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ΟΜΗΛΗΑ Γ.ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΔΓΟΘ 2017 
 

ΔΦΚΑ 
 

Οη αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ρξόληα 
ηώξα ζηελ δεκόζηα δηνίθεζε  από ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο θαη 
πξνσζνύληαη από ηελ ζεκεξηλή ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ- ΑΝΔΛ 
έρνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπο θαη ζηελ δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο.   
Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη θαη ζα παξακέλεη ζην ζηόραζηξν 
θπβεξλήζεσλ θαη θνκκάησλ πνπ ππεξεηνύλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 
θεθαιαίνπ γηα κεηαηξνπή ηεο  ζε αηνκηθή ππόζεζε. 
Μέξνο ησλ αληηδξαζηηθώλ αλαδηαξζξώζεσλ  αθνξά θαη ηελ λέα 
νξγαλσηηθή δνκή ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, ηελ  δεκηνπξγία ηνπ 
ΔΦΚΑ. 
Απηή ε ηερλεηή ελνπνίεζε - κακνύζ, πέξαλ ησλ πξνβιεκάησλ 
ιεηηνπξγηθόηεηαο  πνπ δεκηνύξγεζε , έρεη ζηξαηεγηθό ζηόρν  
ηελ απνςίισζε όισλ ησλ παξνρώλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο 
πνπ έδηλαλ κέρξη ηώξα ηα Σακεία, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ 
θαλνληζκώλ,  λέα πεδία θεξδνθνξίαο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο 
θαζώο θαη  ηελ αξπαγή ησλ ελαπνκεηλάλησλ απνζεκαηηθώλ.  
Γηα απηή ηελ αληηαζθαιηζηηθή εμέιημε έρεη ζηξώζεη  ην έδαθνο: 

 Σν θιείζηκν από ην 2011 ησλ κηζώλ κνλάδσλ ηνπ πξώελ ΗΚΑ 
παλειιαδηθά (ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία από ηηο 42 κνλάδεο 
έκεηλαλ νη 18. Με ηνλ ΔΦΚΑ κεηώλνληαη ζε 15) 

 Οη ππεξεζίεο πνύ έρνπλ κεηαθεξζεί ε πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζην 
δηαδίθηπν, ζηηο ηξάπεδεο, ζηνπο ηδηώηεο (Γσξόζεκν - 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο - παξνρέο) πιεξώλνληαη από ηνπο 
αζθ/λνπο ζε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. (έθδνζε 
εθθαζαξηζηηθώλ γηα ζπληαμηνύρνπο)  

 
Ζ ηππηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ από 01/01/2017 
ζπλνδεύηεθε από ζσξεία δηνηθεηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ πξνβιεκάησλ 
πνπ «θάζηζαλ» πάλσ ζε ήδε ζσξεπκέλα πξνβιήκαηα, όπσο ε 
ηξαγηθή έιιεηςε πξνζσπηθνύ. (Οη  ππάιιεινη κεηώζεθαλ ιόγσ 
ζπληαμηνδνηήζεσλ θαηά 4.500 από ην 2009 έσο ην 2015). 
Ζ  ζπλερηδόκελε εηζθνξνδηαθπγή θαη νη λόκηκεο εηζθνξναπαιιαγέο, 
ζηέξεζαλ ζσξεπηηθά ηελ πεληαεηία 2010 - 2015 από ην ΗΚΑ ην πνζό 
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ησλ 13,583 δηζ. επξώ. Σα ιεμηπξόζεζκα ρξέε ζηα ηέιε ηνπ ΔΦΚΑ 
Μάξηε 2017 έθηαζαλ ηα 22,42 δηο. επξώ.  
 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ  κε ην ζρέδην ηνπ λένπ νξγαλνγξάκκαηνο πνπ 
έρεη ραξαθηεξηζηεί έλα αζελνθεληξηθν ηέξαο, δελ θάλεη θαηαλνκή ησλ 
ζέζεσλ αλά κνλάδα. 
ρεδηάδεη γηα ζηειερώζεη ηα ΠΔΚΑ (θέληξα ειέγρνπ ζε θάζε 
πεξηθέξεηα) κε 1000 ππαιιήινπο αλά ηξία ρξόληα. Σελ ίδηα ώξα πνπ 
όινη νη ειεγθηέο παλειιαδηθά ζηα ππνθ/καηα (πξώελ ΗΚΑ) είλαη ην 
πνιύ 400. Μεηαθέξεη όια ηα ηκήκαηα απνλνκώλ ζπληάμεσλ ζηελ 
Αζήλα. Καξαηνκνύληαη νη ζέζεηο γηα ην πξνζσπηθό Η.Γ.Α.Υ. (από 
2500 πεξίπνπ ζε 935). Ο πεξηθεξεηάξρεο αλεμέιεγθηα ζα κπνξεί λα 
κεηαθηλεί γηα 3 βδνκάδεο ηνπο ππαιιήινπο κέζα ζηελ πεξηθέξεηα 
ρσξίο απόθαζε Τ.   
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.4389/2016 πεξί πιενλάδνληνο πξνζσπηθνύ (άλσ 
ηνπ 50%), θαζώο θαη όιν ην αληηδξαζηηθό πιαίζην πεξί αμηνιόγεζεο 
θαη θηλεηηθόηεηαο καδί κε όια ηα παξαπάλσ απεηινύλ επζέσο κε 
βίαηεο αλαηξνπέο  ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο όξνπο εξγαζίαο θαζώο θαη ηελ 
πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ (γεληθή θαη 
εζσηεξηθή θηλεηηθόηεηα). 

Έτσι εξςπηπετούνται και οι πολιτικέρ ανατποπήρ των 
σσέσεων επγασίαρ στο Δημόσιο τομέα.  
 
ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ 
Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο  ζηελ θιαδηθή νκνζπνλδία θαη ζε 
ζπιιόγνπο  ζηήξημαλ ηηο Γηνηθήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 
Κπβεξλήζεσλ ζην όλνκα ηνπ λνηθνθπξέκαηνο ηνπ ΗΚΑ. Όπσο θαη ηεο 
ζεκεξηλήο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ.  
Γηα ην λέν ππεξηακείν (ΔΦΚΑ) δελ παίξλνπλ ζαθή ζέζε θαηαδίθεο 
όηη είλαη έλα αληηδξαζηηθό εξγαιείν εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηεο 
αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο, αιιά βιέπνπλ πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία.  
Δπηθεληξώλνπλ εκθαληηθά ηελ «αληηπνιηηεπηηθή» θξηηηθή ηνπο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά «επηπνιαηόηεηαο» θαη «πξνρεηξόηεηαο» ζην ζηήζηκν 
ηνπ , ζηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ζηηο δηαδηθαζίεο 
ζηειέρσζεο ηνπ, ζηελ εθπξνζώπεζή ηνπο, απαηηώληαο ξόιν 
ζπλδηακόξθσζεο θαη ζπλδηνίθεζεο ηνπ λένπ ππεξ-Σακείνπ. 
Βαιαλ πιάηε ζηα νξγαλνγξάκκαηα ΗΚΑ (πνπ  απνηειέζαλ ηελ βάζε 
γηα ην λέν νξγαλόγξακκα ηνπ ΔΦΚΑ), κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα 
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θαηαξγήζεηο  παλειιαδηθά ησλ κηζώλ κνλάδσλ ηνπ ΗΚΑ (ππνθ/καηα , 
παξαξηήκαηα) θαη ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζε ηξάπεδεο θαη 
ηδηώηεο. - γηα κείσζε ε θαη γηα θαηάξγεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ζην 
ΗΚΑ. Δηδηθά γηα ηηο θαηαξγήζεηο κνλάδσλ πξσηνζηάηεζαλ, καδί κε 
ηνπηθνύο ζύιινγνπο. Οη επζύλεο ηνπο είλαη ηεξάζηηεο!!!! 
 
Ο απνινγηζκόο ηνπο, είλαη κόλν κηα ηξίσξε ζηάζε εξγαζίαο 
ληνπθεθηά, εθθπιηζκόο θαη απνλέθξσζε  ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ, 
ζπλδηθαιηζκόο θιεηζηώλ δσκαηίσλ, δεκόζηεο ζρέζεηο,  κνηξνιαηξία 
θαη ξεαιηζκόο   κεησκέλσλ απαηηήζεσλ. Γελ έρεη γίλεη παλειιαδηθά 
θακία γεληθή ζπλέιεπζε γηα απηά ηα ζνβαξά δεηήκαηα ηνπ ΔΦΚΑ. 
 
 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ 
Πξέπεη λα γίλνπλ γεληθέο ζπλειεύζεηο, ζπγθεληξώζεηο, ζπζθέςεηο ζε 
όινπο ηνπο ρώξνπο, γηα λα ελεκεξσζνύλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηελ 
θιηκάθσζε ηνπ αγώλα νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη.  Δίλαη επηηαθηηθό 
δήηεκα ε αλαζύληαμε ηνπ θηλήκαηνο θαη ε ρεηξαθέηεζε από ηηο 
ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο παιηέο θαη λέεο.  
Με  θνηλσληθή ζπκκαρία.  Με ελόηεηα θαη θνηλή δξάζε ηδησηηθνύ 
ηνκέα, ζπληαμηνύρσλ, απηναπαζρνινύκελσλ, άλεξγσλ.   
Με έλα ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα πνπ πξέπεη  λα βάιεη ζην ζηόραζηξν  
ηελ πξννπηηθή ηεο εμόδνπ από ηελ θξίζε ζε όθεινο ηνπ ιανύ, 
απαηηώληαο ηε κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, ηελ θαηάξγεζε όισλ 
ησλ κλεκνλίσλ θαη δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηαπηόρξνλα ηελ 
απνδέζκεπζε από ηε ιπθνζπκκαρία ηεο ΔΔ κε ην ιαό ζην ηηκόλη ηεο 
δηθήο ηνπ εμνπζίαο.  
Αλ δελ απνθηήζεη ηέηνην πξνζαλαηνιηζκό ν αγώλαο ηίπνηα δελ ζα 
γίλεη νπζηαζηηθό. Απηό ηνλ δξόκν, απηή ηελ πξννπηηθή, απηή ηελ 
ελόηεηα ππεξεηεί ην ΠΑΜΔ.  
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Γηεθδηθνύκε: 
 Κακηά απόιπζε. Κακηά ππνρξεσηηθή κεηάηαμε. Κακηά 

θηλεηηθόηεηα. Κακηά δπζκελήο κεηαβνιή ηεο εξγαζηαθήο καο 
θαηάζηαζεο ζε όια ηα επίπεδα. Απόιπηνο ζεβαζκόο ζηνπο 
όξνπο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Κάιπςε ησλ απσιεηώλ ζην κηζζό θαη ηε ζύληαμε. 
 Άκεζεο πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία, ζύκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο. Μνληκνπνίεζε 
όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ ζπλαδέιθσλ καο.  

 ΟΥΗ ζηε ζπγρώλεπζε-θιείζηκν ππνθαηαζηεκάησλ. ΟΥΗ ζηε 
ζπξξίθλσζε δνκώλ θαη αληηθεηκέλσλ! ΟΥΗ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε 
ηνκέσλ-ππεξεζηώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη ζην 
μεπνύιεκα θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Να θύγνπλ εδώ θαη 
ηώξα όιεο νη ηδησηηθέο εηαηξίεο από ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε! 

 Απνθιεηζηηθά Γεκόζηα-θαζνιηθή-ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 
Αζθάιηζε, ππεξάζπηζε θαη δηεύξπλζε ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη 
ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ. Αλαπιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 
απσιεηώλ ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. Να 
πιεξώζεη ην θξάηνο θαη ε εξγνδνζία. 
 
Δπραξηζηώ πνπ κε αθνύζαηε 


