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Με έκπληξη, λόγω και της ευρείας δημοσιότητας που έλαβε το
θέμα, πληροφορηθήκαμε ότι το Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. αναζητά από
περίπου 400 ασφαλισμένους συναδέλφους διάφορα χρηματικά ποσά
τα οποία, κατά το Ταμείο, τους καταβλήθηκαν ως επίδομα τέκνων.
Εύλογα συνεπώς γεννάται το ερώτημα για ποιο λόγο αναζητούνται
τώρα τα ποσά αυτά λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το
Ταμείο είχε γνώση της οικογενειακής κατάστασης των
ασφαλισμένων του και ως εκ τούτου όφειλε το ίδιο να περικόψει
παροχές οι οποίες δεν έπρεπε να καταβάλλονται.
Είναι γνωστό εξάλλου ότι το μείζον πρόβλημα του κλάδου και των
ασφαλιστικών μας ταμείων είναι η εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή των
γνωστών σε όλους εργοδοτών οι οποίοι οφείλουν εκατομμύρια προς
το Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και οι οποίοι θα πρέπει αμέσως να
καταβάλουν τα οφειλόμενα, αφού ληφθούν εναντίον τους όλα τα
νόμιμα μέτρα.
Αντ αυτού η κοινή γνώμη έγινε μάρτυρας του πρωτοφανούς
μηντιακού κανιβαλισμού της συναδέλφου Λίνας Αλεξίου κατόπιν
διαρροής προσωπικών της δεδομένων που οδήγησε στην
δημοσιοποίηση τους από τον Τύπο κατά παράβαση της νομοθεσίας
περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χωρίς να ζητηθεί η
δική της άποψη επί του θέματος, όπως επιτάσσει η
δημοσιογραφική δεοντολογία.
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε την αντίδραση του Ταμείου μας
σε σχέση με το ανωτέρω απαράδεκτο γεγονός τόσο έναντι της
εφημερίδας που δημοσιοποίησε προσωπικά δεδομένα συναδέλφου,

όσο και έναντι των υπαίτιων της «διαρροής».
Επειδή για την παραπαίουσα βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας
φορέα δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι-συνάδελφοί μας αλλά η
γενικευμένη εργοδοτική αφερεγγυότητα ζητάμε από την διοίκηση
του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. να επικεντρώσει την προσοχή του στην
ουσιαστική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Οι ασφαλισμένοι
συνάδελφοί μας ούτε είναι ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν οι
αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός ασφαλιστικού συστήματος που
καταρρέει υπό το βάρος των οδυνηρών μέτρων που επιβλήθηκαν
στην Ελληνική κοινωνία από την πανθομολογούμενα αποτυχημένη
τρόικα των δανειστών.
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