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            Με αφορμή άλλο ένα κίβδηλο και ανυπόγραφο δημοσίευμα στις 02/06/2016 που περισσότερο 
μοιάζει με πληρωμένη καταχώρηση σε μια e-φυλλάδα χρηματιστηριακής ενημέρωσης, άλλο ένα 
υποκατάστημα του ΙΚΑ, αυτό της Καλλιθέας, το οποίο υποφέρει από σημαντικότατη έλλειψη σε 
προσωπικό, βάλλεται για ακόμη μία φορά. Με λίγα λόγια, δημοσιογραφία που δεν γνωρίζει καν την 
έννοια της φράσης «έλεγχος υπέρ του πολίτη» αφενός και του κράτους αφετέρου και υποβαθμίζει την 
εργασία των υπαλλήλων λέγοντας ότι απλά πρέπει να βάλουν μία τυπική υπογραφή. Με τυπικές 
υπογραφές και χωρίς έλεγχο έφτασε η χώρα, δυστυχώς, σε αυτά τα χάλια. 
           Το συνδικάτο μας από την άλλη μεριά δεν αντέδρασε ακόμη, δεν καυτηρίασε την στάση της 
φυλλάδας ενημερώνοντας ως όφειλε ξανά και ξανά άπαντες επίσημα, για μία κατάσταση που γνωρίζει 
καλά από το ίδιο το υποκατάστημα, αλλά και από συνδικαλιστές που το επισκέπτονταν τακτικά και 
ενημέρωναν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. 
           Να θυμίσουμε, λοιπόν, εμείς το «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ» στο Συνδικάτο και στο Γραφείο Τύπου 
της Διοίκησης για άλλη μία φορά την κατάσταση και να ελπίσουμε ότι θα αντιδράσουν και θα 
απαντήσουν στις κατηγορίες του ευφάνταστου αρθρογράφου. Οι προηγούμενες Διοικήσεις θεώρησαν 
σωστό πριν μερικά χρόνια να κλείσουν κάποια υποκαταστήματα του ΙΚΑ, μεταξύ των οποίων και αυτά 
στην περιοχή γύρω από την Καλλιθέα, τη Νέα Σμύρνη, το Φάληρο, και να μεταφέρουν όλες τις 
δραστηριότητες τους στα υποκαταστήματα της Καλλιθέας και του Νέου Κόσμου. Ωστόσο, δεν μετέφεραν 
με τον ίδιο ζήλο σχεδόν το μισό από το προσωπικό των καταστημάτων που συγχωνεύθηκαν στις νέες και 
μεγαλύτερες δομές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μοιραστούν χωρίς πραγματικά οργανωμένο σχέδιο 
μερικές επιπλέον χιλιάδες εκκρεμοτήτων, καθώς και οι ασφαλισμένοι των όμορων περιοχών στα δύο 
αυτά καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν ήδη με φανερή υποστελέχωση! Η αποτυχημένη 
συγχώνευση, όμως, δεν ήταν αρκετή. Στην πορεία, η μνημονιακή πολιτική των κυβερνήσεων ανάγκασε 
σημαντικό αριθμό έμπειρων και ικανότατων συναδέλφων να συνταξιοδοτηθούν, εντείνοντας την ήδη 
προβληματική κατάσταση. Το αποτέλεσμα αυτών των κακών πολιτικών και πρακτικών, που 
εφαρμόστηκαν από την προηγούμενη διοίκηση σε συνάρτηση με τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του προβλήματος από την πλευρά του συνδικάτου, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη σημερινή εικόνα των 
καταστημάτων! 
            Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή ο λαός μας πολύ σωστά λέει ότι «το Ψάρι βρωμάει από το 
Κεφάλι», οι τελευταίοι στους οποίους θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να χρεώσει έστω και το παραμικρό 
είναι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τις παθογένειες του συστήματος και του τρόπου άσκησης 
Οργάνωσης, Διοίκησης, Εκπαίδευσης και Απλούστευσης, δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι 
συνάδελφοι στα καταστήματα πρώτης γραμμής νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Είναι απλοί άνθρωποι, 
οικογενειάρχες και νέα παιδιά που η κρίση τούς έχει γονατίσει. Παρόλα ταύτα, στη μέγιστη πλειοψηφία 
τους, έχουν υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης απέναντι στον Πολίτη και πράττουν αναλόγως, γιατί 
είναι κομμάτι της κοινωνίας, ζουν στις ίδιες γειτονιές και περνούν καθημερινά τον ίδιο Γολγοθά με τους 
πολίτες, είτε υπηρετούν στο Πέραμα, την Ελευσίνα, την Δραπετσώνα και το Κορωπί, είτε στην Αγία 
Παρασκευή, τη Γλυφάδα, τη Ν.Ιωνία, την Ομόνοια, το Αλεξάνδρας και το Αθηνών. Από τους κλητήρες 
μέχρι και τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες παράγουν πλέον όλοι καθημερινά εργασία ποσοτική και 
ποιοτική πολύ περισσότερο από αυτά που προβλέπονται και που δυστυχώς δεν αναφέρονται πουθενά.  
                  Υποβάλουν προτάσεις, και ζητούν τα εργαλεία, τις υποδομές και το δυναμικό όχι μόνο για να 
εξυπηρετήσουν τους πολίτες, όχι μόνο για να απονέμουν συντάξεις, αλλά και για να μπορέσουν να 
κάνουν ποιοτικούς ελέγχους και καταλογισμούς σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται από την δαιδαλώδη 
νομοθεσία, ώστε να αυξήσουν τα έσοδα και να περιορίσουν την εισφοροδιαφυγή, καθώς και τα κακώς 
κείμενα στην Κοινωνική Ασφάλιση.  
          Φτάνει πιά! Δεν ανεχόμαστε πλέον κανένα δημοσίευμα που σκοπό έχει να προσβάλει τους 
εναπομείναντες υπαλλήλους και να παραπλανά τους πολίτες. Χρειαζόμαστε προσωπικό! 

Τα καταστήματα πρώτης γραμμής στην Αττική «είναι γεμάτα με άδεια από υπαλλήλους 
γραφεία»... Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι! 

 

            Περιμένουμε από το Συνδικάτο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να κάνει τα αυτονόητα! 

                                                                                                            Αθήνα 06/06/2016,  
                                                                Από το Γραφείο τύπου & Ενημέρωσης του «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 


