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Αλαθνίλσζε 
 

Είλαη γλσζηό όηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θάπνηνο εξγαδόκελνο αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, νθείιεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη 75 εκεξνκίζζηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

23 ηνπ λ.4529/2018. Πξόθεηηαη γηα έλαλ από ηνπο πνιινύο, απαξάδεθηνπο θόθηεο, ζην απηνλόεην 

δηθαίσκα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ όινη νη εξγαδόκελνη θαη νη άλεξγνη, δειαδή ζηελ πιήξε, ρσξίο 

θαλέλαλ πεξηνξηζκό, πξόζβαζε ζε πςεινύ επηπέδνπ δεκόζηεο θαη απνιύησο δσξεάλ ππεξεζίεο πγείαο. 

 

Ωζηόζν, ππάξρνπλ αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, πνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, δελ δνύιεςαλ ην 

πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο, ήηαλ άλεξγνη (είηε δελ πξνζιήθζεθαλ ιόγσ ζεηξάο ζηνλ πίλαθα είηε δελ 

ππέβαιιαλ αίηεζε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ θ.α.). Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί θαη ε 

νηθνγέλεηά ηνπο, παξέκεηλαλ γηα κήλεο ρσξίο αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί 

νηθνγέλεηα εθπαηδεπηηθνύ ζηνλ Πεηξαηά κε 4 παηδηά. 

 

Θα πεξίκελε ηνπιάρηζηνλ θαλείο, πώο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 75 ελζήκσλ από ηελ εκέξα ηεο 

πξόζιεςήο ηνπο, ην δήηεκα απηό ζα ιπλόηαλ. Όκσο, αθόκα θαη αλ ζπκπιεξσζνύλ ηα έλζεκα, 

απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 κήλεο αθόκα, κέρξη απηά λα πεξαζηνύλ θαη λα θαηαρσξεζνύλ ζηνλ 

ΕΦΚΑ! Η απαξάδεθηε απηή θαζπζηέξεζε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ΕΦΚΑ, δειαδή ζην Τπνπξγείν 

Εξγαζίαο. αλ απνηέιεζκα, νη εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπλ ρσξίο αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα (θαη απηνί θαη 

ηα παηδηά ηνπο), επηπιένλ 2,5 κήλεο, παξόηη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα εκεξνκίζζηα! Από ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ΕΦΚΑ, δελ γίλνληαη δεθηέο νύηε βεβαηώζεηο εξγνδόηε, πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηηο εκέξεο εξγαζίαο! 

 

Πξόθεηηαη γηα κία αθόκα απόδεημε γηα ηελ αλαιγεζία θαη αδηαθνξία ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ, 

απέλαληη ζηα απηνλόεηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απαηηνύκε ηελ άκεζε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, 

άκεζε θαηαρώξεζε ησλ ελζήκσλ ζηνλ ΕΦΚΑ θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα όινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο αλέξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκό! 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζηεξίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ζηνλ 

ΕΦΚΑ, ηελ Σξίηε 5/7 θαη ώξα 10:00 πκ, ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ e-ΕΦΚΑ, Αθαδεκίαο 22, Αζήλα. 

 
 

   Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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