
ΔΗΛΞΡΘΞΫΟΑΚΚΗΚΘΙΗ ΕΜΞΗΑ ΘΙΑ 

(ζηεξίδεηαη από ην ) 

ΜΑ ΛΗ ΓΘΜΞΣΛΕ ΘΕΑΕΡ ΗΡ ΕΝΑΘΚΘΩΡΗΡ ΛΑΡ 

Ρπλαδέιθηζεο, Ρπλάδειθνη, 

Σα δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ ηππηθή έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Τπεξηακείνπ (ΕΦΙΑ) ήξζαλ λα πξνζηεζνύλ πάλσ ζε κηα ήδε δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε εμαζιίσζεο θαη απαμίσζεο γηα εξγαδόκελνπο θαη αζθαιηζκέλνπο. ηα Σκήκαηα 

Λεηξώνπ, Παξνρώλ, πληάμεσλ θιπ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζπλαιιαγήο είλαη πιένλ απειπηζηηθά 

αβίσηεο γηα εξγαδόκελνπο θαη αζθαιηζκέλνπο! 

Σα πξνβιήκαηα απηά αζθαιώο δελ είλαη παξά ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ, αθνύ ν ΕΦΙΑ δελ 

είλαη παξά νξγαληθό ηκήκα ηνπ λένπ αληηαζθαιηζηηθνύ λόκνπ, ην νξγαλσηηθό ζθέινο ησλ λέσλ 

αληηαζθαιηζηηθώλ αλαηξνπώλ. Αθόκα θαη αλ ζην απώηεξν κέιινλ εμνκαιπλζνύλ νη όπνηεο 

νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ν ΕΦΙΑ ζα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ εξγαιείν ηζνπέδσζεο 

παξνρώλ ζπληάμεσλ θαη πγείαο, απνςίισζεο ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο. 

Είλαη απηό ην αληηδξαζηηθό πεξηερόκελν ηεο αληηαζθαιηζηηθήο κεηαξξύζκηζεο πνπ θαζηζηά 

εμίζνπ δνθεξό ην εξγαζηαθό καο κέιινλ αλ δελ αληηδξάζνπκε έγθαηξα! Ιπβέξλεζε ΡΣΠΘΖΑ-

ΑΜΕΚ θαη Δηνίθεζε ΕΦΙΑ έρνπλ δώζεη ήδε δείγκαηα γξαθήο! Ελώ παξακέλεη ζε ηζρύ ε 

δηάηαμε ηνπ λ.4389/2016 πεξί πιενλάδνληνο πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη όιν ην αληηδξαζηηθό πιαίζην 

πεξί αμηνιόγεζεο θαη θηλεηηθόηεηαο, ε Δηνίθεζε ηνπ ΕΦΙΑ θαη ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο κε απύζκελν θπληζκό θαη απαξάκηιιν εκπαηγκό! Οη πξνθνξηθέο 

θαζεζπραζηηθέο δηαβεβαηώζεηο ζπλνδεύνληαη από εθηηκήζεηο ηνπ ζηπι «γηα ηα επόκελα 2-3 ρξόληα 

δελ θηλδπλεύεη θακηά ζέζε ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ εξγαζηώλ πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζνύλ». Κέλε 

δειαδή μεδηάληξνπα ζηνπο εξγαδόκελνπο: δνπιέςηε αγόγγπζηα γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην 

ηειηθό ζρήκα ηνπ ΕΦΙΑ θαη κεηά… άδειν ην εξγαζηαθό ζαο κέιινλ!  

Ελδεηθηηθό ζηελ πξνθεηκέλε είλαη θαη ην γεληθό έγγξαθν κε ην νπνίν ε Δηνίθεζε ηνπ ΕΦΙΑ, κε 

ύθνο ρηιίσλ θαξδηλαιίσλ… δηαηάζζεη ηνλ ππεξδηπιαζηαζκό (!!) ηεο παξαγσγήο απνλνκώλ 

ζπληάμεσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ηκήκαηα απνλνκώλ ζπληάμεσλ βνπιηάδνπλ ππνζηειερσκέλα. 

Επηρεηξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο θιίκα ηξνκνθξαηίαο θαη ππεξ-εληαηηθνπνίεζεο 

παηώληαο πάλσ ζην θόβν θαη ζηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα.  

Από ηελ άιιε, ην ζρέδην ηνπ λένπ νξγαλόγξακκαηνο,  ν ζρεδηαζκόο γηα ζηειέρσζε 

ησλ ΟΕΙΑ κε 1000 ππαιιήινπο, ε κε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλά ππνθ/κα θαη αλα 

ηκήκα, ε θαξαηνκεζε ησλ ζέζεσλ γηα ην πξνζσπηθν Θ.Δ.Α.Τ. (από 2500 πεξίπνπ ζε 

935),  απεηινύλ επζέσο κε βίαηεο αλαηξνπέο  ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο όξνπο εξγαζίαο 

(θηλεηηθόηεηα) θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ΕΦΙΑ (εζσηεξηθή θηλεηηθόηεηα). Γηα ηα Ρσκαηεία καο ζα έπξεπε λα είλαη ΑΘΘΑ 

ΟΞΚΕΛΞΣ ε ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε ζπλαδέιθσλ εθηόο λνκνύ ηόπνπ θαηνηθίαο.  

H αλαβνιή ηεο εθδίθαζεο γηα ηνλ Λάην ηεο ππόζεζεο πνπ αθνξά ζε ζπλαδέιθνπο ησλ 

θαηεγνξηώλ 8Ι & 9Ι θαη ε παξαίηεζε από έλδηθα κέζα από ηκήκα ησλ ελαγόλησλ δελ επηηξέπνπλ 

θαλέλαλ εθεζπραζκό! Η ζπλδηθαιηζηηθή πιεηνςεθία ζε ΠΟΕ ΘΙΑ θαη ύιινγν εμαθνινπζεί λα 

ζηεξίδεη κηα γξακκή «δηεθδίθεζεο» κε άμνλα απνθιεηζηηθά ηηο εθθιήζεηο γηα απόζπξζε ησλ 

αγσγώλ, γηα ζπλαδειθηθόηεηα, ελόηεηα, αιιεινθαηαλόεζε θιπ, θνπθνπιώλνληαο έηζη ηηο 



πνιηηηθέο-θπβεξλεηηθέο επζύλεο γηα ην πξόβιεκα. Επαλαιακβάλνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ πάγηα 

ζέζε καο: ην πξόβιεκα είλαη ακηγώο πνιηηηθό (μεθίλεζε ζαλ ηέηνην άιισζηε) θαη πξέπεη λα 

επηιπζεί κε πνιηηηθό ηξόπν. Η θπβέξλεζε έρεη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε, αλαιακβάλνληαο ζρεηηθή 

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, λα βάιεη νξηζηηθό ηέινο ζηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ ηαιαλίδεη ηηο 

δύν θαηεγνξίεο ζπλαδέιθσλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε άιισζηε ζα έπξεπε λα πηέδεη ην 

σκαηείν καο αληί λα εζηθνινγεί αθαηάζρεηα βγάδνληαο ιάδη ηηο επζύλεο θπβέξλεζεο θαη Δηνίθεζεο 

ηνπ ΕΦΙΑ. 

Ιη ελώ «ηξέρνπλ» όια ηα παξαπάλσ θξίζηκα δεηήκαηα ζην ύιινγν επηθξαηεί… ζηγή 

αζπξκάηνπ. Παιηόο θαη λένο θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο έρνπλ δηακνξθώζεη κηα θαηάζηαζε  

εθθπιηζκνύ κε απνλέθξσζε ησλ ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ. Έρνπκε θηάζεη ζην «παξάδνμν» νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζηελ ΠΟΕ ΘΙΑ λα εμαγγέιινπλ απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο… αιιά ν 

ύιινγνο λα κελ πξαγκαηνπνηεί θαλ Γεληθή πλέιεπζε γηα λα πάξνπκε ζπιινγηθέο απνθάζεηο!  

   Ρπλαδέιθηζεο, Ρπλάδειθνη, 

Η επίζεζε ζην αζθαιηζηηθό (πνπ καο αθνξά ηόζν σο αζθαιηζκέλνπο όζν θαη σο 

εξγαδόκελνπο ζην ζύζηεκα) δελ είλαη παξά έλα ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επίζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηα 

εξγαηηθά-ιατθά δηθαηώκαηα. Η νινθιήξσζε ηεο 2εο αμηνιόγεζεο επηθπιάζζεη λέα επηδξνκή ζε 

εξγαζηαθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, έληαζε ηεο θνξνιεζηείαο, πξνιεπηηθή λνκνζέηεζε 

κέηξσλ αθόκα θαη γηα κεηά ην 2018. 

Σα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην 3ν κλεκόλην, νη δπλάκεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ θαη εξγνδνηηθνύ 

ζπλδηθαιηζκνύ καο ζέινπλ ζηελ αδξάλεηα, ην ζπκβηβαζκό ζηε κνηξνιαηξηθή απνδνρή ηεο 

βαξβαξόηεηαο. 

Υξεηάδεηαη ηώξα λα ζεθώζνπκε θεθάιη, λα ζπληαρζνύκε κε ην κέησπν ηεο εξγαηηάο, ηεο 

κηθξνκεζαίαο αγξνηηάο, ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη ησλ θησρώλ απηναπαζρνινύκελσλ θόληξα ζηνλ 

θνηλό ερζξό, ζηα αδεθάγα παξάζηηα πνπ απνκπδνύλ ηνλ ηδξώηα καο, ζηνπο κνλνπσιηαθνύο 

νκίινπο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο!  

 

Δελ ζπκβηβαδόκαζηε κε ηε θηώρεηα, ηε κίδεξε δσή γηα ηα θέξδε ησλ ιίγσλ!!!  

Δελ θάλνπκε βήκα πίζσ από ην αίηεκα γηα αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ καο! Γηα δσή 

ζην ύςνο ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο!  

 

ΞΚΞΘ ΙΑΘ ΞΚΕΡ ΡΗ ΟΑΜΕΚΚΑΔΘΙΗ ΡΑΡΗ ΕΠΓΑΡΘΑΡ 2 ΛΑΠΘΞΣ 
από 12.00 κ.κ. εσο ιήμε σξαξίνπ 

Ρπγθέληξσζε ΟΕΠ/ΙΞ ΣΟΞΙ/ΛΑ ΘΕΡ/ΜΘΙΗΡ 
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