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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΊΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ  

στις 23 & 24 Δεκέμβρη 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Σε συνθήκες κλιμακούμενης επίθεσης στο δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής 

ασφάλισης,  με την τοποθέτηση project manager στον ΕΦΚΑ, την εισαγωγή των 

ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων, την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης 

με τη δημιουργία του ΤΕΚΑ, την ιδιωτικοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου και την 

εξαγγελία του νομοσχεδίου περί τοποθέτησης σε επιτελικές θέσεις «στελεχών από 

την αγορά», οι εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε στον ΕΦΚΑ συνθέτουν ένα 

ζοφερό σκηνικό εργασιακού μεσαίωνα με εντατικοποίηση στην εργασία, τραγική 

έλλειψη προσωπικού, στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των εργαζομένων. 

Ως κερασάκι στην τούρτα έρχεται η ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας κου 

Χατζηδάκη, με τη μορφή Δελτίου Τύπου την Παρασκευή 17/12, για ανάκληση των 

αδειών των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ για το διάστημα των γιορτών και τη μεταφορά 

τους 10 μέρες μετά. Λες και το πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων θα 

λυθεί με την ανάκληση των αδειών των εργαζομένων που βιώνουν καθημερινά την 

εργασιακή τους εξόντωση. 

Καταγγέλλουμε τον υπουργό Εργασίας ότι ουσιαστικά επιχειρεί, καλλιεργώντας τον 

κοινωνικό αυτοματισμό, να μετακυλήσει τις ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης 

όπως και των προηγούμενων, για τα τεράστια προβλήματα και τις εκκρεμότητες που 

υπάρχουν στην έκδοση των συντάξεων, στους εργαζόμενους, κρύβοντας έτσι τις 

πολιτικές που έχουν απαξιώσει τον φορέα, στο πλαίσιο της συνολικότερης 

ιδιωτικοποίησης - εμπορευματοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης.  Είναι πολύ 

μεγάλη η υποκρισία του, όπως  και της κυβέρνησης,  καθώς την ώρα που διαλύουν 

τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και εκατοντάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι δεν 

μπορούν να εξυπηρετηθούν, την ίδια ώρα δήθεν ανησυχούν για τις εκκρεμότητες 

στην έκδοση των συντάξεων. 
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ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ. Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. 

Ο  ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ. 

Συμμετέχουμε μαζικά, αγωνιστικά στην 48ωρη απεργία  

στις 23 & 24 Δεκέμβρη στον ΕΦΚΑ. 

 

Δίνουμε δυναμικό παρών την Πέμπτη 23/12,  ώρα 10.30 πμ στη συγκέντρωση 

που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εργασίας, καθώς και στις 

συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν  πανελλαδικά, στα υποκαταστήματα 

του ΕΦΚΑ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

• Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Έξω οι ιδιώτες από την Κοινωνική Ασφάλιση. 

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής. 

• Κανονισμούς Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών, που να ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων. 

• Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές - Επαναφορά 

13ου & 14ου μισθού. 

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων. 

 

Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος  

    

 
Αντώνης Κουρούκλης 

 

Η Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώτα Κίτσου 

 


