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Σν ππνπξγείν θαη ε Δηνίθεζε ηνπ ΕΦΚΑ αληί λα εθζπγρξνλήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λα 

επηηαρύλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΛΑ. Αληί λα θαιύςνπλ ηηο θελέο νξγαληθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο κε κόληκν πξνζσπηθό, ώζηε λα απμεζεί αθόκα πεξαηηέξσ ν ξπζκόο έθδνζεο ησλ ζπληάμεσλ. 

Αληί λα απινπνίεζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο (θαηάξγεζε πνιπλνκίαο) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Σώξα πξνσζνύλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηδησηηθώλ ζηειερώλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηνπ ΕΦΚΑ. Μεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ απνλνκώλ ζπληάμεσλ ζε δηθεγόξνπο θαη ινγηζηέο, κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

ηειεθσληθνύ θέληξνπ εηνηκάδνπλ λα ηδησηηθνπνηήζνπλ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ  ηνκέα ησλ νθεηιώλ ζε 

εηζπξαθηηθέο εηαηξείεο. 

Σν νξγαλόγξακκα ζπξξηθλώλεη όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη δνκέο παλειιαδηθά κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ  εμππεξέηεζε ησλ αζθ/λσλ. Ελνπνηεί κε δηαδηθαζίεο εμπξέο θαη ρσξίο θαλέλα νξγαλσηηθό 

ζρέδην όια ηα ηακεία, κέζα ζηηο ππνδνκέο ηνπ η. ΙΚΑ. Δελ ιακβάλνπλ θακία κέξηκλα γηα ηηο ρηιηάδεο 

εθθξεκόηεηεο πνπ έρνπλ πξνίθα απηά ηα ηακεία. Οη ειάρηζηνη ππάιιεινη πνπ έρνπλ,  δελ κπνξνύλ λα 

αληαπνθξηζνύλ ζε απηόλ ηνλ όγθν δνπιεηάο. Οη ππνζηειερσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ η.ΙΚΑ θαινύληαη λα 

δηεθπεξαηώζνπλ θαη όινλ απηόλ ηνλ πξόζζεην όγθν δνπιεηάο από ηα ελνπνηεκέλα ηακεία.  

Χσξίο καδηθέο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ, ρσξίο ηελ δηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο κεηαζέζεσλ, θαη ρσξίο ηελ 
δηαδηθαζία ηεο παλειιαδηθήο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη κεηαθηλήζεηο γίλνληαη ρσξίο θαλέλα 
πξνγξακκαηηζκό θξηηεξίσλ (νηθνγελεηαθώλ, θαηνηθίαο). Με κηα θίλεζε αθξαίνπ επηθνηλσληαθνύ ιαηθηζκνύ, 
ν ππνπξγόο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο ηαρύηεξεο έθδνζεο ησλ ζπληάμεσλ επηρείξεζε λα 
θαηαζηξαηεγήζεη ην δηθαίσκα ηεο θαλνληθήο άδεηαο. 
Καη όια απηά κε ηηο ηξαγηθέο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή (εθηππσηέο, θσηνηππηθά), απεξραησκέλε 
κεραλνγξάθεζε, επαλαιακβαλόκελεο ειιείςεηο ζηελ θαζαξηόηεηα, ζηελ απνιύκαλζε ησλ ππνθ/ησλ, ζε 
γηαηξνπο εξγαζίαο. Η παλειιαδηθή  ΑΠΕΡΓΙΑ 23/12/2021, είλαη πξνπνκπόο ηεο απεξγηαο πνπ ζα αθνινπζήζεη 
ζηα κέζα Γελάξε. Δελ γίλεηαη κνλν γηα ην ζέκα ησλ αδεηώλ. 
 

Δηεθδηθνύκε: 
Δεκόζηα δσξεάλ Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα όινπο.  OΥΙ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνκέσλ - ππεξεζηώλ  
θαη ζην μεπνύιεκα θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Να ζηακαηήζεη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ 
απνλνκώλ ζπληάμεσλ ζε δηθεγόξνπο θαη ινγηζηέο.Να επηζηξαθνύλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία όια ηα 
θιεκκέλα απνζεκαηηθά. Όρη ζηα Επαγγεικαηηθά Σακεία. 
Πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ, κε ηελ θάιπςε όισλ ησλ ππαξρόλησλ θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο. Πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ αζθαιείαο. Ννκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηνπο παξακέλνληεο 
εξγαδόκελνπο κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε απνιπζεί.   
Κάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή (εθηππσηέο, θσηνηππηθά, κεραλνγξάθεζε, 
είδε θαζαξηόηεηαο).  
Λήςε ησλ επηβαιιόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, ηόζν γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο ηνπ θνξέα ,όζν θαη γηα ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο πνιίηεο. Δηνξηζκνί Γηαηξώλ Εξγαζίαο, 
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο. Αλάπηπμε ησλ 
ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη ειεγρόκελε πξόζβαζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 
ΟΥΙ ζηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ θαλνληθώλ αδεηώλ. 
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Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ 

 
Γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζή ζαο, όπνηνο ζπλάδειθνο επηζπκεί, κπνξνύκε λα ηνπ ζηείινπκε ειεθηξνληθά, 
κέζσ email, ερεηηθά θνκκάηηα από ηηο ηνπνζεηήζεηο καο, ζαλ παξάηαμε, κέζα ζηα Δ.. ηνπ ζπιιόγνu. 


