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ΕΦΚΑ 

Οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που εφαρμόζονται χρόνια τώρα στην 
δημόσια διοίκηση  από τις αστικές κυβερνήσεις και προωθούνται από την 
σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχουν τις επιπτώσεις τους και στην 
διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.   
Μέρος των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων  αφορά και την νέα οργανωτική 
δομή των ασφαλιστικών ταμείων με την  δημιουργία του ΕΦΚΑ. 
Στο νέο υπερ.-Ταμείο (ΕΦΚΑ) με κορμό το ΙΚΑ,  θα υπάγονται όλα τα Ταμεία 
κύριων συντάξεων, μαζί και τα Ταμεία Πρόνοιας που απέδιδαν τα εφάπαξ.  
Για το υπερ-Ταμείο θα γίνει νέο οργανόγραμμα με αξιολόγηση δομών και 
υπηρεσιών των συγχωνευθέντων ταμείων (καταργήσεις υποκ/των - 
δ/νσεων, τμημάτων και οργανικών θέσεων). Το πλεονάζον προσωπικό 
θα μετακινηθεί με την συγκατάθεση του στο ΣΕΠΕ η στην Γενική 
Γραμματεία Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Αν δεν υπάρχει 
συγκατάθεση, θα εντάσσεται στην γενική κινητικότητα όλου του 
Δημοσίου πανελλαδικά.    
 

 Το κλείσιμο από το 2011 των μισών μονάδων του ΙΚΑ πανελλαδικά (στην 
Κεντρική Μακεδονία από τις 42 μονάδες έμειναν οι 18)  

 Οι υπηρεσίες πού έχουν μεταφερθεί η που θα μεταφερθούν στο 
διαδίκτυο, στις τράπεζες, στους ιδιώτες (Δωρόσημο - ασφαλιστικές 
εισφορές - παροχές) που οι ασφ/νοι πληρώνουν πιστοποιημένους 
χρήστες. (έκδοση εκκαθαριστικών για συνταξιούχους με αντίτιμο)  

έχουν στρώσει όλα αυτά το έδαφος για τις αντιαασφαλιστικές εξελίξεις. 
Εννοείται βέβαια ότι μέσω αυτής της τεχνητής ενοποίησης - μαμούθ, 
πέραν των προβλημάτων λειτουργικότητας, το κύριο είναι ότι θα 
επιδιωχθεί και η αποψίλωση όλων των παροχών προς τους 
ασφαλισμένους που έδιναν μέχρι τώρα τα Ταμεία, με τη δημιουργία νέων 
κανονισμών παροχών καθώς και  η αρπαγή των αποθεματικών.  
 
Το υπουργείο στις 21 Ιούλη διοργάνωσε εκδήλωση - φιέστα για να 
προπαγανδίσει τον νέο φορέα. Ο Διοικητής του ΙΚΑ στην συνάντηση με τον 
σύλλογο προσπάθησε να εξωραΐσει την κατάσταση και δεσμεύτηκε ότι κανένας 
συνάδελφος από το ΙΚΑ δεν θα βγει στην κινητικότητα. Οι δεσμεύσεις του είναι 
ίδιες με αυτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τα «σκισμένα μνημόνια» 
που καθαρογράφτηκαν και υλοποιούνται μέχρι κεραίας, για τις «κόκκινες 



γραμμές» και τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις, που έγιναν συμφωνία με τους 
ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, το τρίτο αντιλαϊκό μνημόνιο.    
 
Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες  στην ομοσπονδία και στον σύλλογο μας 
στήριξαν τις Διοικήσεις και τις αποφάσεις των Κυβερνήσεων στο όνομα του 
νοικοκυρέματος του ΙΚΑ. Όπως και της σημερινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ.  
Έβαλαν πλάτη στα οργανογράμματα, με τις προτάσεις τους για καταργήσεις 
υποκ/ματων και παραρτημάτων - για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στις 
τράπεζες  - για μείωση η και για κατάργηση της επισκεψιμότητας στο ΙΚΑ.  
Για το νέο υπερταμείο δεν παίρνουν σαφή θέση καταδίκης ότι είναι ένα 
αντιδραστικό εργαλείο εφαρμογής και υλοποίησης της αντιασφαλιστικής 
πολιτικής, αλλά βλέπουν πολλά θετικά στοιχεία. Βγήκαν στα κεραμίδια και 
διαμαρτύρονται γιατί δεν τους έβαλε το υπουργείο στο νέο οργανωτικό σχήμα. 
Μέχρι εκεί φθάνει η αντίσταση τους.  Οι ευθύνες τους είναι τεράστιες.   
 
Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα του ΙΚΑ (ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ) παλεύει 
για: 

 Αποκλειστικά Δημόσια - καθολική - υποχρεωτική κοινωνική Ασφάλιση, 
υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων. 

 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις 
σημερινές ανάγκες του. Μονιμοποίηση συναδέλφων ΙΔΑΧ.  

 Όχι στη συγχώνευση - κλείσιμο υποκαταστημάτων. ΟΧΙ στην 
ιδιωτικοποίηση τομέων - υπηρεσιών του ΙΚΑ και στο ξεπούλημα κινητής 
και ακίνητης περιουσίας. Να φύγουν εδώ και τώρα όλες οι ιδιωτικές 
εταιρίες από το ΙΚΑ. 

 Κάλυψη με κρατική χρηματοδότηση, του συνόλου  απωλειών  
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Αναπλήρωση όλων των 
επιπτώσεων με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Απόσυρση των 
αποθεματικών των Ταμείων από κάθε λογής "τζόγο". Κατάργηση κάθε 
διάταξης για τζογάρισμα των αποθεματικών σε μετοχές και άλλα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
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