δε, ότι στο Νομό Ξάνθης το θέμα είναι μείζονος σημασίας για την κοινωνία
μας και τους 56.000 ασφαλισμένους που εξυπηρετούνται από το τοπικό κατάστημα ΙΚΑ,
καθώς σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης και με πράξη του Διοικητή του ΙΚΑ
απολύονται 7 εργαζόμενοι και απομένουν μόλις 15 για να φέρουν σε πέρας τον μεγάλο
φόρτο εργασίας που αναλογεί στο τοπικό κατάστημα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
Μάλιστα από προχθές (11.2.2013) το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ Ξάνθης τελεί υπό κατάληψη από τους 7
απολυμένους, στους οποίους συμπαρίστανται εργαζόμενοι και σωματεία της Ξάνθης.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ υποχρέωση μου να σου μεταφέρω την κοινωνική διάσταση που
λαμβάνει το ζήτημα αυτό στο Νομό Ξάνθης, όπως συμβαίνει και σε όλη τη χώρα άλλωστε
και να σου επισημάνω τον κίνδυνο δημιουργίας σοβαρών δυσλειτουργιών στην εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι ήδη ταλαιπωρούνται πολλαπλά εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης.
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Θεωρώ δε ότι είναι προφανές πως δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής νέων προσλήψεων,
όπως το Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει για το μέλλον και ότι το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί χρήζει άμεσης και αποφασιστικής αντιμετώπισης.
Με τιμή
Αλέξανδρος Κοντός
Βουλευτής Ν. Ξάνθης
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