
                                   
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΔΑΚΕ - ΙΚΑ ΕΤΑM 

Eδρα: Στουρνάρα 30 Αθήνα 104 33, Τηλ.: 2105246822,  

FAX: 2105227466 
www.facebook.com/dakeika 

Email: dakeika@yahoo.com 

 

                                                                                      
                                                    
                                                                                                 Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2017  

 

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
  

 Οι βανδαλισμοί του «Ρουβίκωνα», ούτε θα πτοήσουν αλλά ούτε και θα 

τρομοκρατήσουν τους εργαζομένους του Κ.Ε.Α.Ο.  !   
 

Η αυτοαποκαλούμενη "Αναρχική Συλλογικότητα Ρουβίκωνας", με μία τραμπουκικής 

εμπνεύσεως καταδρομική επιχείρηση, που έκανε σήμερα στο κτήριο της Κεντρικής 

Διοίκησης του «Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών» (ΚΕΑΟ), στην οδό 

Πειραιώς, προσπάθησε να τρομοκρατήσει τους εκεί εργαζομένους συναδέλφους μας, 

προχωρώντας σε βανδαλισμό και καταστροφή δημόσιας περιουσίας, αγορασμένη από το 

υστέρημα και τις εισφορές των εργαζομένων κι ασφαλισμένων της χώρας μας. Προβάλλουν 

δε σε ανακοίνωσή τους, αστεία επιχειρήματα υπεράσπισης, για τους «αδικημένους» από την 

οικονομική κρίση εργοδότες-οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ στην 

πραγματικότητα αυτό που κάνουν, είναι να προσπαθούν να  αποενοχοποιήσουν στην 

Κοινωνία, μεγαλοφειλέτες και μπαταξήδες εργοδότες (διότι προφανώς το πρόβλημα αυτοί 

είναι κι όχι η απλή μοδίστρα), που με την εισφοροαποφυγή τους, έχουν συμβάλει 

αποφασιστικά, στην κατάρρευση του δημόσιου ασφαλιστικού μας συστήματος ! Προς 

ενημέρωσή τους, λοιπόν, διότι δείχνουν άγνοια, οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, 

ανέρχονταν τον Ιούνιο του 2017, στο τεράστιο ποσό των 23,3 δις ευρώ. Από αυτές τις 

οφειλές, μόλις τα 4,3 δις ευρώ, έχουν δημιουργηθεί από το 2010 και μετά…δηλαδή στα 

λεγόμενα χρόνια της κρίσης και άρα, είναι εντελώς παραπλανητικό, το ότι η οικονομική 

κρίση που βιώνουμε, είναι υπεύθυνη για τον μεγάλο αριθμό οφειλετών. Επισημαίνουμε δε, 

ότι μόλις 1.634 εργοδότες έχουν οφειλές 6,5 δις ευρώ, ενώ το 84% του συνόλου των 

οφειλετών που είναι καταχωρημένοι, χρωστούν μέχρι 30.000 ευρώ. Το ΚΕΑΟ, από την 

ημερομηνία ίδρυσής του (23-7-2013), έχει εισπράξει προς όφελος των ασφαλιστικών μας 

ταμείων, περί τα 2,2 δις ευρώ, ποσό αποφασιστικής σημασίας, καθώς εάν δεν είχε συμβεί, 

ενδεχομένως σήμερα θα μιλούσαμε για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις. Αυτό 

γίνεται άνετα αντιληπτό, εάν θυμηθούμε  ότι οι μειώσεις στις συντάξεις που προβλέπει  το 3ο 

μνημόνιο, έγιναν για να «εξασφαλιστούν» 1,8 δις ευρώ, οπότε άνετα καταλαβαίνουμε το τι 

θα συνέβαινε εάν το ΚΕΑΟ, δεν είχε προχωρήσει στην είσπραξη των οφειλών που 

προαναφέραμε. Όλα αυτά τα γράφουμε, για να καταδείξουμε ότι οι εργαζόμενοι συνάδελφοί 

μας στο ΚΕΑΟ, υπηρετούν πιστά και με συνέπεια, το δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα, 

ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο και λειτουργικό, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

προσδοκίες των συνταξιούχων κι ασφαλισμένων  της χώρα μας. Κάθε προσπάθεια 

στοχοποίησης κι ενοχοποίησης της λειτουργίας του ΚΕΑΟ, κατ’ ουσία φέρνει από τη πίσω 

πόρτα, τις ιδιωτικές πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, που καραδοκούν εδώ και καιρό, 
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από την απαξίωση του δημόσιου ασφαλιστικού μας συστήματος, με ότι αυτό θα σημάνει.  Σ’ 

αυτή την αλγεινή προσπάθεια αλλά και ζοφερή  προοπτική, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ και 

ιδίως οι υπηρετούντες στο ΚΕΑΟ, δηλώνουμε ρητά και απόλυτα, ότι θα σταθούμε απέναντι, 

χωρίς να φοβόμαστε ΚΑΝΕΝΑΝ αυτοαναγορευμένο «υπερασπιστή» των «αδικημένων» 

οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων !     

 

                                                                    Από το Γραφείο Τύπου της παράταξης         


