
 

 

 

                                                

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

                   Ο Υπουργός Εργασίας τελικά έχει «ξεφύγει» εντελώς !!! 

Διαβάσαμε έκπληκτοι σήμερα, την δήλωση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη, που αναρτήθηκε σε προσφιλές για εκείνον μέσω κοινωνικής 

δικτύωσης, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, επιρρίπτει ευθύνες στους εργαζομένους του 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για το ότι δεν βγαίνουν σήμερα οι 

συντάξεις χηρείας του πρώην ΝΑΤ.  

Η έκπληξή μας έγκειται στο γεγονός, ότι επικαλείται για την μη έκδοση των τετρακοσίων 

σαράντα τεσσάρων (444) εκκρεμών συντάξεων της κατηγορίας αυτής, το ότι  οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι  σκοπίμως κωλυσιεργούν με το να αναμένουν δήθεν τις νέες εγκύκλιες οδηγίες, 

ώστε να εφαρμόσουν τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου 4826/07.09.2021 !!! 

Ο Κύριος Υπουργός, με την ανάρτηση-δήλωσή του αυτή, λυπούμαστε που θα το πούμε, 

αλλά το μόνο πράγμα που δείχνει, είναι την παντελή έλλειψη γνώσεως για τον τρόπο  

λειτουργίας των υπηρεσιών που προΐσταται ως Υπουργός, καθώς όφειλε να γνωρίζει,  ότι 

κάθε νόμος που ψηφίζεται (πόσο μάλλον όταν σχετίζεται με ασφαλιστικές ρυθμίσεις), 

ακολουθείται από τις εγκύκλιες οδηγίες που εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο, τις οποίες κι 

αποστέλλει κατόπιν προς τους εποπτευόμενους φορείς του, ώστε αυτοί με τη σειρά τους 

να τις εφαρμόσουν.  

Εάν αυτό ο Κύριος Υπουργός δεν το γνώριζε, είναι καλό που το μαθαίνει έστω και τώρα, κι 

αν πράγματι αυτή τη διαδικασία επιθυμεί να την αλλάξει, τότε να  προβεί σε ότι απαιτείται, 

κι όχι να προσπαθεί να μετακυλήσει τις δικές του ευθύνες, στις πλάτες των εργαζομένων 

του e-ΕΦΚΑ.  

       Αρ. Πρωτ.:         450/2021                              Αθήνα,  8 Οκτωβρίου 2021 
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Πρέπει να υπάρχουν και όρια στα επικοινωνιακά τερτίπια του Κυρίου Υπουργού, που καλό 

θα ήταν να προσεγγίζει τη φύση των προβλημάτων του δημόσιου ασφαλιστικού μας 

συστήματος, όχι αναλόγως των likes που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Επιπλέον, θα πρέπει να τον ενημερώσουμε, αν δεν το έχει κάνει ήδη ο Διοικητής του e-

ΕΦΚΑ, ότι κανέναν πλήρη συνταξιοδοτικό φάκελο δεν αρνήθηκαν οι υπηρεσίες του φορέα 

μας να παραλάβουν από το τέως ΝΑΤ, καθώς άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσαν και 

να το κάνουν. Οπότε, μάλλον κάτι δεν αντιλήφθηκε σωστά από την ενημέρωση που είχε 

από τον Πρόεδρο του ΝΑΤ.  

Οι υπάλληλοι των τμημάτων απονομών των συντάξεων και συνολικά οι εργαζόμενοι του e-

ΕΦΚΑ, εδώ και τρία χρόνια, κυριολεκτικά δίνουμε τον καλύτερό εαυτό μας, κάτι που 

φαίνεται άλλωστε και από τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται και ο ίδιος ο κ. 

Χατζηδάκης, οπότε δίκαια πιστεύουμε ότι δεν μας αξίζει αυτή η απαξιωτική συμπεριφορά 

από μεριάς του.  

Εάν πράγματι ενδιαφέρεται για τον εκσυγχρονισμό και την προαγωγή του δημόσιου 

ασφαλιστικού μας συστήματος, τότε να αφήσει κατά μέρος τα επικοινωνιακά 

πυροτεχνήματα και να κοιτάξει να δει το πώς θα αποκτήσουμε σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήματα, το πώς θα στελεχωθούν οι αποδεκατισμένες υπηρεσίες μας και το πώς θα 

λυθεί το γενικευμένο μπάχαλο που επικρατεί με την διοικητική αναδιάρθρωση λόγω 

ενοποίησης των πρώην ταμείων.  

Εάν τα κάνει όλα αυτά, τότε θα έχει και ουσιαστική σημασία το πέρασμά του από το 

συγκεκριμένο Υπουργείο και δίχως άλλο, θα δικαιολογήσει και τον ρόλο του ως Superman.      

    

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


