
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

Η δημιουργία του e-ΕΦΚΑ συνεχίζεται να στήνεται πάνω στις 

πλάτες των υπαλλήλων του.  

Λαθεμένες πολιτικές αποφάσεις και αποτυχημένοι υπηρεσιακοί 

παράγοντες πιέζουν, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, τους 

εναπομείναντες υπαλλήλους να λειτουργήσουν ένα υδροκέφαλο χαώδη 

οργανισμό, με τις απαρχαιωμένες υποδομές του τ. ΙΚΑ κατά κύριο λόγο 

και με ένα προσωπικό στην κυριολεξία «ξεζουμισμένο» ή υπό απόλυση.  

1. Έλλειψη Προσωπικού:  

Στο ερειπωμένο τοπίο του τ. ΙΚΑ ως μεγαλύτερου οργανισμού, 

μετά τις συνταξιοδοτήσεις και τις μετατάξεις έρχεται να προστεθεί 

και η δικαστική απόφαση που θέτει εκτός συναδέλφους με δεκαετή και 

πλέον εμπειρία στους χώρους εργασίας μας. Είναι επιτακτική η ανάγκη 

της άμεσης πολιτικής λύσης στο θέμα που προέκυψε μετά την 

αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Δεν περισσεύει κανείς. 

Σε όλα τα υποκαταστήματα, με κορωνίδα αυτό της Τρίπολης στο 

οποίο συνυπάρχουν τρεις υπηρεσίες Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου, Κ.Ε.Α.Ο 

Πελοποννήσου και Τοπική Δ/νση Αρκαδίας με έντονο χωροταξικό 

πρόβλημα, η έλλειψη προσωπικού αγγίζει τα όρια της αδυναμίας 

παροχής ακόμα και των ελάχιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι 

εναπομείναντες υπάλληλοι με συνεχόμενο ωράριο συναλλαγής και 

ταυτόχρονη τηλεφωνική εξυπηρέτηση, στα όρια των δυνάμεων τους 

προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινώς αυξανόμενα καθήκοντά 

τους. Χωρίς καμία στήριξη, χωρίς καμία αναγνώριση (βλέπε 

καθυστέρηση πληρωμών Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας για 

την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και Γραμματέων 

ΚΕ.Π.Α.) και χωρίς κανένα κίνητρο απολογούνται καθημερινά στους 

εκνευρισμένους πολίτες αφού αυτοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και 

όχι οι υπαίτιοι των προβλημάτων.    

2. Απαρχαιωμένος εξοπλισμός:  

Η προσπάθεια των συναδέλφων να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους 

συναντά τα μέγιστα εμπόδια μέσα από την παντελή έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής. E–ΕΦΚΑ χωρίς Η/Υ και εκτυπωτές! Ηλεκτρονικά 

ραντεβού χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο! Εκτυπώσεις που δίνονται σε 

άλλο όροφο γιατί μόνο εκεί υπάρχει εκτυπωτής! Κάθε συνάδελφος πλέον 

έχει και ένα ευτράπελο σχετικό να διηγηθεί. Δεν είναι δυνατόν να 

μιλούμε για απόδοση και αξιολόγηση όταν δεν υπάρχουν τα ελάχιστα 
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μέσα για την επίτευξη των στόχων που θέτει η Διοίκηση. Άρα πολιτική 

ηγεσία και υπηρεσιακοί παράγοντες πρωτίστως έχουν την υποχρέωση να 

παρέχουν τα μέσα σε εμάς, ώστε να μπορούν να έχουν απαίτηση για την 

διεκπεραίωση της εργασίας μας.  

3. Συγχωνεύσεις Ταμείων:  

Τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων των ταμείων όπου τα έζησε 

πρώτο το υποκατάστημα της Τρίπολης, πλέον τα βιώνει όλη η 

περιφέρεια του Συλλόγου μας και όλη η Ελλάδα. Θεωρούμε απόλυτα 

αποτυχημένο το σχεδιασμό. Απανωτές συγχωνεύσεις και μεταφορές 

αρμοδιοτήτων εν μια νυκτί, ανυπαρξία οδηγιών και help desk, 

εκπαιδεύσεις επιεικώς στο πόδι, υπερβολικός όγκος εκκρεμοτήτων 

(βλέπε βεβαιώσεις και έξοδα κηδείας ΟΓΑ που εκκρεμούσαν τουλάχιστον 

από το 2016), διαφορετικές πλατφόρμες σε απαρχαιωμένα συστήματα 

χωρίς διασύνδεση  κ.α. 

4. Διοικητικές Αστοχίες:  

Η έλλειψη κρίσεων, οι διαρκείς αναθέσεις, ο αποκλεισμός από 

την κινητικότητα, οι εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας 

εκτός δημόσιου τομέα έχουν δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου 

απαξίωση. Όταν το μόνο κριτήριο που εφαρμόζεται τόσα χρόνια στην 

κάλυψη θέσεων ευθύνης είναι η παλαιότητα (στην εποχή της 

αξιολόγησης, των δεξιοτήτων και των συνεντεύξεων), δικαιολογημένα 

και αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Για όλα τα παραπάνω, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η 

κατάσταση.  

Θεωρούμε ότι η ηγεσία του φορέα μας (πολιτική και διοικητική) 

δεν παρέχει ούτε τις βασικές υλικοτεχνικές και διοικητικές 

υποδομές, προκειμένου να λειτουργούμε σε ένα ανθρώπινο εργασιακό 

περιβάλλον με αρνητικά αποτελέσματα και για εμάς και για τους 

πολίτες.  

Καλούμε την ΠΟΣΕ να προχωρήσει στην χάραξη μιας στρατηγικής 

διαμαρτυρίας και πίεσης που θα κλιμακώνεται, ώστε να πιέσουμε για 

την λύση των προβλημάτων που βιώνουμε από το 2017 έως σήμερα, μιας 

και η παθητική στάση των τελευταίων ετών δεν προσέφερε τίποτα στην 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας. 

  

Το ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

 

 


