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                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
Είμαστε αντίθετοι με τις επίμαχες διατάξεις του ν/σ για τον ΕΦΚΑ 
   
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στον χώρο του e-ΕΦΚΑ, 
εναρμονίζεται πλήρως με τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων του 
Συνδικάτου μας και δηλώνει απερίφραστα, ότι είναι αντίθετη με τις επίμαχες 
διατάξεις του νομοσχεδίου που έχει φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.  
Η ανατροπή της διοικητικής ιεραρχίας του φορέα μας και η εισαγωγή του 
καθεστώτος των μετακλητών υπαλλήλων στην ανώτατη υπαλληλική ιεραρχία, σε 
καμία περίπτωση δεν  συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό αλλά και στην επίλυση 
των υπαρκτών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο e-ΕΦΚΑ.  
Αντιθέτως πιστεύουμε, ότι θα δυσχεράνει τις μέχρι τώρα προσπάθειες που γίνονται 
για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του φορέα, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα, τα οποία δυστυχώς θα φανούν 
πολύ σύντομα.  
 
Επιπλέον, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά 
και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις 
θέσεις εργασίας των συναδέλφων μας που απασχολούνται στις διευθύνσεις των 
τεχνικών υπηρεσιών μας, μετά την έναρξη λειτουργίας της Ανωνύμου Εταιρείας που 
θα αναλάβει τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του φορέα, για την οποία 
διατηρούμε σοβαρές ενστάσεις, ως προς το γεγονός ότι στη σύνθεση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη συμμετοχή κι 
εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων αλλά και διαδικασία λογοδοσίας προς τον e-
ΕΦΚΑ.  
 
Τέλος, κρίνουμε εντελώς άστοχη και άνευ λογικής, την κατάργηση των αιρετών 
εκπροσώπων των εργαζομένων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ένα μέτρο το οποίο 
φαντάζει ως τιμωρητικό, αφού θα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους 
υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιολογημένα πλέον θα αισθάνονται, ότι σε 
σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, είναι εργαζόμενοι β΄ 
κατηγορίας. 
 

http://www.facebook.com/dakeefka


Για όλους αυτούς τους λόγους, καθώς είμαστε η παράταξη που ασπάζεται τις αρχές 
του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού και αγωνιούμε περισσότερο από τον καθένα για 
την προαγωγή και την  εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου ασφαλιστικού μας 
συστήματος, αλλά και για το μέλλον του Εθνικού μας Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ), δηλαδή του μοναδικού δημόσιου φορέα που εξυπηρετεί καθημερινά 
εκατομμύρια άμεσα κι έμμεσα ασφαλισμένους της χώρας, καλούμε τα στελέχη μας 
αλλά και το σύνολο των εργαζομένων του φορέα, να συμμετάσχουν μαζικά στις 
δράσεις και στις κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί από το Συνδικάτο μας.  
 
Για τη Δ.Α.Κ.Ε. και τα στελέχη της, δεν υπάρχουν διλλήματα για το τι θα πρέπει να 
κάνουμε, ΓΙΑ ΕΜΑΣ, πάνω απ’ όλα, είναι η διασφάλιση των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων των συμπολιτών μας αλλά και των εργαζομένων του ΕΦΚΑ -κι αυτά 
προασπίζουμε με συνέπεια, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα βρίσκεται στην 
εξουσία.    
 
 
                                                                    Από τη Γραμματεία της παράταξης     


