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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 ΘΕΜΑ: Τη στιγμή που στον ΕΦΚΑ δεν έχουμε τα στοιχειώδη, η κυβέρνηση εκδίδει 

προπαγανδιστικό (προεκλογικό) φυλλάδιο, για να διαφημίσει τα «επιτεύγματά» της !  

Ακόμα και ο πιο νοσηρός εγκέφαλος, δεν θα μπορούσε να διανοηθεί, ότι η πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Εργασίας, θα προχωρούσε στην έκδοση και στο μοίρασμα προς τους 

ασφαλισμένους, ενός προπαγανδιστικού (προεκλογικού) φυλλαδίου, για να διαφημίσει τα 

«επιτεύγματά» της, μέσω του «Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», τη στιγμή που οι 

εργαζόμενοι σ’ αυτόν, δίνουμε κυριολεκτικά μάχη, για να έχουμε τα στοιχειώδη μέσα, ώστε 

να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα αναρωτηθούμε για το εάν πληρώνει την έκδοση αυτού 

του φυλλαδίου, ο ίδιος ο ΕΦΚΑ, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε, ότι γνωρίζει ο αρμόδιος 

Υφυπουργός Εργασίας, που προλογίζει κι έχει και τη φωτογραφία του στο σχετικό φυλλάδιο, 

ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων του φορέα μας, δεν υπάρχει μελάνι για τα 

εκτυπωτικά μηχανήματα ή ότι οι συνάδελφοί μας, δεν έχουν ακόμα και στυλό για να 

γράψουν, εξαναγκαζόμενοι -φυσικά- να πληρώνουν από την τσέπη τους. Ακόμα και σήμερα, 

μετά από ένα σχεδόν χρόνο, υπάρχουν υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, που εξακολουθούν να 

καθαρίζονται από τους συναδέλφους μας, μετά το πέρας της συναλλαγής, επειδή σ’ αυτά, δεν 

υπάρχει προσωπικό καθαριότητας. Υπάρχουν υποκαταστήματα που δεν έχουν θέρμανση, 

επειδή δεν έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο για τα καλοριφέρ, ενδεχομένως γιατί πιστεύουν στο 

Υπουργείο, ότι είναι πρωτάκουστο να υπάρχει θέρμανση στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, 

Δεκέμβρη μήνα !!! Επιπρόσθετα, είναι θέσφατο, ό,τι χαλά στον ΕΦΚΑ, να μην 

επιδιορθώνεται. Είτε μιλάμε για έναν υπολογιστή, είτε για ένα ψυκτικό μηχάνημα, η 

επιδιόρθωσή τους παραπέμπεται στις καλένδες. Ταυτόχρονα, ενώ στο συγκεκριμένο 

φυλλάδιο, γίνεται ιδιαίτερη μνεία, για την παραγωγικότητα που υπήρξε από μεριάς των 

εργαζομένων, για την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που είναι σε εκκρεμότητα, 

κάτι που είναι απολύτως αληθές (ίσως το μόνο αληθές), δεν αναφέρει λέξη, για το ότι οι 

συνάδελφοί μας αυτοί, που δούλεψαν υπερωριακά (ακόμα και Σαββατοκύριακα), για να 

υπάρξει αυτή η παραγωγικότητα, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τόσους μήνες, με 

υπαιτιότητα της πολιτικής ηγεσίας. Αλήθεια, γι’ αυτά τα προβλήματα, Ο Υφυπουργός 

ΕΦΚΑ, γιατί δεν λέει λέξη ; Οπότε, καλά θα κάνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, να 

αφήσει κατά μέρος την εικονική πραγματικότητα που περιγράφει στο πολυτελές φυλλάδιο 

και να κοιτάξει να διασφαλίσει τα στοιχειώδη κι αναγκαία, για την εύρυθμη λειτουργία του 

ΕΦΚΑ και κατόπιν να προπαγανδίσει το «έργο» της, για τα  λογιστικά «πλεονάσματα» που 

λέει ότι έχει πετύχει !  
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