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                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
                             Προς αποκατάσταση της αλήθειας… 
 
Παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι επερχόμενες εκλογές για τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, δικαιολογούν ως ένα βαθμό την αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλλει 
η  «αριστερόστροφη» συνδικαλιστική παράταξη της «Συναδελφικής Ενωτικής 
Κίνησης» (Σ.Ε.Κ.), για να δείξει κάποια αγωνιστικότητα, παρόλα αυτά, δεν μπορούμε 
να δικαιολογήσουμε την επιχείρηση διαστρέβλωσης και παρερμηνείας κατά το 
δοκούν των γεγονότων. Γι’ αυτό, προς αποκατάσταση της αλήθειας, οφείλουμε να 
αναφέρουμε ότι:  
 
1. Η συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣΕ ΙΚΑ με τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, την 
οποία επικαλείται στο «Ενημερωτικό» της η Γραμματεία της Σ.Ε.Κ., στην 
πραγματικότητα έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2020, δηλαδή αμέσως την εφαρμογή των 
περιοριστικών μέτρων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Στη 
συνάντηση αυτή, πέραν όλων των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν κι αυτό 
του ποσοστού προσέλευσης των υπαλλήλων, αποκλειστικά για τις  μονάδες και 
υπηρεσίες των προαναφερόμενων γεωγραφικών περιοχών. Το Προεδρείο της ΠΟΣΕ 
ΙΚΑ, είχε προτείνει κι ο Διοικητής έδειξε να συναινεί, όπως το ποσοστό των 
υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων στις μονάδες αυτές, κατανεμηθεί σε ισότιμη 
βάση και σε αναλογία  50%-50%, ως προς την καθημερινή προσέλευση αλλά και την 
εξ αποστάσεως εργασία. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια…  
 
2. Η Γραμματεία της Σ.Ε.Κ., προσπαθεί με το δήθεν «Ενημερωτικό» της, να 
παραπλανήσει τους συναδέλφους μας με «γκαιμπελίστικες» μεθόδους, αφήνοντας 
να νοηθεί, ότι τάχατες κατά την τότε συνάντηση που είχε το Προεδρείο της ΠΟΣΕ 
ΙΚΑ με τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, πάρθηκαν με τη συγκατάθεση του Προεδρείου της 
Ομοσπονδίας μας, οι οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα είναι 
στελεχωμένες οι υπηρεσίες του φορέα από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Κι αυτό το 
υπονοούν, τη στιγμή που όταν έγινε η συνάντηση, όχι μόνο η επιτροπή των 
επιστημόνων δεν γνώριζαν το τι απόφαση θα πάρουν, αλλά ούτε κι ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός !!! Μιλάμε, δηλαδή,  για μία εντελώς φαιδρή και καταγέλαστη 
προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας,  που μόνο ένας σεναριογράφος 
επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσε να εμπνευστεί…  
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3. Η παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε. εξέφρασε στο τελευταίο Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΙΚΑ την θέση, ότι 
η διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων του φορέα μας, πρέπει να 
είναι/και είναι, στις άμεσες  προτεραιότητές μας κι επί αυτού δεν χωρούν 
εκπτώσεις κανενός είδους. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, υποστηρίξαμε ότι στον νέο 
σχεδιασμό που υπάρχει από πλευράς Διοίκησης για την απασχόληση των 
εργαζομένων στα υποκαταστήματα αλλά και για την εξ αποστάσεως εργασία, 
υπάρχουν θετικά στοιχεία που οφείλουμε ως Συνδικάτο να ζητήσουμε να τηρηθούν, 
όπως είναι αυτό της δυνατότητας για δύο συνεχόμενες ημέρες εργασία εξ 
αποστάσεως, κι αναγνωρίσαμε ότι  υπάρχουν και στοιχεία που χρήζουν βελτιώσεως, 
όπως είναι  η περίπτωση  των συναδέλφων μας των τμημάτων απονομών 
συντάξεων αλλά και των τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού. Η θέση της Διοίκησης, 
ότι με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που έκανε, η ποσοστιαία αναλογία που 
διαμορφώνεται, επιτρέπει σε περισσότερους διοικητικούς υπαλλήλους να παρέχουν 
εργασία εξ αποστάσεως για περισσότερες ημέρες, μέχρι στιγμής και σύμφωνα με 
την εικόνα που υπάρχει από τα υποκαταστήματα ανά την επικράτεια, δεν φαίνεται 
να επιβεβαιώνεται. Γι΄ αυτό και ζητήθηκε με έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, να 
διερευνηθούν οι λόγοι που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.  
Περαιτέρω, ως Δ.Α.Κ.Ε. καλούμε την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, να προβεί σε όλες 
εκείνες τις διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις, που θα αποκαταστήσουν το 
διαταραγμένο κλίμα συνεργασίας που έχει επέλθει από αυτή τη διαφοροποίηση 
για τους υπαλλήλους των τμημάτων συντάξεων και ανθρωπίνου δυναμικού.  
 
4. Για τους  συναδέλφους μας της Υ.Ε. κατηγορίας, δηλώνουμε απερίφραστα το 
σεβασμό μας, καθώς από την έναρξη της πανδημίας, βρίσκονται στην «πρώτη 
γραμμή», πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες, κι αυτό είναι κάτι που οφείλουμε 
να τους το  αναγνωρίσουμε, πρώτα εμείς οι συνάδελφοί τους. Από εκεί και πέρα, 
παρότι -όπως δηλώθηκε από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ- το νομικό πλαίσιο και οι 
κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από μεριάς Υπ. Εσωτερικών, είναι απόλυτα 
δεσμευτικές, πιστεύουμε ότι πρέπει να επιδειχθεί η σχετική ευελιξία από τη μεριά 
όλων μας, ώστε να ξεπεραστούν οι τυχόν γραφειοκρατικές «αγκυλώσεις». Για να 
συμβεί αυτό, θα πρέπει πρωτίστως να υπερισχύσει το «πνεύμα» κι όχι μόνο το 
«γράμμα» του νομοθέτη.  
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε  κάτι που μας προκαλεί τουλάχιστον 
σκεπτικισμό ως προς τις προτεραιότητες της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής μας 
οργάνωσης της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία ενώ βγάζει ανακοινώσεις επί παντός επιστητού, 
με τις αριστερές και αριστερίζουσες συνδικαλιστικές παρατάξεις να προτάσσουν 
διάφορα καινοφανή αιτήματα, δυστυχώς, επί του συγκεκριμένου προβλήματος, δεν 
έχουν γράψει ούτε μία αράδα. Αυτό, πιστεύουμε, ότι θα πρέπει να αλλάξει και 
δεσμευόμαστε όπως η Ομοσπονδία μας αναλάβει σχετική πρωτοβουλία, για να 
τεθεί από τη μεριά της ΑΔΕΔΥ το ζήτημα, στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. 
  
Τούτων δοθέντων, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι ο 
Εθνικός μας Φορέας, υπάρχει για να εξυπηρετεί και να ικανοποιεί τις ανάγκες της 



Κοινωνίας, των εργαζομένων, των συνταξιούχων και συνολικά των ασφαλισμένων 
της χώρας μας. Ιδίως τώρα, που βρισκόμαστε στην κορύφωση της υγειονομικής 
κρίσης, όπου οι ανάγκες των συμπολιτών μας είναι αυτονόητα πιεστικές. 
Κανείς εργαζόμενος στον e-ΕΦΚΑ, δεν λησμονεί τον κοινωνικό του ρόλο και γι’ 
αυτό λειτουργούμε με αυταπάρνηση και συνήθως όχι με τις καλύτερες των 
συνθηκών.  
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν θα απαιτήσουμε να υπάρχει από τη μεριά της 
πολιτικής ηγεσίας, ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων προστασίας στους 
εργασιακούς μας χώρους, που θα διασφαλίζουν εν μέσω πανδημίας και για όσο 
αυτή θα κρατήσει, την υγεία του συνόλου των συναδέλφων μας, αλλά και του 
συναλλασσόμενου κοινού. Ως εκ τούτου, η Δ.Α.Κ.Ε. και τα στελέχη μας, θεωρούμε 
ηθική μας υποχρέωση, το να σταθούμε αρωγοί κάθε προσπάθειας και κάθε 
πρωτοβουλίας, που θα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, προς όφελος των 
συναδέλφων μας.        

                                                            


