
 

 

 

                                                

                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

                    Υπόψη κ. Υπουργού προς αποκατάσταση της αλήθειας. 

 

Για αρχή θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, που ο Υπουργός Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκης, επισκέπτεται τα υποκαταστήματα και τις υπηρεσίες 

του e-ΕΦΚΑ και διαπιστώνει «ιδίοις όμμασι», τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενοι αλλά και οι συναλλασσόμενοι του φορέα μας. 

Είναι θετικό το να λαμβάνει αυτή την άμεση ενημέρωση από αυτούς που βιώνουνε στο 

πετσί τους, την εγκατάλειψη και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει  ο μεγαλύτερος δημόσιος 

ασφαλιστικός φορέας ·  και που παρά τα όσα βήματα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον 

εκσυγχρονισμό του, απαιτούνται να γίνουν ακόμα περισσότερα...από τα χτες !!!  

Όμως, εξαναγκαζόμαστε προς αποκατάσταση της αλήθειας, να κάνουμε μία διόρθωση 

στα όσα ανέγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο 

κύριος Υπουργός, ενημερώνοντας ότι κατά την σημερινή του επίσκεψη στο συγκεκριμένο 

υποκατάστημα της Αγίας Παρασκευής, στους 35 υπαλλήλους που έχει ως δυναμικό, 

παρόντες ήσαν 26 υπάλληλοι, ενώ 3 ακόμα βρίσκονταν εκτός του υποκαταστήματος  σε 

διατεταγμένη υπηρεσία, εκπροσωπώντας το φορέα μας ως μάρτυρες σε σχετική δίκη. Όλοι 

οι υπόλοιποι υπάλληλοι που δεν ήσαν παρόντες, ήταν νόμιμα δικαιολογημένοι, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.  
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Ως εκ τούτου, είναι μέγα λάθος και προσβλητικό ταυτόχρονα, το να αφήνονται 

υπονοούμενα από κάποια «μέσα ενημέρωσης», ότι δήθεν οι εργαζόμενοι του 

υποκαταστήματος «είχαν πάρει άδεια από τη σημαία».  

Αντιθέτως, θα αναμέναμε να σχολιαζόταν θετικά από τον κύριο Υπουργό, το γεγονός ότι 

ενώ βρισκόμαστε ακόμα υπό το καθεστώς των περιορισμών στην προσέλευση των 

υπαλλήλων  λόγω της πανδημίας, παρόλα αυτά στο συγκεκριμένο υποκατάστημα, ΟΛΟΙ ΟΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ προσέρχονται κανονικά, εξυπηρετώντας με τις δυνατότητες που έχουν το 

συναλλασσόμενο κοινό και την τοπική κοινωνία.    

 

                                                       Από το Γραφείο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  


