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                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Συνάδελφοι,  

Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου της κυβέρνησης, για την ιδιωτικοποίηση της 

δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, ο 

Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας, συνεχίζουν το ξεπούλημά της με την παρουσίαση ενός νέου 

κατάπτυστου νομοσχεδίου, με το οποίο -για πρώτη φορά- επιχειρείται η 

τοποθέτηση ιδιωτών σε διευθυντικές θέσεις στο Δημόσιο, επιδιώκοντας κατ’ αυτόν  

τον τρόπο να δώσουν θεσμική υπόσταση και νομιμοποίηση στην περαιτέρω 

ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. 

Με θράσος και υποκρισία, ισχυρίζονται ότι θέλουν να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων, που η σημερινή και όλες οι 

προγενέστερες κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει, ιδίως δε μετά τη ψήφιση του 

περιβόητου νόμου Κατρούγκαλου. Έτσι, αυτοί που δείχνουν να κόπτονται για την 

ταχεία απονομή των συντάξεων, είναι οι ίδιοι που υποβάθμισαν διαχρονικά τον 

κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, θεσπίζοντας προκλητικά την λεγόμενη 

«εθνική» σύνταξη πτωχοκομείου, καρπώνοντας διαχρονικά τ’ αποθεματικά των 

ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και τις εισφορές των ασφαλισμένων τους. 

Ο Υπουργός Εργασίας, αφού πρώτα τοποθέτησε Project Manager στον e-ΕΦΚΑ και 

στη συνέχεια ιδιώτες στην έκδοση των συντάξεων που θα πληρώνονται από τον 

ελλειμματικό προϋπολογισμό του φορέα, ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση 

(ΤΕΚΑ), έδωσε το τηλεφωνικό κέντρο σε ιδιώτες, επιβαρύνοντας ετησίως τον  

e-ΕΦΚΑ με επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ, και τώρα έρχεται να τοποθετήσει στην 
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διοικητική ιεραρχία του φορέα, «στελέχη από την αγορά» έναντι αδράς αμοιβής, 

ανοίγοντας πεδία κερδοφορίας σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του χώρου, 

ενώ -την ίδια στιγμή- την τεράστια ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, 

την προσφέρει βορά στην «ανάπτυξη» των επιχειρηματικών ομίλων του 

τουρισμού. 

Παράλληλα, πετάει την «ρετσινιά» στους αιρετούς εκπροσώπους του Πειθαρχικού 

συμβουλίου, ότι τάχατες υποβοηθούν στο να δικαιώνονται επίορκοι υπάλληλοι, 

κάτι που προσβάλει συνολικά όλους τους εργαζομένους του φορέα μας, αφού 

δείχνει να αγνοεί ότι σχεδόν το σύνολο των καταδικαστικών αποφάσεων του 

Πειθαρχικού συμβουλίου, βγαίνουν με σύμφωνη γνώμη και των αιρετών 

εκπροσώπων μας. Επιπρόσθετα, η προαναγγελία για την πρόσληψη 500 

εργαζομένων –εάν κι εφόσον υλοποιηθεί, δεδομένου ότι και οι προηγούμενες 186 

προσλήψεις ακόμα εκκρεμούν– είναι σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά στη 

συνταξιοδοτική φυγή που γιγαντώνεται τα δύο τελευταία χρόνια, εξαιτίας και των 

απαράδεκτων συνθηκών εργασίας που επικρατούν στον e-ΕΦΚΑ.  

Δυστυχώς, από ιδρύσεως ΕΦΚΑ, οι εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε, συνθέτουν 

ένα ζοφερό σκηνικό εργασιακού μεσαίωνα, που οφείλεται στην τραγική έλλειψη 

προσωπικού, στο έλλειμμα στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, στην πλημμελή  

εκπαίδευση κι επιμόρφωση των εργαζομένων, στο γενικευμένο μπάχαλο με τις 

καταργήσεις διευθύνσεων στα πλαίσια υλοποίησης του οργανογράμματος-

«λεπίδι», στην τεράστια πολυνομία, στους εγκαταλειμμένους χώρους εργασίας 

που συνήθως έχουν ελλιπή θέρμανση και καθαριότητα. Είναι θλιβερό, αλλά 

οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι ακόμα και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες 

της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσεως, υπάρχουν πλήθος περιπτώσεων που η 

Διοίκηση δείχνει να αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους σαν αναλώσιμους, χωρίς να 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και την ασφάλειά μας. 

Συνάδελφοι, 

Υπό συνθήκες κλιμακούμενης αποδόμησης του δημόσιου χαρακτήρα της 

κοινωνικής ασφάλισης, αλλά κι εργασιακής εξαθλίωσης εντός των χώρων δουλειάς 

μας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, κοινή σύσκεψη των 

Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Ομοσπονδιών του χώρου (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ & 

ΠΟΠΟΚΠ), μετά από πρόσκληση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να 

προχωρήσουμε:  

I. Στον προγραμματισμό μιας σειράς δράσεων, που θα στοχεύουν στην 

ακύρωση των κυβερνητικών σχεδιασμών και στην αποτροπή του να 



καταργηθεί περαιτέρω ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής 

ασφάλισης. 

II. Στην κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Γενάρη 2022.  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, εργαζόμενοι, άνεργοι, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, έχουμε χρέος 

να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους, 

ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και στην κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

• Δημόσιο Καθολικό Υποχρεωτικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Καμία είσοδο ιδιωτών και κερδοσκοπικών κέντρων, στη Διοίκηση και στην 

ιεραρχία του δημόσιου ασφαλιστικού μας συστήματος.  

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη του συνόλου των 

κενών οργανικών θέσεων στον e-ΕΦΚΑ. 

• Ενίσχυση κι εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής κι επιτάχυνση των 

διαδικασιών για την πλήρη λειτουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ αλλά και του  ΟΠΣ 

e-ΕΦΚΑ, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα εκατοντάδες χιλιάδες 

εκκρεμή αιτήματα των ασφαλισμένων μας.  

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

σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και συνταξιούχων. 

• Καμία παρέκκλιση κι αλλαγή επί των όσων ορίζονται στον δημοσιοϋπαλληλικό 

κώδικα για τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων. 

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών κι αντεργατικών ρυθμίσεων της 
περιόδου των μνημονίων. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

        Ο Πρόεδρος              Ο Γραμματέας 

 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης        Αντώνιος Νικολόπουλος 


