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  Προς: 
  Την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ 

   Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Χατζηδάκη 

   Κοινοποίηση: 
Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κο Πιερρακάκη. 

Τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κο Γεωργαντά 

Την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. κα Νίκη Τσούμα 

   Τα μέλη του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

 

Θέμα: «Συμπαράσταση στην ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και τις εργαζόμενες και εργαζόμενους στον e-ΕΦΚΑ» 

 
Το Δ.Σ. του Σωματείου Προσωπικού Η.ΔΙ.Κ.Α. εκφράζει την συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων και των 
συνδικάτων τους στον e-ΕΦΚΑ για την απόκρουση της εισόδου φορέων ιδιωτικών συμφερόντων στην διαδικασία 
απονομής συντάξεων, που σχεδιάζει  η κυβέρνηση μέσω των ενεργειών του αρμόδιου Υπουργείου. 
Ως εργαζόμενοι/ες στην Η.ΔΙ.Κ.Α. που συνεργαζόμαστε στενά, σε καθημερινή σχεδόν βάση, με τους συναδέλφους και 
τις συναδέλφισες στον e-ΕΦΚΑ, στα πλαίσια της πληροφορικής υποστήριξης της Κοινωνικής Ασφάλισης, γνωρίζουμε 
από πρώτο χέρι τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, ουσιαστικά αβοήθητοι, με 
μόνα τους όπλα την αίσθηση του καθήκοντος, τον επαγγελματισμό και τη φιλοτιμία τους, εδώ και χρόνια. 
Η υποστελέχωση του οργανισμού, η οποία είναι αποτέλεσμα της αντι-ασφαλιστικής πολιτικής που χαρακτήριζε και 
χαρακτηρίζει όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής, η έλλειψης επενδύσεων στις νέες 
τεχνολογίες, έχουν οδηγήσει την Κοινωνική Ασφάλιση σε βαθιά κρίση, υποβαθμίζοντας, υποτιμώντας κι 
αμαυρώνοντας, άμεσα ή έμμεσα, την εικόνα της στα μάτια των εργαζομένων και των συνταξιούχων.   
Από την πλευρά μας, όλοι/ες οι υπάλληλοι της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μπορούμε να αφουγκραστούμε την  ανάγκη 
συμπαράστασης που χρειάζεται ο e-ΕΦΚΑ, διότι βιώνουμε παρόμοια προβλήματα, όπως η υποστελέχωση και η 
έλλειψη προσωπικού, όπου απαιτούνται αναγκαίες λύσεις μέσω των άμεσων στοχευμένων προσλήψεων καθώς κι 
επενδύσεων σε υλικό-τεχνικές υποδομές. 
Ενώ όλα τα προαναφερόμενα είναι ζητήματα άμεσης προτεραιότητας, η εκάστοτε Κυβέρνηση θεωρεί ότι η μόνη λύση 
βρίσκεται στην εισβολή των ιδιωτικών φορέων στο Δημόσιο Τομέα. 
Ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μας και στεκόμαστε και εμείς στο πλευρό της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ που με την ανακοίνωση της στις 
19/2/2021 καταγράφει κι αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον e-ΕΦΚΑ και τους/τις 
εργαζόμενους/ες σε αυτόν. 
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