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Τέσσερα χρόνια μετά την υποτιθέμενη έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ 
βιώνουμε πλέον από πρώτο χέρι τα τεράστια προβλήματα της 
πραγματικής και ουσιαστικής, τώρα πια, μετάβασης στον Ενιαίο 
Φορέα. Οι παθογένειες της Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και του κάθε 
πρώην Ταμείου ξεχωριστά, αποκαλύπτονται σε όλο τους το μεγαλείο 

και μαζί μ’ αυτές και οι αστοχίες στον αρχικό σχεδιασμό του ΕΦΚΑ, τις οποίες ούτε και η 
τωρινή ηγεσία, παρ’ όλες τις παρεμβάσεις, δεν μπόρεσε ουσιαστικά μέχρι τώρα να βελτιώσει. 
Αστοχίες τεράστιες, που η ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ είχε προβλέψει από την αρχή και αντιστέκονταν όταν 
κάποιοι άλλοι έστρωναν το χάλι για τη δημιουργία του νέου Φορέα.  

Στις χρόνιες παθογένειες όπως η πολυνομία, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η έλλειψη 
συντονισμού, οι χαοτικές διαδικασίες ανά Ταμείο, ήρθαν να προστεθούν η υποστέλεχωση των 
υπηρεσιών μας, ο μουσειακός και πολλές φορές ανύπαρκτος εξοπλισμός, η ελλιπής 
εκπαίδευση και μετέπειτα υποστήριξη, η εξοντωτική πίεση για απόδοση, κ.α. Και σα να μην 
έφταναν όλα αυτά κάποιοι εκτοξεύουν απειλές, άλλοι μιλούν για Ιδιώτες στον ΕΦΚΑ ενώ 
κάποιοι άλλοι, μεθοδευμένα, προσπαθούν να μας φορτώσουν τη ρετσινιά ότι για την 
κατάσταση που επικρατεί στις συντάξεις φταίνε και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε προσπάθεια επίρριψης της ευθύνης στους εργαζόμενους 
του ΕΦΚΑ. Δεν θα απολογηθούν οι εργαζόμενοι για τις παλινωδίες και τις χρόνιες 
παθογένειες στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως δεν δεχόμαστε και καμία 
προσπάθεια απαξίωσης της δουλειάς μας αλλά ούτε και απειλές και εκφοβισμούς, απ’ όπου 
κι αν προέρχονται…είτε είναι Υπουργοί, είτε στελέχη της Διοίκησης, είτε είναι τα Μ.Μ.Ε., 
είτε οποιοσδήποτε άλλος.  

Απαιτούμε από Διοίκηση και Υπουργείο να εγκαταλείψουν τα σχέδια για Ιδιώτες στην 
Κοινωνική Ασφάλιση, να προστατεύσουν και να εμπιστευθούν τους εργαζόμενους στον 
ΕΦΚΑ. Τους καλούμε να επισπεύσουν τις διαδικασίες για προσλήψεις, για ολοκλήρωση 
των μηχανογραφικών εφαρμογών, για εξοπλισμό, για αλλαγές σε Νομοθεσία και 
διαδικασίες. Τους καλούμε να δράσουν γρήγορα αλλά ταυτόχρονα να δράσουν και με 
λογική, αποφεύγοντας σπασμωδικές ενέργειες. Να προσέξουν να μην επαναλάβουν τα λάθη 
των προηγούμενων. 

 

Από τη Γραμματεία της Παράταξης 


