
 

Αρ. Πρωτ.:          40/2020                           Αθήνα,  12 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή και στήριξη της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στις 18 Φεβρουαρίου 

2020, ενάντια στο «ασφαλιστικό» νομοσχέδιο της κυβέρνησης.  

 

 

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,  

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ συμμετέχει και στηρίζει, την απεργιακή κινητοποίηση της τριτοβάθμιας 

συνδικαλιστικής μας οργάνωσης (ΑΔΕΔΥ), η οποία έχει προκηρυχθεί για την 18η  

Φεβρουαρίου 2020, ως μορφή αντίδρασης κι αγώνα, ενάντια σε όλες εκείνες τις 

αντιασφαλιστικές πολιτικές, που πλήττουν το δημόσιο, κοινωνικό κι ασφαλιστικό μας 

σύστημα.  

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα των εργαζομένων στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, 

επιβάλλεται να δίνει πάντα το παρόν, σε δράσεις και μορφές αγώνα, που προασπίζουν 

τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και προάγουν το δημόσιο Κοινωνικοασφαλιστικό μας 

σύστημα.  

Γι’ αυτό και καλούμε, τους συναδέλφους μας εργαζομένους του ΕΦΚΑ, να δώσουν 

δυναμικό παρόν, στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις ανά την επικράτεια και ιδίως 

στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στις 

11:00 π.μ. στην πλ. Κλαυθμώνος.  

Ταυτόχρονα, σας καλούμε να απομονώσετε όλες εκείνες τις υστερόβουλες «φωνές», που 

επιθυμούν διακαώς τη διάσπαση της ενότητας του Κινήματός μας και ουσιαστικά την 

αποδυνάμωσή του, σε βάρος των εργασιακών μας δικαιωμάτων.  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

1. Τους  Συλλόγους-μέλη μας  

2. Τα μέλη του Δ.Σ. ΠΟΣΕ ΙΚΑ  
                    (συν/να: 3 φύλλα) 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 
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Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία μας, ενώνει τη φωνή της με αυτήν της ΑΔΕΔΥ και των άλλων 

Συνδικάτων και διεκδικεί και αγωνίζεται για:  

1. Την Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016), καθώς και 

όλων των άλλων αντιασφαλιστικών μνημονιακών Νόμων. 

2. Την Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 

3. Την Πλήρη κρατική εγγύηση και διασφάλιση όλων των συντάξεων. 

4. Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, χωρίς 

καμίας μορφής κερδοσκοπική ιδιωτικοποίηση. 

 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 

Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ 

 

 

 

                                             


