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Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Γηνίθεζε ΔΦΚΑ θέξνπλ αθέξαηε ηελ επζύλε                                              

γηα ην αίζρνο ησλ ππεξεζηώλ καο 

πλαδέιθηζεο, πλάδειθνη, 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε αθνξκή ηελ εθαξκνγή ή κε ηεο πεξηθνπήο ηεο πξνζσπηθήο 

δηαθνξάο ζηηο ζπληάμεηο, παξαθνινπζνχκε ηελ φμπλζε κηαο θάιπηθεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ θαη ηεο ΝΓ γχξσ απφ ην αζθαιηζηηθφ. Αμηνπνηψληαο ηελ «πάζα» ηεο ΝΓ πνπ 

ππεξαζπίδεηαη αλνηρηά ην ζχζηεκα ησλ 3 ππιψλσλ ηχπνπ Πηλνζέη, ε θπβέξλεζε εκθαλίδεηαη σο 

ζεξαπαηλίδα δήζελ ηνπ δεκφζηνπ θαζνιηθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επαίξεηαη γηα ην λφκν 

Θαηξνχγθαινπ, πνπ δίθαηα ην εξγαηηθφ-ιατθφ θίλεκα ραξαθηήξηζε λφκν-ιαηκεηφκν.  

Ζ κεηαμχ ηνπο θνθνξνκαρία ζπκίδεη ηε ιατθή ξήζε «δπν γάηδαξνη καιψλαλε ζε μέλν αρπξψλα». 

Γηαηί θαη νη δπν ππεξεηψληαο πηζηά ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ γηα ην αζθαιηζηηθφ, 

ηζεθνπξψλνληαο κε απαλσηά ρηππήκαηα παξνρέο ζχληαμεο θαη πγείαο, πξνψζεζαλ ηελ πεξαηηέξσ 

απαιιαγή θξάηνπο θαη εξγνδνζίαο απφ ην «θφζηνο» ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άλνημαλ έηζη 

δξφκνπο γηα ην γεξφ κπάζηκν ησλ κνλνπσιίσλ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη πγείαο. Δίλαη πξφθιεζε 

θαη ζξάζνο ν ηζρπξηζκφο ηεο θπβέξλεζεο φηη ν λφκνο Θαηξνχγθαινπ ζπληζηά αλάρσκα ζηελ επέιαζε 

ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο φηαλ φιεο νη αλαηξνπέο πνπ πξνβιέπεη θαη επηβάιιεη ν λφκνο-ιαηκεηφκνο, κε 

ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, ηελ πεξηθνπή ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κφλν ζην θνλδχιη γηα ηελ «εζληθή» ζχληαμε, καδί 

κε ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ κεηψζεσλ, αλνίγνπλ δηάπιαηα ην δξφκν γηα ηα επφκελα 

ρηππήκαηα ζην Αζθαιηζηηθφ. Ζ κεηαηξνπή ησλ λέσλ ζπληάμεσλ ζε επηδφκαηα πησρνθνκείνπ είλαη 

απηή πνπ δεκηνπξγεί ζηαδηαθά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην έδαθνο γηα ηελ παξαπέξα αλάπηπμε ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ηεο αζθάιηζεο, είηε ιάβεη ηε κνξθή ησλ 3 ππιψλσλ είηε φρη…    

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα γπξίζνπλ ηελ πιάηε ζηηο λέεο απηαπάηεο πνπ θαιιηεξγνχλ πνιηηηθέο 

δπλάκεηο πνπ έρνπλ δψζεη δηαπηζηεπηήξηα ζηελ ππεξεζία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηελ θαηαδπλάζηεπζε 

ηνπ ιανχ! Έρνπκε πηα αξθεηή πείξα θαη πξέπεη λα ηελ αμηνπνηήζνπκε! Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ΔΦΘΑ 

ιακβάλνπκε ζε θαζεκεξηλέο δφζεηο κηα θαιή γεχζε απφ ην δήζελ ηέινο ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο 

επηηξνπείαο πνπ εμήγγεηιε ε θπβέξλεζε. Σν πξφβιεκα ηεο θαζαξηφηεηαο, πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο 

θαη αζθάιεηαο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζε δεθάδεο Τπνθαηαζηήκαηα θαη Τπεξεζίεο ηνπ Φνξέα θαη 

καδί κε ην μεδνχκηζκα ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο θαη αζξνίδεηαη ζε έλα ζσξφ άιιεο 

ιεηηνπξγηθέο «αλσκαιίεο» πνπ ζψξεπζε ε αληηαζθαιηζηηθή πνιηηηθή… ζηνπ θαζίδε ην θεθάιη 

(απαξραησκέλεο ππνδνκέο, ππαλάπηπθηνο κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, απνπζία πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο, έιιεηςε θιηκαηηζκνχ, αλαισζίκσλ θιπ). Όια καδί ζπλζέηνπλ ην ηνπίν ηεο 

αζιηφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο καο. 

Γηα όια ηα παξαπάλσ όπσο θαη γηα ην πξόβιεκα ηεο θαζαξηόηεηαο ε Γηνίθεζε ηνπ 

ΔΦΚΑ εμαθνινπζεί λα ζθπξίδεη αδηάθνξα επηθαινύκελε π.ρ. ηε δπζθακςία ηνπ λνκηθνύ 

πιαηζίνπ πεξί πξνκεζεηώλ. Αιήζεηα, πνηόλ θνξντδεύνπλ; Όηαλ πξόθεηηαη λα πεηζνθόςνπλ 

ζπληάμεηο, κηζζνύο θαη δηθαηώκαηα μέξνπλ λα λνκνζεηνύλ κε δηαδηθαζίεο fast track θαη λα 

πινπνηνύλ ρσξίο αλάζα, κε ηνλ πην επθάληαζην θαη επέιηθην ηξόπν, ηηο αληηιατθέο 

πνιηηηθέο ηνπο. Όηαλ πξόθεηηαη όκσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζηνηρεησδώλ θαη 

απηνλόεησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα πέθηνπλ δήζελ ζε γξαθεηνθξαηηθό 



ηείρνο. Λέκε θαζαξά: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ θέξνπλ αθέξαηε ηελ 

πνιηηηθή επζύλε γηα απηό ην αίζρνο… θαη μέξνπκε όηη κόλν θάησ από ηε δπλακηθή 

θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα «ηδξώζεη ην απηί ηνπο». 

Σν πξόβιεκα ηεο θαζαξηόηεηαο όκσο, όπσο θαη έλα ζσξό άιια δηνηθεηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ, 

είλαη κόλν ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ. Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ ΔΦΘΑ βαίλεη πξνο ππνγξαθή θαη 

ζηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ δελ ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ κφλν νη θαθνδαηκνλίεο ηεο εξγαζηαθήο καο 

θαζεκεξηλφηεηαο αιιά ζα εληαζνχλ θαη ηα θαηλφκελα αλαηξνπψλ ζρέζεσλ θαη φξσλ εξγαζίαο θαη 

ακνηβήο. ρεδηάδεηαη κεγάιεο θιίκαθαο ππνρξεσηηθή θηλεηηθφηεηα εληφο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΘΑ 

ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ παξακέλεη ζε ηζρχ ε δηάηαμε ηνπ λ.4389/2016 πεξί πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ 

ελψ επίζεο δελ είλαη θαζφινπ δηαζθαιηζκέλε ε ζέζε ησλ ζπλαδέιθσλ κε άιιεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

πνπ δνπιεχνπλ ρξφληα ηψξα κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

Ζ ακέζσο επφκελε πεξίνδνο πξέπεη λα βξεη ηα ζπλδηθάηα καο ζε ζέζε κάρεο, κε ζπγθξνηεκέλν 

ζρέδην νξγάλσζεο ηεο πάιεο θαη θαζαξφ κέησπν ζηνπο ζρεδηαζκνχο θπβέξλεζεο θαη θεθαιαίνπ γηα 

ην Αζθαιηζηηθφ θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Σέηνην ζρέδην δελ είραλ θαη δελ έρνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζε ΠΟΔ θαη ΠΟΠΟΘΠ, 

δελ έρεη ν θπβεξλεηηθφο-εξγνδνηηθφο ζπλδηθαιηζκφο. Γηαηί δελ ακθηζβεηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο 

αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο αζηηθψλ θνκκάησλ-θπβέξλεζεο-ΔΔ, νχηε αζθαιψο ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν 

ησλ αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Γη’ απηφ δηεθδηθνχλ απιψο παξάηαζε ηνπ 

κεηαβαηηθνχ δηαζηήκαηνο ηεο ελνπνίεζεο ησλ θνξέσλ. Γη’ απηφ θάλνπλ γαξγάξα ηηο ηεξάζηηεο 

κηζζνινγηθέο απψιεηεο φισλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη πξνθξίλνπλ ηε «δηεθδίθεζε» θάπνησλ 

επηδνκάησλ θαη ηελ επέθηαζε ηεο «δνπιεηάο κε ην θνκκάηη». Γη’ απηφ απνδέρνληαη φιν ην 

αληηδξαζηηθφ πιαίζην πεξί θηλεηηθφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη πξνθξίλνπλ ηε ζπληερληαθή ινγηθή ηεο 

εμαίξεζεο ηνπ ΔΦΘΑ κέρξη ηε κεηάβαζε ζην νξηζηηθφ ζρήκα (αίηεκα πνπ -σο πξνο ηελ θηλεηηθφηεηα- 

έζπεπζε λα πηνζεηήζεη ν πθππνπξγφο Πεηξφπνπινο). Γη’ απηφ εμήγγεηιαλ κηα απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε 

γηα ην «μεθάξθσκα» ελψ δελ παίξλνπλ θαλέλα νξγαλσηηθφ κέηξν (γεληθέο ζπλειεχζεηο, 

ζπγθεληξψζεηο, πεξηνδείεο) γηα ηελ νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία θαη επηηπρία ηεο. 

Θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε καδηθή ζπκκεηνρή ζηε ηάζε Δξγαζίαο θαη ηελ απεξγηαθή 

ζπγθέληξσζε, γηα λα ζεθψζνπκε ηε ζεκαία ησλ δηθψλ καο αλαγθψλ. Να ζηείινπκε ερεξφ κήλπκα ζε 

θπβέξλεζε & Γηνίθεζε ΔΦΘΑ. Να εληζρχζνπκε ην ηαμηθφ κέησπν πάιεο, ηηο πξσηνβνπιίεο γηα 

θιηκάθσζε ηνπ αγψλα θφληξα ζην ζχλνιν ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, κε γεληθή απεξγία ζηηο 8 

Ννέκβξε.   
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 Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ Καηξνύγθαινπ θαη όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ 

κέηξσλ. 
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 Πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ κε ζπγθξνηεκέλα δηθαηώκαηα γηα ηελ 

επαξθή ζηειέρσζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΦΚΑ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 
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