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         ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προχωρά εσπευσμένα στο παραπέρα ξήλωμα του 

κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης στη χώρα μας. Επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως η 

«σύνταξη που θα βγαίνει με το πάτημα ενός κουμπιού», ο «Project Manager» που θα 

λειτουργήσει ως από μηχανής θεός και  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 και με χαρακτηρισμούς όπως «γραφειοκράτες», η κυβέρνηση 

ενορχηστρώνει την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού, επιρρίπτοντας πάνω τους 

την ευθύνη για τις εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν. Την 

ίδια στιγμή αποκρύπτει τους πραγματικούς λόγους και τις αιτίες, που οδήγησαν στη 

συσσώρευση  αυτών των εκκρεμοτήτων, καθώς και τις ευθύνες της, αλλά  και των οι 

προγενεστέρων, κυρίως αυτών που βρέθηκαν στην εξουσία μετά το ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης. Είμαστε βέβαιοι πως εάν  αυτά τα χρόνια, το πολιτικό μας σύστημα, 

είχε αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα προβλήματα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του 

e-ΕΦΚΑ, είχε απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στην έκδοση των συντάξεων, 

είχε προχωρήσει στην ανανέωση του απαρχαιωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού  και 

ταυτόχρονα, είχε δώσει λύσεις στα οργανωτικής φύσεως προβλήματα που επέφερε η 

πρόχειρη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων σε έναν φορέα, τότε είναι βέβαιο ότι ΠΟΤΕ 

δεν θα φτάναμε στη σημερινή κατάσταση.    

Αντί να γίνουν όμως όλα αυτά, που εστιάσαμε και αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή, ο 

σημερινός Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τις εξαγγελίες του, ανοίγει -για 

πρώτη φορά- διάπλατα την πόρτα του e-ΕΦΚΑ σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, τα 

οποία φυσικά έναντι αμοιβής, θα μπορούν πλέον να εκδίδουν αμφίβολης νομιμότητας 
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οριστικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις, έχοντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 

εκατομμυρίων συμπολιτών μας !!! 

Με αυτό τον τρόπο, πέρα από τα σοβαρά συνταγματικά και νομικά προβλήματα που 

δημιουργούνται, όχι μόνο επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση των εκκρεμών 

συντάξεων δεν θα έχουμε, αλλά επιπλέον θα προστεθούν νέες γραφειοκρατικές 

επιπλοκές, που θα δημιουργήσουν οργανωτικό κομφούζιο σε όλα τα επίπεδα, πρωτίστως 

στα τμήματα απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, τα οποία κυριολεκτικά στενάζουν, όπως 

διαπίστωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην 

υπηρεσία μας.     

Η κυβέρνηση δεν σταματά μόνο σ’ αυτό, καθώς σχεδιάζει να ιδιωτικοποιήσει πλήρως και 

την επικουρική ασφάλιση, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών 

ομίλων, ώστε να απαλλαγούν από το «βάρος» της ασφάλισης και με τις ασφαλιστικές 

εισφορές να χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικές επενδύσεις. Είμαστε βέβαιοι, πως οι 

σχεδιασμοί της δεν σταματούν μόνο στην επικουρική σύνταξη, για την οποία ξεκινά άμεσα 

την αντεργατική της μεταρρύθμιση, αλλά θα επεκταθούν σύντομα και στην κύρια σύνταξη, 

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

χωρίς καμία ουσιαστική διασφάλιση και εγγύηση του κράτους.  

Στον κατ’ επίφαση «ηλεκτρονικό»-ΕΦΚΑ, οι εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε συνθέτουν 

ένα ζοφερό σκηνικό εργασιακού «μεσαίωνα», που επιτείνεται από την τραγική έλλειψη 

προσωπικού και στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, από την πλημμελή εκπαίδευση  

των εργαζομένων στα νέα τους αντικείμενα, από τις βεβιασμένες και χωρίς ουσιαστικό 

προγραμματισμό συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις των δομών, από την πολυνομία και τη 

γραφειοκρατία, από τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθαριότητα και 

στη θέρμανση των χώρων εργασίας μας, από τα προβλήματα εξυπηρέτησης των 

συναλλασσόμενων συμπολιτών μας, από τα φαινόμενα αυταρχισμού κι αλαζονείας από 

τη μεριά της Διοίκησης. Ακόμα και τώρα, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες  λόγω της 

πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσεως, γινόμαστε δέκτες καταγγελιών από μεριάς 

συναδέλφων μας, για περιπτώσεις όπου η Διοίκηση αντιμετωπίζει τους εργαζομένους του 

φορέα μας ως αναλώσιμους, χωρίς να επιβάλλει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και 

την ασφάλειά τους.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ αλλά και σε όλους 

τους άλλους φορείς Κοινωνικής Πολιτικής, είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε 

και να αποτρέψουμε τη διαδικασία μερικής ή ολικής ιδιωτικοποίησης του 

Δημόσιου Ασφαλιστικού μας Συστήματος, απαιτώντας ταυτόχρονα ανθρώπινες κι 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στον φορέα μας. 



Στα πλαίσια αυτά, οι δύο Ομοσπονδίες του χώρου, σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και 

τους κοινωνικούς εταίρους, προχωρούμε σε  πολύπλευρες, δυναμικές, κινηματικές 

δράσεις, που θα έχουν ως αφετηρία τους την προκήρυξη 48ωρης απεργίας.  

Συνδυαστικά, θα προχωρήσουμε και στην αξιοποίηση κάθε άλλου πρόσφορου δικονομικού 

μέσου μας δίνει το Σύνταγμα και οι νόμοι της ευνομούμενης Πολιτείας μας,  

υπερασπιζόμενοι την υπόσταση του φορέα μας, αλλά και την ίδια τη Δημόσια Κοινωνική 

ασφάλιση, προϊόν κατάκτησης, αλλά και κτήμα  εργαζομένων κι ασφαλισμένων της 

χώρας μας κι ακρογωνιαίος λίθος  ύπαρξης  Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας.   

Προς το σκοπό αυτό, καλούμε και όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις, να σταθούν δίπλα 

μας σε ενιαίο μέτωπο και αγώνα, για την προάσπιση τους.  

Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ μαζικά και Συλλογικά στην 48ωρη 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για τις 6 και 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, 

που ομόφωνα κι από κοινού, προκηρύχτηκε από τα Δ.Σ. 

της Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε  

 Δημόσιο, Καθολικό, Υποχρεωτικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 Άμεσες προσλήψεις με κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων εργασίας από 

μόνιμο  προσωπικό και ειδική πρόνοια για τους πρόσφατα απολυμένους 

συμβασιούχους συναδέλφους μας.  

 Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, ώστε να σταματήσει πια η «ομηρεία» 

του φορέα μας από τις διαθέσεις των εκάστοτε εργολάβων των συνεργείων 

καθαριότητας,  κι επισταμένη μέριμνα για την υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων 

εργασίας μας και των χώρων υποδοχής του συναλλασσόμενου κοινού, κάτι που είναι 

αυτονόητη απαίτηση, καθώς βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας.   

 Αντικατάσταση των απαρχαιωμένων (από το 1998) υπολογιστών μουσειακού 

επιπέδου, με σύγχρονους που θα διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνέχιση της 

προσπάθειας για περαιτέρω εμπλουτισμό των ήδη υφιστάμενων ψηφιακών 

εφαρμογών, με νέες. Επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία 

μέχρι το τέλος του 2021, η αυτοματοποιημένη ψηφιακή έκδοση των συντάξεων, στα 



πλαίσια του συστήματος ΑΤΛΑΣ.  Ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων 

του e-ΕΦΚΑ. 

 Δημιουργία Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης &  Παροχών, αλλιώς η ενοποίηση των 

ταμείων είναι άνευ ουσίας και σημασίας.  
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