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Καταγγελία για την άσκηση βίας σε εργαζόμενο 
 
Την Παρασκευή 10/3 στο Τμήμα Μητρώου της τοπικής Διεύθυνσης Πατησίων (Δ΄ Κεντρικού 

Τομέα Αθήνας), σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό άσκησης βίας σε συνάδελφο. Ειδικότερα, 

ασφαλισμένος που προσήλθε χωρίς ραντεβού απαίτησε να εξυπηρετηθεί, ενώ προηγούνταν 

ασφαλισμένοι που είχαν προσέλθει κατόπιν ραντεβού. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι 

εργαζόμενοι στο Τμήμα είχαν ήδη εξυπηρετήσει ασφαλισμένους χωρίς ραντεβού, όταν δινόταν η 

δυνατότητα ανάμεσα στα ραντεβού. Όταν ο ασφαλισμένος διαπίστωσε ότι δεν θα 

εξυπηρετούνταν άμεσα, αντέδρασε με πρωτοφανή αγριότητα. Πήδηξε δύο φορές πάνω από τον 

γκισέ, έσπασε ένα κομμάτι του γυάλινου διαχωριστικού και με το γυαλί στα χέρια επιτέθηκε και 

καταδίωξε τον συνάδελφο. Ευτυχώς και τις δύο φορές επενέβησαν ασφαλισμένοι που περίμεναν 

και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. 

 

Το άγριο αυτό περιστατικό άσκησης βίας έρχεται να καταδείξει-επιβεβαιώσει με τον πιο τραγικό 

τρόπο τη δραματική κατάσταση υποστελέχωσης στην οποία βρίσκονται πολλές οργανικές 

μονάδες του Φορέα, κατάσταση που προβλήθηκε και διαμόρφωσε το βασικό αίτημα για 

εκατοντάδες προσλήψεις άμεσα στον ΕΦΚΑ, της συγκλονιστικής σε συμμετοχή απεργιακής 

κινητοποίησης της 7ης Μαρτίου. Ταυτόχρονα όμως φέρνει στο προσκήνιο την ηθική αυτουργία 

εκείνων που διαμόρφωσαν το έδαφος στο συλλογικό υποσυνείδητο και έδωσαν τον χώρο για 

παρόμοιες συμπεριφορές, με τη συστηματική συκοφάντηση του Οργανισμού και των 

εργαζόμενων σε αυτόν, το προηγούμενο διάστημα. Γιατί να μην αισθάνεται ότι δικαιούται να 

επιτεθεί κάποιος στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, όταν έχει πειστεί, ακούγοντας τον ίδιο τον 

υπουργό Εργασίας, στους μονολόγους του στα ΜΜΕ, να τους αποκαλεί άτομα «μηδενικών 

αποδόσεων», «που επιδεικνύουν δεσποτικές συμπεριφορές», «βασανιστές» και άλλα παρόμοια; 

Επισημαίνουμε ότι αυτές οι ευθύνες είχαν επισημανθεί από τον Νοέμβριο του 2021 στην 

πολιτική ηγεσία και στη διοίκηση με σχετικό εξώδικο. 

  

Καταγγέλλουμε τον υπουργό Εργασίας, τον «άφαντο» διοικητή του ΕΦΚΑ, καθώς και τον 

κρατικοδίαιτο αυτοονομαζόμενο εκπρόσωπο τύπου, ως ηθικούς αυτουργούς των πράξεων βίας 

κατά εργαζόμενων, επειδή δεν έπραξαν τίποτα, ως όφειλαν, για τη στελέχωση του Οργανισμού, 

ενώ αντίθετα προσπάθησαν να μεταβιβάσουν την ευθύνη τους για την εύρυθμη λειτουργία και 

την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, που έχουν εκ της θέσης τους, συκοφαντώντας 

συστηματικά τον Φορέα και τους εργαζόμενους σε αυτόν.  
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