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ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ Τ Υ Π Ο Υ

Ο ορισμός πρώην δικαστικού στη νεοσύστατη «Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών»
του ΕΦΚΑ, δεν επιλύει τα προβλήματα γραφειοκρατίας που υπάρχουν στον φορέα

Η έγκριση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας της τοποθέτησης του
πρώην Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γεωργίου Γεράκη, μετά από πρόταση του
Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη, ως επικεφαλής της
νεοσύστατης «Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών» που θεσπίζεται με το νόμο 4892/2022 στον
e-ΕΦΚΑ, χωρίς να θέλουμε να προσάψουμε το παραμικρό ως προς το πρόσωπο του
καταξιωμένου δικαστικού λειτουργού, οφείλουμε να επισημάνουμε, παρόλα αυτά, ότι δεν
πρόκειται να συμβάλει στο παραμικρό, στην επίλυση των σοβαρών ζητημάτων
γραφειοκρατίας που υπάρχουν στον φορέα.
Όπως έχουμε επισημάνει προς τον Υπουργό Εργασίας, οι περίπου 1.250 καταγγελίες που
έχουν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ από δυσαρεστημένους συμπολίτες μας, δεν αφορούν κατά
κύριο λόγο τη προβληματική συμπεριφορά υπαλλήλων, αλλά σχετίζονται κυρίως με
παθογένειες και ζητήματα δυσλειτουργιών των υπηρεσιών αλλά και γραφειοκρατικών
διαδικασιών, την ευθύνη των οποίων φέρει κατά κύριο λόγο η εκάστοτε πολιτική ηγεσία που
νομοθετεί.
Τραγικό παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ενοποίησης των δομών των
καταργημένων ασφαλιστικών ταμείων, που υποτίθεται ότι θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 2017 και δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος του 2021 για να το δούμε να υλοποιείται.
Μία βίαιη ενοποίηση, που δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο και βγάζει καθημερινά συνεχή

προβλήματα, έχοντας ένα οργανόγραμμα που δημιουργήθηκε το 2018, και το οποίο η ίδια η
σημερινή πολιτική ηγεσία έχει αναγνωρίσει ότι χρήζει σοβαρών βελτιώσεων και αλλαγών.
Επιπλέον, το γεγονός ότι η διερεύνηση των 1.250 καταγγελιών έχει χρονίσει, σε καμία
περίπτωση δεν οφείλεται από υπαιτιότητα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, όπως αφήνει
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ να νοηθεί ο Υπουργός Εργασίας, «δικαιολογώντας» έτσι τρόπον τινά, την
αδικαιολόγητη εξαίρεση των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων από το Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
Δυστυχώς, το πειθαρχικό συμβούλιο του ΕΦΚΑ, όπου σημειωτέο προεδρεύει δικαστικός,
δύο χρόνια τώρα λόγω πανδημίας δεν συνεδρίαζε, παρά τις συνεχείς οχλήσεις του
Συνδικάτου μας, διότι έμπαιναν ζητήματα από τα διορισμένα μέλη του ως προς την
ασφάλεια της υγείας τους από τις δια ζώσεις συνεδριάσεις του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα,
να συσσωρεύονται υποθέσεις και να βρίσκονται σε «ομηρεία» συνάδελφοί μας, οι οποίοι
ήθελαν περισσότερο από τον καθένα να εκδικασθούν οι υποθέσεις τους, ώστε να
σταματήσουν να φέρουν τη στάμπα του «ενόχου» και κάποιοι εξ αυτών για να μπορέσουν
να συνταξιοδοτηθούν ή και να προαχθούν εφ’ όσον κριθεί ότι δεν διέπραξαν κάποιο
παράπτωμα, γεγονός που δεν μπορούσε να συμβεί χωρίς την οριστική απόφαση του
πειθαρχικού συμβουλίου.
Ως εκ τούτου, κρίνουμε εντελώς αποπροσανατολιστική την όλη στάση του Υπουργού
Εργασίας ως προς το ζήτημα αυτό, θέλοντας για ακόμα μία φορά να στοχοποιήσει τους
εργαζομένους του e-ΕΦΚΑ, μετακυλίοντας σε μας τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που
παρουσιάζουν οι υπηρεσίες του φορέα, εξαιτίας της προβληματικής ενοποίησης που
αποφάσισε το πολιτικό μας σύστημα.
Λυπούμαστε, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε τα εύκολα θύματα κανενός
Υπουργού και καμιάς κυβερνήσεως και γι’ αυτό θα προασπίσουμε τα δικαιώματά μας, με
όλα τα νόμιμα μέσα που το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελληνικής Πολιτείας μας παρέχουν.
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