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ΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. 

Ο νέος Υπουργός Εργασίας έδωσε με το καλημέρα το στίγμα του 

αναφερόμενος στις προηγούμενες προσωπικές, «επιτυχημένες» κατ’ αυτόν 

επεμβάσεις του, με τις παραχωρήσεις τμημάτων ή εξ’ ολοκλήρου, στον 

ιδιωτικό τομέα: της Ολυμπιακής, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, φανερώνοντας 

ξεκάθαρα τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την Δημόσια Κοινωνική 

Ασφάλιση. Project manager, επικοινωνιακός σύμβουλος, ΜΜΕ, αλλά και 

τηλεφωνική δημοσκόπηση που αφορά τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών, 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, εν μέσω πανδημίας, τα νέα όπλα 

στην προσπάθεια διαμόρφωσης περεταίρω κλίματος στην κοινωνία, ώστε να 

αποδεχτεί εύπεπτα την «αδυναμία» του κράτους και την ανάγκη εισόδου της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Επιτέθηκε δε με ακραία λαϊκίστικη ρητορική στους 

υπηρεσιακούς παράγοντες του ίδιου του υπουργείου, απαξιώνοντας την 

λειτουργία και οντότητά τους, με ό,τι σημαίνει αυτό για την επόμενη ημέρα 

συνεργασίας τους, αλλά και της απρόσκοπτης συνέχισης του έργου τους. Για 

την περίφημη ταμπακιέρα –την διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης, 

την πολιτική ανικανότητα, ή την εκ του πονηρού απαξίωση του Δημόσιου 

χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να βγει και αυτή σε 

πλειστηριασμό, φυσικά, ούτε ψέλλισμα.   

Υπηρεσιακοί παράγοντες και στελεχιακό δυναμικό, δεν ευθύνονται 

όμως για σειρά αιτιών που απεικονίζουν την σημερινή τραγική κατάσταση, 

τόσο στην καθυστέρηση απονομής συντάξεων, όσο και στα υπόλοιπα 
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αντικείμενα εργασιών του Υπουργείου του, όπως ο ίδιος κατηγόρησε. 

Αλήθεια, υπηρεσιακοί παράγοντες και  εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία 

-νυν ΕΦΚΑ- υπογράφουν δανειακά μνημόνια με ΔΝΤ και ΕΕ, παράγουν 

κυβερνητικές πολιτικές, συναρμολογούν κάθε τρεις και λίγο ασφαλιστικά 

νομοσχέδια- λαβύρινθους πολυνομίας, περικόπτουν συντάξεις, ΕΚΑΣ, 

επιδόματα, παροχές; Μήπως άφησαν τα ταμεία γυμνά από στελέχη και 

προσωπικό, με μείωση που φθάνει το 38% τα τελευταία χρόνια; Μήπως 

καθυστέρησαν τραγικά την διαδικασία καταχώρησης σε ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων  την ασφαλιστική ιστορία του πολίτη; Μήπως συνυπέγραψαν με 

αποικιακού τύπου συμβάσεις την μηχανογράφηση με αναδόχους οι οποίοι 

έως και σήμερα, ρυθμίζουν την ροή της πληροφορίας της ηλεκτρονικής 

βάσης δεδομένων του ΕΦΚΑ κατά το δοκούν; Μήπως αυτοί οι 

«γραφειοκράτες» μας έχουν αφήσει έως σήμερα με Η/Υ αντίκες του 2000; 

Μήπως αυτοί φταίνε που επικοινωνούμε υπηρεσιακά σήμερα δι’ 

αλληλογραφίας, ελλείψει υπολογιστών όσον αφορά τα e-mails; Ή μήπως- το 

εγκληματικότερο όλων- τσουβάλιασαν μισθωτούς, ελεύθερους 

επαγγελματίες και αγρότες στον ΕΦΚΑ, που βαίνει την 5η χρονιά μη 

λειτουργίας του; Ερωτήματα για αρχάριους λύτες.  

Όσον αφορά το μέτρο ανακούφισης- ασπιρίνη της προκαταβολής 

σύνταξης, με τους σοβαρούς κινδύνους που επεσήμαναν τα υπηρεσιακά 

στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι απλά η 

καθομολογία αποτυχίας για όλα τα παραπάνω, καθώς και η πίστωση ώστε να 

δοθεί χρόνος για τον σχεδιασμό των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που 

αφορούν την περαιτέρω κονιορτοποίηση και εκχώρηση της Δημόσιας 

Κοινωνικής Ασφάλισης στα ιδιωτικά κεφάλαια. Και για να μην ακούγεται 

τετριμμένο, αλλά και συντεχνιακό το παραπάνω, παραθέτουμε το 

παράδειγμα των συγχωνεύσεων και κλεισιμάτων νοσοκομείων και κλινικών 

του ΕΣΥ, του πρόσφατου παρελθόντος, όπου εδώ κι ένα χρόνο πανδημίας η 

κοινωνία αξιολόγησε ποιος σήκωσε στις πλάτες του το τεράστιο φορτίο. 

Ποιος ήταν στην πρώτη γραμμή, ποιος με κίνδυνο και αυταπάρνηση στάθηκε 

δίπλα στην κοινωνία. Αυτό ήταν το κρατικό νοσοκομείο, ο δημόσιος 

υπάλληλος γιατρός, νοσηλευτής και το υπόλοιπο προσωπικό των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Έλαμψε δια της απουσίας του όμως το ιδιωτικό 



κεφάλαιο, των ιδιωτικών νοσοκομείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών 

εταιρειών, προς τους πελάτες τους -πλούσιους, ή λιγότερο πλούσιους.  

Τέλος η ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ, συντάσσεται και χαιρετίζει την άμεση 

αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καλεί σε συστράτευση για κοινούς αγώνες. 

Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τη Δημόσια Καθολική Υποχρεωτική 

Κοινωνική Ασφάλιση. 

 


