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                                                                           ΠΡΟΣ 

  Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

                                                                               κ. Γιάννη Βρούτση 

 

                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 Διοικητή e-ΕΦΚΑ  

           κ. Χρήστο Χάλαρη  

 Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ  

            κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο 

 Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης,  

Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης  

 Συλλόγους-Μέλη μας 

 

Θέμα:  «Σχετικά με την επίλυση του ζητήματος των παραμενόντων με δικαστικές 

αποφάσεις συναδέλφων μας». 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Όπως σας είχαμε αναφέρει και κατά τη τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας 

ως Ομοσπονδία, ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα που απασχολούν τον 

εργασιακό μας χώρο, είναι κι αυτό με τους συνολικά εκατό σαράντα (140) συναδέλφους 

μας, που παραμένουν στην υπηρεσία με δικαστικές αποφάσεις, παρότι ορισμένοι εξ αυτών 

υπηρετούν δεκαεπτά ή και περισσότερα χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

του φορέα μας, ο οποίος  -όπως γνωρίζετε καλά- είναι υποστελεχωμένος σε μεγάλο 

ποσοστό.  
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Χτες, απολύθηκαν δεκατρείς εξ αυτών των συναδέλφων μας, λόγω αμετάκλητης 

δικαστικής αποφάσεως, εντείνοντας την ανησυχία για την τύχη και των υπολοίπων 

συναδέλφων μας.   

Επειδή πιστεύουμε ότι, για μία ευνομούμενη Πολιτεία, ένα τέτοιο καθεστώς 

«ομηρείας» εργαζομένων κάθε άλλο παρά τιμά την αξιοπιστία του πολιτικού μας 

συστήματος, σας ζητάμε όπως κάνετε εσείς αυτό που δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν να 

κάνουν οι προκάτοχοί σας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία, για να δοθεί μία οριστική και 

δίκαιη λύση προς το συμφέρον και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που τόσο ανάγκη έχει την παραμονή τους, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.  

Ως εκ τούτου, αναμένοντας από μεριάς σας τις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση, συμβάλλοντας, με κάθε 

τρόπο στην γρηγορότερη και θετική κατάληξη αυτής της «ομηρείας».   

 

                                                     Με εκτίμηση, 

 

                                                                        

 


