
 

 
 
 

Πλήρης κατάρρευση των υπηρεσιών που αφορούν την Διοικητική 
Υποστήριξη και την Διαχείριση Προσωπικού στον ΕΦΚΑ 

 
 

Το από 13/11/2018 έγγραφο της Διοίκησης του Φορέα (που δεν έφερε καν αριθμό 

πρωτοκόλλου), καθώς και η πρωτοφανής απαίτηση έναντι των συναδέλφων να εργασθούν εκτός 

ωραρίου, λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης συγκεκριμένων κτιρίων του Ε.Φ.Κ.Α κατά τις 

εργάσιμες ώρες, ήταν οι σταγόνες που ξεχείλισαν το ποτήρι της υπομονής μας.  

 

Υπενθυμίζουμε και τα παρακάτω χρονίζοντα διοικητικά προβλήματα, τα οποία από ότι 

φαίνεται θα συνεχιστούν με αμείωτη, ή και αυξανόμενη ακόμα, ένταση: 

1. Η απαράδεκτη και απαξιωτική συμπεριφορά της Διοικήσεως του Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των 

συναδέλφων, που προέρχονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

2. Η έλλειψη καθαριότητας, τουλάχιστον όσο αφορά πολλές δομές του πρώην ΙΚΑ. 

3. Η έλλειψη, σε απελπιστικό βαθμό, αναλώσιμου υλικού (μελάνια εκτυπωτών κτλ.). 

4. Οι συνεχιζόμενες «στοχευμένες» αναθέσεις σε θέσεις ευθύνης, χωρίς κριτήρια και 

κατά παρέκκλιση τόσο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όσο και του άρθρου 58 του 

Ν. 4445/16, καθώς και με εντελώς ανύπαρκτη (πλην όμως απαιτούμενη από το νόμο) 

αιτιολογία, σε περιπτώσεις επιλογής μεταξύ ομοιόβαθμων . 

5. Οι αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων χωρίς αίτηση. 

6. Οι χρονίζουσες καθυστερήσεις στις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία και κλάδο. 

7. Οι χρονίζουσες καθυστερήσεις στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας (βαθμολογικών 

και μισθολογικών). 

8. Η απροθυμία και αδυναμία διεξαγωγής κρίσεων. 

9. Η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών κατά περίπτωση, χωρίς σαφή κριτήρια . 

10. Οι συνεχιζόμενες συνδικαλιστικές διώξεις. 

Κάποιες μάλιστα από τις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης αιτημάτων συναδέλφων είναι 

αυθαίρετες και παράνομες (αφού η νομοθεσία προβλέπει σαφείς προθεσμίες διεκπεραίωσης) και 

θίγουν βάναυσα και ανεπανόρθωτα, σε οικονομικό επίπεδο, τους συναδέλφους μας.  

 

Όλα αυτά τα σοβαρότατα προβλήματα, που αναφέρονται παραπάνω, παραπέμπουν το 

δίχως άλλο, κατά βάση, σε συγκεκριμένο στέλεχος της Διοίκησης, που είναι πλέον πασιφανές ότι 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τα συνδικαλιστικά μας 

όργανα να πράξουν τα δέοντα. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της παράταξης μας θα θέσουν το 

παρόν στα όργανα τα οποία συμμετέχουν. Συνεχίζουμε…. 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 


