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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.   
Η κοινωνική ασφάλιση είναι και θα παραμένει στο στόχαστρο 
κυβερνήσεων και κομμάτων που υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου 
για μετατροπή της  σε ατομική υπόθεση. 
Μέρος των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων  αφορά και την νέα οργανωτική 
δομή των ασφαλιστικών ταμείων, την  δημιουργία του ΕΦΚΑ. 
Αυτή η τεχνητή ενοποίηση - μαμούθ, πέραν των προβλημάτων 
λειτουργικότητας  που δημιούργησε , έχει στρατηγικό στόχο  την 
αποψίλωση όλων των παροχών προς τους ασφαλισμένους που έδιναν 
μέχρι τώρα τα Ταμεία, με τη δημιουργία νέων κανονισμών,  νέα πεδία 
κερδοφορίας της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και  την αρπαγή των 
εναπομεινάντων αποθεματικών.  
Για αυτή την αντιαασφαλιστική εξελίξη έχει στρώσει  το έδαφος: 

 Το κλείσιμο από το 2011 των μισών μονάδων του πρώην ΙΚΑ 
πανελλαδικά (στην Κεντρική Μακεδονία από τις 42 μονάδες έμειναν οι 18. 
Με τον ΕΦΚΑ μειώνονται σε 15) 

 Οι υπηρεσίες πού έχουν μεταφερθεί η που θα μεταφερθούν στο διαδίκτυο, 
στις τράπεζες, στους ιδιώτες (Δωρόσημο - ασφαλιστικές εισφορές - 
παροχές) πληρώνονται από τους ασφ/νους σε πιστοποιημένους χρήστες. 
(έκδοση εκκαθαριστικών για συνταξιούχους)  

 
Η τυπική έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ από 01/01/2017 συνοδεύτηκε από 
σωρεία διοικητικών και λειτουργικών προβλημάτων που «κάθισαν» πάνω σε 
ήδη σωρευμένα προβλήματα, όπως η τραγική έλλειψη προσωπικού. (Οι  
υπάλληλοι μειώθηκαν λόγω συνταξιοδοτήσεων κατά 4.500 από το 2009 έως το 
2015). 
Η  συνεχιζόμενη εισφοροδιαφυγή και οι νόμιμες εισφοροαπαλλαγές, στέρησαν 
σωρευτικά την πενταετία 2010 - 2015 από το ΙΚΑ το ποσό των 13,583 δισ. 
ευρώ. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα τέλη του ΕΦΚΑ Μάρτη 2017 έφτασαν τα 
22,42 δις. ευρώ.  
 



Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ  με το σχέδιο του νέου οργανογράμματος που έχει 
χαρακτηριστεί ένα αθηνοκεντρικο τέρας, δεν κάνει κατανομή των θέσεων ανά 
μονάδα. 
Σχεδιάζει για στελεχώσει τα ΠΕΚΑ (κέντρα ελέγχου σε κάθε περιφέρεια) με 1000 
υπαλλήλους ανά τρία χρόνια. Την ίδια ώρα που όλοι οι ελεγκτές πανελλαδικά 
στα υποκ/ματα (πρώην ΙΚΑ) είναι το πολύ 400. Μεταφέρει όλα τα τμήματα 
απονομών συντάξεων στην Αθήνα. Καρατομούνται οι θέσεις για το προσωπικό 
Ι.Δ.Α.Χ. (από 2500 περίπου σε 935). Ο περιφερειάρχης ανεξέλεγκτα θα μπορεί 
να μετακινεί για 3 βδομάδες τους υπαλλήλους μέσα στην περιφέρεια χωρίς 

απόφαση ΥΣ.   
Οι διατάξεις του ν.4389/2016 περί πλεονάζοντος προσωπικού (άνω του 50%), 
καθώς και όλο το αντιδραστικό πλαίσιο περί αξιολόγησης και κινητικότητας μαζί 
με όλα τα παραπάνω απειλούν ευθέως με βίαιες ανατροπές  τις σχέσεις και τους 
όρους εργασίας καθώς και την προσωπική και οικογενειακή ζωή των 
εργαζομένων (γενική και εσωτερική κινητικότητα). 

Έτσι εξυπηρετούνται και οι πολιτικές ανατροπής των σχέσεων εργασίας 
στο Δημόσιο τομέα.  
 
Διεκδικούμε: 
 Καμιά απόλυση. Καμιά υποχρεωτική μετάταξη. Καμιά κινητικότητα. Καμιά 

δυσμενής μεταβολή της εργασιακής μας κατάστασης σε όλα τα επίπεδα. 
Απόλυτος σεβασμός στους όρους προσωπικής και οικογενειακής ζωής 
των εργαζομένων.  

 Κάλυψη των απωλειών στο μισθό και τη σύνταξη. 
 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία, 

σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες τους. Μονιμοποίηση όλων των 
συμβασιούχων συναδέλφων μας.  

 ΟΧΙ στη συγχώνευση-κλείσιμο υποκαταστημάτων. ΟΧΙ στη συρρίκνωση 
δομών και αντικειμένων! ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση τομέων-υπηρεσιών των 
ασφαλιστικών ταμείων και στο ξεπούλημα κινητής και ακίνητης 
περιουσίας. Να φύγουν εδώ και τώρα όλες οι ιδιωτικές εταιρίες από την 
κοινωνική ασφάλιση! 

 Αποκλειστικά Δημόσια-καθολική-υποχρεωτική κοινωνική Ασφάλιση, 
υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων. Αναπλήρωση του συνόλου των απωλειών των 
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Να πληρώσει το κράτος και η 
εργοδοσία. 
 

 

 
 
 
 

 
 


