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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ πρ. ΤΑΝΠΥ-ΟΑΕΕ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

 

Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την σκληρή αναλγησία του κράτους και των 

κυβερνώντων, που εκφράζεται απέναντι σε τρεις συναδέλφους μας, εργαζόμενους στο 

πρώην ΤΑΝΠΥ-ΟΑΕΕ του ΕΦΚΑ με συμβάσεις από το 2002 και το 2004!  

 

To πρώην ΤΑΝΠΥ (Ταμείο Ναυτικών Πρακτόρων) που ενοποιήθηκε με τον ΟΑΕΕ το 2008 

προσλάμβανε εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, τους οποίους χρησιμοποιούσε για 

διοικητικές εργασίες. Οι συμβάσεις αυτές ήταν εκτός ΑΣΕΠ και θεωρητικά οι υπάλληλοι ήταν 

για τις ανάγκες του κτιρίου (μεγάρου) του ΤΑΝΠΥ, όμως οι εργαζόμενοι αυτοί εκτελούσαν 

καθήκοντα διοικητικών υπαλλήλων. Οι προσλήψεις με αυτό τον τρόπο ήταν μια πρακτική 

δεκαετιών για το ΤΑΝΠΥ.  

 

Τον Ιούλη του 2016 οι τρεις τελευταίοι εργαζόμενοι με τέτοια σύμβαση απολύθηκαν, ενώ 

εργάζονταν για πάνω από δέκα χρόνια ο καθένας! Κατάφεραν να παραμείνουν στην εργασία 

τους με ασφαλιστικά μέτρα μέχρι τον Μάιο του 2019.  

Δυστυχώς όμως το δικαστήριο στο οποίο προσέφυγαν, απόδειξε για άλλη μια φορά για το 

πόσο “τυφλή” και μεροληπτική είναι η δικαιοσύνη. 

Δεν αναγνώρισε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι για πάνω από δέκα χρόνια προσέφεραν στο Ταμείο 

με το παραπάνω, όντας σε εργασιακή ομηρία. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήρθε άμεσα να 

εφαρμόσει αυτήν την άδικη απόφαση.  

Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν προσέφυγαν με προσωρινή διαταγή μέχρι να εκδικαστούν τα 

ασφαλιστικά μέτρα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν συναίνεσε σε αυτό. Δεν είχε το θάρρος, να 

πάρει την   ευθύνη πάνω της και να δεχτεί να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά!  

 

Εδώ και καιρό οι Ομοσπονδίες του Υπ. Εργασίας και όχι μόνο, έχουμε θέσει στην κυβέρνηση 

το ζήτημα των εκατοντάδων (στις υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας) και χιλιάδων εργαζομένων 

συνολικά στο Δημόσιο, που είχαν συμβάσεις διάφορων μορφών και έχουν κερδίσει διάφορες 

παρατάσεις δικαστικά. Αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύουν από 5 – 20 χρόνια και είναι στην 

ανασφάλεια και στην ομηρία. Απαιτείται νομοθετική λύση που θα μετατρέψει τους 

εργαζόμενους αυτούς σε αορίστου χρόνου και θα λύσει οριστικά το ζήτημα.  

 

Οι εργαζόμενοι  θα παλέψουμε με κάθε μέσο ενάντια σε αυτές τις τρεις απολύσεις.  

Το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει με αυτό! 

 

 


