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ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/6//2020 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.   9 
 
ΠΡΟΣ 
• Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 
κ. Γιάννη Βρούτση 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
• Τον Διοικητή e-ΕΦΚΑ 
κ. Χρήστο Χάλαρη 
• Υποδιοικητή e- EΦΚΑ 
κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο 
• Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης, 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης e- EΦΚΑ 
κα. Βασιλική Ζέρβα 
•ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 
•ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 

Θέμα: Απολύσεις  συναδέλφων στον e-ΕΦΚΑ 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

 

Την τελευταία δεκαετία οι δημόσιες υπηρεσίες αποδεκατίζονται συνεχώς και η εξυπηρέτηση των 

πολιτών από τους εναπομείναντες υπαλλήλους  γίνεται πλέον με εξαιρετική δυσκολία και ουκ 

ολίγες φορές είναι αδύνατη.  Ο e-EΦΚΑ είναι μια υπηρεσία που η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται 

επί των πλείστων με μη ηλεκτρονικά μέσα, με μεγάλη επισκεψιμότητα πολιτών σε καθημερινή 

βάση όπου χάριν το φιλότιμο των συναδέλφων που πολλές φορές και κάτω από  αντίξοες 

συνθήκες δίνουν καθημερινά τη μάχη για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.  

 

Αντί να επαινούμε και να επιβραβεύουμε την προσπάθεια των συναδέλφων που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους με αίσθημα απόλυτου καθήκοντος, πίστης  προς στην Δημόσια Διοίκηση, 

ενδιαφέροντος για την κοινωνική ισότητα, ισοτιμία και ευημερία και φέρουν εις πέρας τα 

καθήκοντά τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον,  αυτές τις μέρες γίναμε 

μάρτυρες απόλυσης συναδέλφων απασχολούμενους με δικαστικές αποφάσεις, οι όποιοι για 

πολλά έτη υπηρετούσαν σε θέσεις πρώτης γραμμής στις ήδη υποστελεχωμένες δομές του e-

EΦΚΑ.  

 

Όλα αυτά τα χρόνια, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας καθώς και η Διοίκηση συμφωνούσαν 

ότι θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την μονιμοποίηση των 140 περίπου 

συναδέλφων μας χωρίς να πράττουν τα δέοντα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σημερινός Διοικητής κ. 

Χάλαρης σε συνάντηση με το προεδρείο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
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Ομοσπονδίας μας την 19/12/2019 και στην Ολομέλεια των Προέδρων στις 13/02/2020 σε 

απάντηση των όσων του θέσαμε, μας είπε, ότι η νέα πολιτική ηγεσία, σε αντίθεση με την 

προηγούμενη, η οποία είχε αποφασίσει την περαιτέρω μείωση του στελεχικού δυναμικού του 

φορέα σε 6.500 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του 2020, πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 290 

νέων υπαλλήλων, έχοντας σχετική πρόνοια, για εκείνους τους συναδέλφους μας, που 

παραμένουν με δικαστικές αποφάσεις. 

  

Περιμένουμε άμεσα τις διορθωτικές ενέργειες σας γιατί μπροστά σ’ αυτή τη ανείπωτη 

αδικία,  αντιτάσσουμε το δίκιο μας, την οργή μας και σας γνωρίζουμε ότι θα αγωνιστούμε 

δυναμικά ενάντια στους κακόβουλους, αντικοινωνικούς και καταστροφικούς χειρισμούς σας αφού 

η απομάκρυνση των υπαλλήλων, που είναι αναγκαίοι και απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία 

των δομών, δίνει ώθηση με γεωμετρική πρόοδο στην συρρίκνωση των δημόσιων αγαθών, στην 

υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών και γενικότερα στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.  

  

 
 


