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       Αρ. Πρωτ.: 33/2019                         Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

  

  

Με την με αρ. πρωτ. 129232/31-01-2019 απόφασή του, με θέμα «Τοποθέτηση 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας στις οργανικές μονάδες του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», ο υπογράφων Διοικητής κ. Λάμπρος 

Σέμπος υλοποιεί πειθήνια τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, για 

την ιεραρχική προώθηση συγκεκριμένων «ημετέρων», κατά παράβαση των στοιχειωδών 

κανόνων ισονομίας και ισοπολιτείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα της χώρας.  

Με νομικές ερμηνείες, στα όρια της νομιμότητας και σε πλήρη αντίθεση με το περί 

δικαίου αίσθημα, παρακολουθούμε το απίστευτα ακραίο γεγονός της ιεραρχικής 

αναρρίχησης υπαλλήλων που μέσα σε τρία χρόνια από απλοί υπάλληλοι (κάποιοι δεν 

έχουν ούτε μία μέρα υπηρετήσει σε κάποιο υποκατάστημα, ώστε να δουν πώς γίνεται η 

συναλλαγή με το κοινό), έγιναν πρώτα προϊστάμενοι τμήματος και σήμερα προϊστάμενοι 

διευθύνσεων, άνευ κρίσεως Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  

Με αυτόν τον βάναυσο τρόπο, προσπαθούν να δημιουργήσουν  οι κυβερνώντες μία 

νέα «επετηρίδα» στην ιεραρχία των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, επαναφέροντας εποχές 

κομματικοποίησης και αναξιοκρατίας, που πιστεύαμε ότι προ πολλού είχαμε αφήσει πίσω 

μας. 

Αυτές τις καθεστωτικές πρακτικές, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα πάντοτε τις 

αντιπαλεύαμε και θα συνεχίσουμε να τις αντιπαλεύουμε, προστατεύοντας τις αρχές της 

αξιοκρατίας και της διαφάνειας που αποτελούν τη πεμπτουσία της ευνομούμενης 

Πολιτείας και του Κράτους δικαίου.  

 ΠΡΟΣ 

Τους Συλλόγους Μέλη 

Για ενημέρωση όλων των συναδέλφων 
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Στα πλαίσια αυτά και καθώς γνωρίζουμε ότι τα «μαγειρέματα» συνεχίζονται στο 

Υπουργείο Εργασίας για τις τοποθετήσεις τώρα των προϊσταμένων τμημάτων στη Κεντρική 

Διοίκηση του ΕΦΚΑ και μεθαύριο στις υπόλοιπες δομές του Ενιαίου Φορέα, καλούμε την 

πολιτική ηγεσία και τον Διοικητή κ. Σέμπο να σταματήσουν τη συνέχιση αυτής της φαύλης 

πρακτικής της ανάδειξης των «ημετέρων» και να προχωρήσουν σε αξιοκρατικές 

διαδικασίες. 

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ που αντιμετωπίζουμε κάκιστες συνθήκες εργασίας και τα 

αναρίθμητα λειτουργικά προβλήματα στους χώρους δουλειάς μας, δεν πρόκειται ποτέ να 

αναγνωρίσουμε και να νομιμοποιήσουμε τους «ημετέρους» και κομματικά εγκάθετους. 

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και ο περιβόητος νέος Οργανισμός που θα 

θεράπευε «πάσαν νόσον». Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι εφόσον μετά από δύο χρόνια 

ΕΦΚΑ η Κεντρική Υπηρεσία δεν κατάφερε να σταθεί στα πόδια της (εξαιρείται η υλοποίηση 

των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων, όπου ο ΕΦΚΑ παίρνει άριστα),  η επέκταση 

της υλοποίησης του Οργανισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες  θα έχει και πάλι θύματα 

τους εργαζόμενους  

Τον Φεβρουάριο του 2017, όταν επισημαίναμε στην πολιτική ηγεσία τα προβλήματα 

που θα δημιουργηθούν, μας κατηγορούσαν για «μεθοδευμένη παραπληροφόρηση» και 

«καταστροφολογική διάθεση». Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. 

Σεβόμενοι τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας που μοχθούν κι 

αγωνίζονται καθημερινά και προσδοκούν να ανελιχθούν ιεραρχικά με βάση την ποιότητα 

της δουλειάς τους και τα αντικειμενικά προσόντα που διαθέτουν, επιφυλασσόμαστε για 

κάθε νόμιμη ενέργεια και συνδικαλιστική δράση που θα ανατρέψει αυτό το καθεστωτικό κι 

ανήθικο οικοδόμημα.  

 

 

 

  

  


