
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από πότε έγινε «παρωχημένη» η απονομή δικαιοσύνης κ. Υπουργέ Εργασίας ; 

Οι χθεσινές μειωτικές αναφορές του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 

Χατζηδάκη, σε βάρος της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της ΠΟΠΟΚΠ, με τις οποίες 

χαρακτήρισε ως «παρωχημένες συνδικαλιστικές λογικές», την προσφυγή κατά της 

Υπουργικής αποφάσεως που εμπλέκει ιδιώτες στην έκδοση των συντάξεων, την οποία  

καταθέσαμε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, μας προκαλούν περισσότερο 

θλίψη παρά οργή, διότι δείχνουν -για ακόμα μία φορά- τον κύριο Υπουργό, να επιθυμεί 

αντί για διάλογο ουσίας, την αντιπαράθεση για χάρη των εντυπώσεων, με προφανή σκοπό 

την μετακύλιση  των ευθυνών που φέρει αυτός και οι προκάτοχοί του για τα προβλήματα 

του e-ΕΦΚΑ, προς τους απλούς εργαζόμενούς του.  

Ταυτόχρονα, μας εκπλήσσει το γεγονός, ότι ένας Υπουργός και μάλιστα φιλελεύθερος όπως 

ο ίδιος δηλώνει, θεωρεί «παρωχημένο» το δικαίωμα που έχει κάθε Έλληνας πολίτης, να 

προσφεύγει στην δικαιοσύνη!!!  

Αναρωτιόμαστε, πότε έπαψε το πολίτευμα της χώρας μας να είναι Προεδρευόμενη 

κοινοβουλευτική δημοκρατία και το Σύνταγμα ο υπέρτατος νόμος της Πολιτείας μας; 

Έγιναν κάτι από όλα αυτά «παρωχημένα»;       

Λυπούμαστε που εξαναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στους λόγους που μας έκαναν να 

προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά μάλλον για την πληρέστερη 

ενημέρωση του ο κύριος Υπουργός, θα πρέπει να  τους αναζητήσει στο δελτίο τύπου που 

είχαμε εκδώσει γι’ αυτό το λόγο στις 15 Ιουλίου 2021, ώστε να μην μας κατηγορεί αδίκως. 

Αν μέσα σ’ αυτούς τους λόγους που προβάλουμε, βρει κάτι το «παρωχημένο», τότε 

δικαιωματικά να βγει και να μας καταγγείλει. Εάν πάλι δεν βρει, όπως πιστεύουμε, τότε να 

ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς του, όπως αρμόζει σε έναν πολιτικό, που σέβεται 

πρωτίστως τον εαυτό του.   

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