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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά ταχύτατα στο παραπέρα ξήλωμα του 

κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης. Επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως η «σύνταξη που θα 

βγαίνει με το πάτημα ενός κουμπιού», ο «project manager» που θα λειτουργήσει ως από 

μηχανής θεός και τα ιδιωτικά γραφεία, που θα βγάζουν -με το αζημίωτο- συντάξεις, δεν 

έχουν άλλον στόχο από τον εμπαιγμό και τον αποπροσανατολισμό των συνταξιούχων και 

των ασφαλισμένων. Με τη στοχοποίηση των εργαζομένων στην Κοινωνική Ασφάλιση με 

χαρακτηρισμούς όπως «γραφειοκράτες» για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, η κυβέρνηση 

ενορχηστρώνει την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού επιρρίπτοντας πάνω τους 

την ευθύνη για τις εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν και 

στρέφοντας τους συνταξιούχους εναντίον τους. Την ίδια στιγμή, προσπαθούν να 

αποκρύψουν ότι αυτές οι εκκρεμότητες είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της πολιτικής της 

σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων, με την εντεινόμενη 

υποστελέχωση, τα τεράστια προβλήματα οργανωτικής λειτουργίας, εξοπλισμού κ.ά. να 

χρονίζουν, χωρίς ποτέ να δίνονται ουσιαστικές λύσεις...  

 

Με τις εξαγγελίες του ο υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανοίγει -για πρώτη 

φορά- την πόρτα του e-ΕΦΚΑ σε δικηγορικά και λογιστικά «γραφεία» για την οριστική 

έκδοση συντάξεων, στον «κύκλο εργασιών» των οποίων ανήκουν οι συντάξεις. Σπρώχνει 

τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους σε δήθεν «πιστοποιημένα γραφεία», τα 

οποία, εκτός των άλλων υπηρεσιών που προσφέρουν, θα κληθούν να εκδίδουν και τις 

συντάξεις τους! Στην πράξη, ούτε επιτάχυνση της διαδικασίας έχουμε, αλλά θα 

προκληθούν νέες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιήσει πλήρως την επικουρική ασφάλιση, 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, να απαλλαγούν 

από το «βάρος» της ασφάλισης και με τις ασφαλιστικές εισφορές να χρηματοδοτηθούν 

επιχειρηματικές επενδύσεις. 

 

Στις στοχεύσεις της, ωστόσο, δεν είναι μόνο η επικουρική σύνταξη, για την οποία ξεκινά 

άμεσα την αντεργατική της μεταρρύθμιση, αλλά και η κύρια σύνταξη για τη συνέχεια. 

Μετατρέπουν την ασφάλιση από κοινωνικό δικαίωμα σε «επένδυση», σε ατομικό ρίσκο 

και κυνήγι της σύνταξης μέσω του τζόγου. 
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Στον κατ’ επίφαση e (ηλεκτρονικό)-ΕΦΚΑ οι εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε 

συνθέτουν ένα ζοφερό σκηνικό εργασιακού μεσαίωνα με την τραγική έλλειψη 

προσωπικού, στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

εργαζομένων, τις συγχωνεύσεις και τις ενοποιήσεις τμημάτων χωρίς σχεδιασμό και 

πρόγραμμα, την πολυνομία, την ελλιπή θέρμανση και καθαριότητα στους χώρους εργασίας 

και εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών, τον αυταρχισμό και την αλαζονεία της 

Διοίκησης. Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πρωτόγνωρης υγειονομικής 

κρίσης, η Διοίκηση αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους, δίχως να παίρνει τα 

αναγκαία μέτρα για την προστασία και την ασφάλειά τους.  

 

Οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ και σε όλους τους φορείς Κοινωνικής Πολιτικής είμαστε 

αποφασισμένοι να παλέψουμε για να αποτρέψουμε τη διαδικασία μερικής ή ολικής 

ιδιωτικοποίησης του φορέα μας και να απαιτήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. 

 

Οι δύο Ομοσπονδίες του χώρου, μαζί με τις πολύπλευρες και δυναμικές κινηματικές 

δράσεις που θα έχουν ως ξεκίνημα την 48ωρη απεργία, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε 

κάθε πρόσφορο μέσο, τόσο για την υπεράσπιση της υπόστασης της ίδιας της δημόσιας 

κοινωνικής ασφάλισης όσο και για την περιφρούρηση των εργασιακών σχέσεων των 

εργαζομένων στους φορείς Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

Καλούμε τις συνταξιουχικές οργανώσεις σε ενιαίο μέτωπο και αγώνα υπεράσπισης της 

μεγαλύτερης κατάκτησης των εργαζομένων, που είναι η Κοινωνική Ασφάλιση. 

 

Μαζικά και συλλογικά συμμετέχουμε στην 48ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 6 και 

7 Απρίλη, που από κοινού προκηρύχτηκε από την ΠΟΣΕ – ΙΚΑ και την ΠΟΠΟΚΠ. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

 

• Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.  

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που θα συμπεριλαμβάνουν και τους πρόσφατα 

απολυμένους συναδέλφους μας.  

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΟΠΕΚΑ. 

• Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στον e-ΕΦΚΑ και στον ΟΠΕΚΑ. 

• Πρόσληψη στον e-ΕΦΚΑ γιατρών εργασίας. 

• Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• Μέριμνα για την υγιεινή και καθαριότητα των υπηρεσιών, ώστε να καθίσταται ασφαλής η 

λειτουργία τους, εν μέσω πανδημίας, για εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες. 

• Κατάργηση της διάταξης αποκλεισμού των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ και στον ΟΠΕΚΑ 

από τους κύκλους του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.  



• Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσβαση όλων των 

υπαλλήλων στο Διαδίκτυο κ.λπ.), ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και έγκαιρα σε όλα τα 

αιτήματά τους ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και επιδοματούχοι. 

• Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών εφαρμογών & πληροφοριακών συστημάτων. 

• Ενιαίους Κανονισμούς Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών που να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. 

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων.  

 

Δίνουμε δυναμικό παρών, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, στις συγκεντρώσεις 

διαμαρτυρίας: 

 

Τρίτη 6/4, 11.00 π.μ., Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29, Αθήνα). 

 

Τετάρτη 7/4, 11.00 π.μ., Κεντρική Διοίκηση e-ΕΦΚΑ (Ακαδημίας 22, Αθήνα). 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος  

    

 
Αντώνης Κουρούκλης 

 

Η Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώτα Κίτσου 

 


