
 
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Την 01/01/2017 ξεκίνησε επισήμως τη λειτουργία του ο νέος ενιαίος εθνικός ασφαλιστικός μας 

φορέας, ο ΕΦΚΑ, με πρωτοφανή προχειρότητα στο σχεδιασμό του και πλημμελή τήρηση 

ακόμα και του ίδιου του ιδρυτικού του νόμου, που προκάλεσε διαδοχικά προβλήματα, για τα 

οποία οι εργαζόμενοι είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ενοποίηση 

εισφορών και παροχών που προβλεπόταν να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, 

δεν έχει ουσιαστικά καν ξεκινήσει, μετά από 3,5 χρόνια επίσημης λειτουργίας του, ενώ ακόμα 

και η στελέχωση του νέου φορέα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είναι διάσπαρτη από 

παραβιάσεις του ιδρυτικού νόμου και αυθαίρετες επιλογές και αναθέσεις.   

 

Παράλληλα, στο επίπεδο των υποδομών και των εργασιακών σχέσεων, οι εργαζόμενοί του 

βιώνουμε την πλήρη απαξίωση με την υποβάθμιση και την οριστική κατάργηση οργανικών 

μονάδων (υποκαταστημάτων) σε κάθε νομό, τη συσσώρευση τεράστιου όγκου εκκρεμοτήτων 

στα εναπομείναντα, τον αναχρονισμό των υλικοτεχνικών υποδομών (χρόνιες βλάβες των 

συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού υποκαταστημάτων, απαρχαιωμένο δίκτυο 

υπολογιστών και προγραμμάτων λειτουργίας), την παρακμή υφιστάμενων επικουρικών δομών 

(help desk), την ανυπαρξία στοιχειώδους εκπαίδευσης που όφειλε να συνοδεύει μία τόσο 

μεγάλη οργανωσιακή αλλαγή και τέλος την τεράστια υποστελέχωση, παρά τον μέχρι σήμερα 

αποκλεισμό του ΕΦΚΑ από τις διαδικασίες κινητικότητας του Δημοσίου και τις διαβεβαιώσεις 

των διοικούντων, οι οποίοι την ίδια στιγμή νομοθετούσαν και υπέγραφαν κατ’ εξαίρεση 

μετατάξεις. 

 

Στις 15 Ιουνίου 2020, στο αποκορύφωμα της υγειονομικής κρίσης με τον ΕΚΦΑ να αγκομαχά 

να επανέλθει με δόκιμους τρόπους στην κανονική λειτουργία του και με σημαντικό μέρος του 

προσωπικού του ακόμα αποκλεισμένο από την εργασία, λόγω των μέτρων του κορωνοϊού, 

έρχεται να επιφέρει το τελικό χτύπημα στον οργανισμό η κοινοποίηση τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων με τις οποίες απολύονται 13 συνάδελφοί μας που υπηρετούσαν υπό διάφορα 

καθεστώτα στα επιμέρους Ασφαλιστικά Ταμεία εδώ και 17 χρόνια, ενώ στο επόμενο διάστημα 

αναμένονται ανάλογες αποφάσεις και για τους υπόλοιπους 130 περίπου συναδέλφους που 

υπόκεινται σε παρόμοιο καθεστώς, παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις των διαδοχικών πολιτικών 

ηγεσιών για έγκαιρη νομοθετική ρύθμιση. 

 

Επειδή η παραμικρή περαιτέρω μείωση του προσωπικού του ΕΦΚΑ επιφέρει τεράστιες 

συνέπειες στη λειτουργία του κι επειδή δεν υπάρχει πλέον η στοιχειώδης εμπιστοσύνη στις 

πολιτικές εξαγγελίες, εμείς οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ και τοποτηρητές του δημόσιου 

συστήματος ασφάλισης, κόντρα στις κρυπτόμενες διαθέσεις ιδιωτικοποίησής του, απαιτούμε: 

 

- την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του θέματος των 140 περίπου πολιτικών 

ομήρων συναδέλφων μας, που είναι απαραίτητοι και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
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- την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις κενές θέσεις του (για άλλη μια φορά) νέου 

οργανογράμματος του eΕΦΚΑ και την μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ 

- Όχι στη συγχώνευση και κλείσιμο Υποκαταστημάτων 

- Λήψη άμεσων μέτρων για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

 

Την στιγμή που ακόμα αναμένεται η έκδοση των εξαγγελμένων πρώτων αποκλειστικά 

ψηφιακών συνταξιοδοτικών αποφάσεων «με το πάτημα ενός κουμπιού», εμείς οι εργαζόμενοι 

επισημαίνουμε ότι και αυτό το ρημάδι το κουμπί κάποιος θα πρέπει να βρίσκεται εκεί για να το 

πατήσει!  

 

 

ΣΤΟΝ e ΕΦΚΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ! 

 

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ !! 

 

 

Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης & Κ. Μακεδονίας 


