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ΔΕΛΤΙΟ   Τ Υ Π Ο Υ 

«Στρεβλή η ενημέρωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ για δήθεν ευθύνες 

υπηρεσιακών παραγόντων ως προς τη λειτουργία της Β΄ Τοπικής Διεύθυνσης  

Πειραιά του e-ΕΦΚΑ» 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, οφείλουμε να ενημερώσουμε, ότι ΚΑΝΕΙΣ υπηρεσιακός 

παράγοντας εργαζόμενος του e-ΕΦΚΑ στην Β΄ Τοπική Διεύθυνση Πειραιά (Αγ. Σοφίας), έχει 

διαπράξει κακοδιοίκηση ή έχει δημιουργήσει «χάος» κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 

κάτι που δυστυχώς λέχθηκε κατά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου στις 20 Ιουνίου 2022, 

στην ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, με θέμα της «Να αναλάβει τις ευθύνες της η κυβέρνηση για την απαράδεκτη 

κατάσταση της Γ΄ Τοπικής Δ/νσης ΕΦΚΑ στο Κερατσίνι, όπου η δήθεν ψηφιακή μετάβαση 

των εκκρεμών συντάξεων, προσκρούει στη γραφειοκρατία, την κακοδιοίκηση και το 

«επιτελικό» χάος, που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι πολίτες της Β΄ Πειραιά».   

Ως εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα τεράστια λειτουργικά 

προβλήματα που υπάρχουν στα υποκαταστήματα και τις υπηρεσίες του φορέα μας, τα 

οποία έχουμε άλλωστε αναδείξει με Δελτία Τύπου, με τις ενημερώσεις που έχουμε κάνει 

στους αρμόδιους τομεάρχες των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά και με τις 

συνδικαλιστικές μας δράσεις.  

Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να δεχθούμε σε καμία περίπτωση, την μετακύλιση ευθυνών για 

την κατάσταση που επικρατεί στον ΕΦΚΑ στους εργαζομένους του φορέα, ακόμα κι όταν 

αυτοί κατέχουν θέση ευθύνης στην υπαλληλική ιεραρχία, διότι τότε θα ήταν σαν να 

αποδεχόμαστε την ισοπεδωτική άποψη, ότι για όλα τα κακά του ΕΦΚΑ ευθύνονται οι 

υπάλληλοί του.  
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Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε τους υπογράφοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ αλλά και τους 

ασφαλισμένους της Β’ εκλογικής περιφέρειας Πειραιά και όχι μόνον, ότι συνολικά οι 

εργαζόμενοι του φορέα, από τον Διευθυντή μέχρι και τον κλητήρα του κάθε 

υποκαταστήματος ανά την επικράτεια, δίνουμε καθημερινά όλον μας τον εαυτό και 

κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατότερο, κάτω από αντίξοες εργασιακές συνθήκες, ώστε να 

ανταπεξέλθουμε στο τιτάνιο έργο στήριξης του δημόσιου ασφαλιστικού μας συστήματος 

και την εξυπηρέτηση σχεδόν δέκα εκατομμυρίων άμεσα κι έμμεσα ασφαλισμένων 

συμπολιτών μας.  

Περίτρανη απόδειξη, η έκδοση 30.000 συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσα στο μήνα Μάϊο, 

γεγονός που οφείλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στους εργαζόμενους του e-ΕΦΚΑ, που 

χρειάζονται την ηθική στήριξη των ιθυνόντων του πολιτικού μας συστήματος  και όχι τη 

διαρκή  στοχοποίηση που δυστυχώς επιχειρείται από κάποιους, για σκοπούς που σε καμία 

περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα της Κοινωνίας μας.  

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 


