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ΔΕΛΤΙΟ   Τ Υ Π Ο Υ 

 

Οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ αξίζουν τουλάχιστον  ένα ηθικό ΜΠΡΑΒΟ από τον 

Πρωθυπουργό για το ρεκόρ στον αριθμό έκδοσης των συνταξιοδοτικών 

αποφάσεων…καθώς ξέχασε να το πει ! 

Παρότι δεν κληθήκαμε από την πολιτική ηγεσία, στο να παραστούμε ως εκπρόσωποι των 

εργαζομένων του e-ΕΦΚΑ στην σημερινή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το  σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα της έκδοσης των  

εκκρεμών συντάξεων, στην οποία παρευρέθηκε και μίλησε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, 

όπως πληροφορηθήκαμε, δεν έγινε καμία ιδιαίτερη μνεία σ’ αυτούς που ουσιαστικά έφεραν 

σε πέρας όλο αυτό το τεράστιο εγχείρημα, που δεν είναι άλλοι από τους διοικητικούς 

υπαλλήλους των τμημάτων απονομών συντάξεων του φορέα μας και όλους τους άλλους 

συναδέλφους μας που εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σ’ αυτή την διαδικασία.  

Ηθικά και μόνο, θα έπρεπε να είχε ειπωθεί ένα ανενδοίαστο  ΜΠΡΑΒΟ σε όλους αυτούς τους 

εργαζομένους του φορέα, που υπερβάλοντας καθημερινά και δουλεύοντας πέραν του 

ωραρίου τους, αν και είναι κατά χίλιοι (1.000) λιγότεροι από όσοι ήσαν πριν τρία χρόνια, 

πέτυχαν ρυθμούς που κανένας άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας θα μπορούσε να πετύχει 

στο αντικείμενο αυτό.  

Με ελάχιστα μέσα, όπως ήταν η προμήθεια των 3.000 νέων υπολογιστών που κάλυψαν 

μερικώς τις ανάγκες μας για τα έτη 2020-2022, καταφέραμε να πετύχουμε την έκδοση των 

225.000 συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσα στο 2021 που αναμένεται να γίνουν ακόμα 

περισσότερες εντός του 2022, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου 

Εργασίας.  
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Πίσω, λοιπόν, από αυτό το επίτευγμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είναι τα 

στελέχη και οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ) κι αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίζει χωρίς μισόλογα η πολιτική ηγεσία και προφανώς 

και ο Κύριος Πρωθυπουργός, εφ’ όσον έχει ενημερωθεί.  

Το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, κεντρικός πυλώνας του οποίου είναι ο e-

ΕΦΚΑ, μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της Κοινωνίας και των 

περισσότερων από δέκα εκατομμυρίων άμεσα κι έμμεσα ασφαλισμένων του, εάν τύχει της 

προσοχής και της ενίσχυσης κι όχι της απαξίας από τη πλευρά της Πολιτείας μας. Οι 

εργαζόμενοι σ’ αυτό, θα κάνουμε ότι πρέπει κι ότι επιβάλλεται για να το προασπίσουμε ως 

προέκταση του Κοινωνικού Κράτους, κόντρα σε όλες εκείνες τις πολιτικές που στοχεύουν 

στην νόθευση του χαρακτήρα του και περιορισμό του εύρους του, ώστε να κερδοσκοπούν 

ιδιωτικά συμφέροντα.    

 

                                          Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 


