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                                                                                                                ΠΡΟΣ  

                                                                                             Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ 

                                                                                         κ. Χρήστο Χάλαρη 

 

Κύριε Διοικητά, 

 

                Με το παρόν έγγραφό μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι 

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και έως και το τελευταίο έτος 

λειτουργίας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ προβλεπόταν -σύμφωνα και με τις διατάξεις του 

ν.1539/1985- οικονομική ενίσχυση από μεριάς Διοίκησης, των εορταστικών 

εκδηλώσεων που διοργανώνουν ανά την επικράτεια οι Σύλλογοι Εργαζομένων 

του ΙΚΑ για τα  παιδιά των συναδέλφων μας. Μία δηλαδή ενέργεια από μεριάς 

εργοδοσίας, την οποία βλέπουμε να γίνεται, ακόμα και στις πλέον απρόσωπες 

ιδιωτικές  πολυεθνικές εταιρείες.  

Δυστυχώς, όμως,  από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, αυτή η 

καθαρά συμβολική ενέργεια που έκανε η Διοίκηση του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία 

ήταν κι ένα ελάχιστο δείγμα  έμπρακτης αναγνώρισης για τα όσα 

προσφέρουμε προς την υπηρεσία αλλά και την Κοινωνία ως εργαζόμενοι του 

χώρου της κοινωνικής ασφάλισης,  με ευθύνη της προγενέστερης πολιτικής 

ηγεσίας και χωρίς καμία συνεννόηση μαζί μας, απάλειψαν τη σχετική 

πρόβλεψη. Κι αυτό το έκαναν, παρότι το χορηγούμενο τελικό ποσό, 

εγκρινόταν πάντοτε με πλήρη ομοφωνία από το Δ.Σ. του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ 

παρέμεινε μέχρι και το τέλος, ένα καθαρά συμβολικό ποσό. Στο σημείο αυτό, 

οφείλουμε να διευκρινίσουμε για «το φόβο των Ιουδαίων», ότι το 

χορηγούμενο ποσό, προέκυπτε από συγκεκριμένα και  πραγματικά στοιχεία 

της υπηρεσίας, τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με τον 
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συνολικό αριθμό των ανήλικων τέκνων των συναδέλφων μας, κατανεμημένα 

στους 28 πρωτοβαθμίους Συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας μας.  

         Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι αυτή την αδικαιολόγητη πολιτική των 

«προγενεστέρων» σας, δεν διατίθεστε να την συνεχίσετε κι αντιθέτως, θα 

αποδείξετε έμπρακτα ένα διαφορετικό πρόσωπο ως πολιτική ηγεσία,  

επαναφέροντας τη λογική του αυτονόητου, που τόσο έλλειψε αυτά τα χρόνια  

από τον φορέα μας.  

Γι’ αυτό και σας καλούμε, όπως προβείτε στις απαραίτητες εκείνες 

ενέργειες, για την ικανοποίηση αλλά κι επέκταση του αιτήματός μας,  στο 

σύνολο των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το από ποιο πρώην 

ταμείο προέρχονται ή ποιανού  Συνδικάτου είναι μέλη. 

  Η σκληρή πραγματικότητα των χρόνων της κρίσης, έφεραν πολλούς 

συναδέλφους μας σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας για την προσφορά 

ακόμα κι ενός  μικρού χριστουγεννιάτικου δώρου προς τα παιδιά τους, γι’ αυτό 

και σας ζητάμε σήμερα, όπως πράξετε το λογικό κι ανθρώπινο, το οποίο 

κάποιοι ανενδοίαστα και χωρίς αίσθημα ντροπής, με μία τους υπογραφή, το  

κατήργησαν.   

                Πιστεύουμε ότι σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό κάποιων δις ευρώ, το 

κόστος των δέκα ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε συνάδελφο του ΕΦΚΑ γι’ 

αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις, δεν θα προκαλέσει ούτε κάποια 

δημοσιονομική απόκλιση, αλλά ούτε και το λαϊκό αίσθημα των εκατομμυρίων 

συμπολιτών μας, τους οποίους εξυπηρετούμε στο γκισέ ως εργαζόμενοι του 

φορέα.         

 

                                                   Με εκτίμηση,  

 


