
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 

(συσπειρώνεται στο ) 

ΑΝΤΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ 

ΕΦΚΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση της ΝΔ σε συνέχεια της προηγούμενης του 

ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση της ενάντια στα λαϊκά στρώματα 

(εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι κ.ά), η ΠΟΣΕ ΙΚΑ, με την 

σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του ΔΣ του Συλλόγου Αττικής, αντί να 

πάρει μέτρα ενημέρωσης και οργάνωσης της απεργίας της 18ης 

Φεβρουαρίου, προσκάλεσε τον Διοικητή του ΕΦΚΑ στην ολομέλεια των 

προέδρων των ΣΕ ΙΚΑ (13/2/20), δημιουργώντας του ακροατήριο ώστε να 

προπαγανδίσει τις θέσεις της κυβέρνησης για το νέο αντιασφαλιστικό 

νομοσχέδιο που αποτελεί την ταφόπλακα της Δημόσιας Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

Εκτός από τα μεγάλα ΜΜΕ που κάνουν το μαύρο – άσπρο, που θέλουν να 

μας πείσουν ότι πρέπει να αποδεχτούμε την κατακρεούργηση των συντάξεων, 

το τζογάρισμα των εισφορών μας και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που 

προπαγανδίζουν τα ψέματα για δήθεν αυξήσεις στους συνταξιούχους έχουμε 

και τους ντίλερ τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Άλλωστε, δεν είναι 

τυχαίο ότι στους δύο μεγαλύτερους Συλλόγους εργαζομένων του ΙΚΑ (Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης) όχι μόνο δεν πάρθηκε κανένα μέτρο οργάνωσης της 

απεργίας αλλά δεν μπήκαν καν στον κόπο να βγάλουν ανακοίνωση! 

Η κατάντια τους δεν έχει πάτο! 

Ο εμπαιγμός του Διοικητή του ΕΦΚΑ περίσσευε, ακόμα και για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  στους χώρους δουλειάς (π.χ. έλλειψη 

προσωπικού, συγχωνεύσεις με τον ΟΓΑ, αρμοδιότητες του ΟΓΑ σε 

συναδέλφους του ΙΚΑ χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση κλπ). Ισχυρίστηκε 

ότι φταίνε οι εργαζόμενοι που δεν εκπαιδεύονται! Κι αυτά τα έλεγε παραμονές 



μια μεγάλης απεργιακής μάχης ενάντια στο νόμο λαιμητόμο Βρούτση-

Κατρούγκαλου!!! 

Κυβέρνηση, Διοίκηση και κυβερνητικός συνδικαλισμός όλοι μια αγκαλιά για να 

ολοκληρωθεί το μεγάλο έγκλημα! Να περάσει η Κοινωνική Ασφάλιση σε 

ιδιωτικά χέρια! 

Σε αυτό το κουβάρι δεν λείπει βέβαια και ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία. 

Για αυτό συνεχίζουν στα χνάρια των προκατόχων τους (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) και 

μετακινούν αυθαίρετα συναδέλφους από μια Υπηρεσία σε κάποια άλλη χωρίς 

προειδοποίηση, χωρίς καν την συμμετοχή του ίδιου του εργαζόμενου! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Η Δημοσιουπαλληλική Ενότητας καταδικάζει αυτές τις ενέργειες και καλεί τους 

εργαζόμενους να μην τις ανεχτούν που θυμίζουν σκοτεινές εποχές.     

Να τους γυρίσουμε την πλάτη. Έχουμε τη δύναμη. 

Όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ ενάντια στον 

νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση. 
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