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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Αν και η θλίψη αποτελεί πλέον καθημερινότητα στις υπηρεσίες μας, δυστυχώς 
κάποιοι φροντίζουν να συνεχίζουν να μας εκπλήττουν με τις ενέργειες και τις πρακτικές 
τους, με σκοπό αφενός να μας λασπολογούν στην κοινωνία, μειώνοντας την αξία και την 
προσωπικότητα μας, αφετέρου να μας τρομοκρατούν, με στόχο την προσβολή της 
ανθρώπινης ύπαρξης και της αξιοπρέπειας μας , μέσα από την καθημερινή ταπείνωση και 
την δημόσια διαπόμπευση των εργαζομένων-συναδέλφων. 

Το ότι βιώνουμε καθημερινά τις "μεταρρυθμίσεις", της Διοίκησης και Υπουργείου 
με μοναδικό σκοπό την καταστροφή της κοινωνικής ασφάλισης είναι πλέον δεδομένο. 

Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, θεματοφύλακες και υττερασττιστές της κοινωνικής 
ασφάλισης, αποδεικνύουν ακόμα και στις πιο δύσκολες εργασιακές συνθήκες, 
εξαιτίας της εφαρμογής του οργανογράμματος και της κορύφωσης της πανδημίας, κάνουν 
θαύματα αν αναλογιστούμε τα μέσα που διαθέτουν. Ο ίδιος ο υπουργός 
«υπερηφανεύεται» για την αύξηση έκδοσης των συντάξεων!!! Και μας κάνουν να 
αναρωτιόμαστε πόσο "άθλιοι" είναι άραγε οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ;;; που ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ με 
αυταπάρνηση και παραδειγματισμό αποδεικνύουν τις αξίες τους και την εργατικότητά 
τους κρατώντας ζωντανό τον Φορέα μας, κάτω από αυτές τις χείριστες εργασιακές 
συνθήκες. Γιατί μόνο ένας κακοπροαίρετος δεν καταλαβαίνει ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ!!! ΜΕ 
ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΓΚΙΣΕ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΖΩΝΤΑΝΟ 

Η Διοίκηση του φορέα μας εθελοτυφλεί στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα του 
ΕΦΚΑ και ασχολείται με την καταστρατήγηση των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα υιοθετώντας πρακτικές του παρελθόντος με στόχο την τρομοκρατία των 
εργαζομένων, την αναξιοκρατία στις τοποθετήσεις και την "παραδειγματική" 
τιμωρία τους με άσκοπες μετακινήσεις και ταπεινώσεις. 

Το χειρότερο είναι ότι σε αυτήν την πολιτική πρωταγωνιστούν κάποια 
υψηλόβαθμα στελέχη, που εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους στην ιεραρχία επιχειρούν 
να προκαλέσουν ανασφάλεια στους εργαζομένους, ώστε να κλείσουν τα μάτια και 
το στόμα τους!!! Να μας τρομοκρατήσουν και να μας διχάσουν, ώστε να τακτοποιούν 
με τη γνωστή συνταγή, τα «δικά τους» παιδιά, στήνοντας το πελατειακό τους μαγαζάκι. 

Οι απαράδεκτες ενέργειες και πρακτικές, από συγκεκριμένους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, απειλών εξυβρίσεων και τρομοκρατίας, με αποκλειστικό στόχο τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου μας και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες 
συνδικαλιστικές ελευθερίες, όχι μόνο δεν μας τρομοκρατούν αλλά μας 
χαλυβδώνουν. 



Η Απαράδεκτη από κάθε πλευρά και υπηρεσιακή λογική, μετακίνηση 
της Αντιπρόεδρου του Συλλόγου, χωρίς καν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της 
υπηρεσίας, αδιαφορώντας αν ουσιαστικά σημαίνει λουκέτο για τα ΠΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ , 
μιας ελεγκτικής υπηρεσίας, που είναι ενταγμένη για την καταπάτηση της 
υποδηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας, δεν είναι μόνο καταδικαστέα 
αλλά προειδοποιούμε αυτούς που την «εμπνεύστηκαν» και την προκάλεσαν, οτι 
βρίσκονται στη χλεύη τόσο των συναδέλφων, όσο και της κοινωνίας ". 

Τα όρια αντοχής και ανοχής των εργαζομένων έχουν εξαντληθεί!!! 
Η αξιοπρέπεια όμως και η ηθική μας παράμένουν ανεξάντλητες. 

Καλούμε την Διοίκηση και προσωπικά τον Διοικητή στην άμεση ανάκληση της 
απόφασης. 

Σε περίπτωση που αρνηθεί τον καλούμε να τεκμηριώσει τους «υπηρεσιακούς» 
λόγους που οδήγησαν σε αυτη. Εκτός και αν θεωρεί υπηρεσιακούς λόγους την 
αμετροέπεια συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν τον ΕΦΚΑ οικογενειακό τους 
τσιφλίκι - παραμάγαζο και που μοναδικό σκοπό έχουν, τη διάλυση της υπηρεσίας. 

Καλούμε την Ομοσπονδία και την ΑΔΕΔΥ σε άμεση ενεργοποίηση, γιατί εδώ δεν 
πρόκειται απλά για μια έστω εκδικητική μετακίνηση, με σκοπό τη καταπάτηση των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών, αλλά για μια προσωπική εμπάθεια κατά του Συλλόγου μας, 
πέρα απο κάθε λογική και ηθική υπόσταση. 

Δεν εκφοβιζόμαστε, δεν υποχωρούμε, αλλά το κυριότερο 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!!!! 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 


