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(συσπειρώνεται στο ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Το διάστημα που διανύουμε η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να δώσει τη 

χαριστική βολή στην Κοινωνική Ασφάλιση, συνεχίζοντας την αντιλαϊκή 

επίθεση από κει που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, χτίζοντας πάνω στο νόμο-

λαιμητόμο του Κατρούγκαλου και των προηγούμενων αντιασφαλιστικών 

ρυθμίσεων των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ κλπ.  

         Οι συνέπειες από την κλιμάκωση της επίθεσης στην Κοινωνική 

Ασφάλιση θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή μας. Η διαχρονική μείωση των 

συντάξεων, ο διαχωρισμός της σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, η 

υποχρηματοδότηση και η κλοπή των αποθεματικών από τους μεγάλους 

επιχειρηματικούς ομίλους, η ενσωμάτωση του Επικουρικού Ταμείου στον 

ΕΦΚΑ και η πορεία εξαφάνισης της επικουρικής σύνταξης, η διατήρηση των 

ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια, η προώθηση του κεφαλοποιητικού συστήματος 

κ.α. αποτελούν βασικά εργαλεία για να περάσει η «Κοινωνική» Ασφάλιση στο 

τζογάρισμα και τους εμπόρους που καραδοκούν. 

        Την ίδια ώρα ΠΟΣΕ ΙΚΑ & Σ.Ε. ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ τηρούν σιγή 

ασυρμάτου για όλα αυτά. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε ο κοινωνικός 

αυτοματισμός μεταξύ (ορισμένων) εργαζόμενων του ΕΦΚΑ, με συναδέλφους 

από την προκήρυξη 8Κ να προσφεύγουν ενάντια στους συναδέλφους της 

προκήρυξης 9Κ. Η συγκεκριμένη τακτική, εκτός από καταδικαστέα, αποτελεί 

βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και των ανθρώπων της στο 

συνδικαλιστικό κίνημα.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

    Έχουν μεγάλη ευθύνη οι πλειοψηφίες που όλα αυτά τα χρόνια πρόβαλαν 

ως πρωταρχική λύση την διεκδίκηση των αιτημάτων μας μέσω της δικαστικής 



οδού. Με αυτό τον τρόπο αποπροσανατολίζουν τις διαθέσεις των 

εργαζομένων και παράλληλα δίνουν πολύτιμο χρόνο στην αστική τάξη και το 

πολιτικό σύστημα για να συνεχίσουν ανεμπόδιστα την επίθεση στα εργατικά 

δικαιώματα. 

    Η ενότητα των εργαζομένων αποτελεί αγκάθι γι αυτές τις συνδικαλιστικές 

δυνάμεις, γιατί γνωρίζουν πως αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την 

αγωνιστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, για την διεκδίκηση Αποκλειστικά 

Υποχρεωτικής Καθολικής Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ και όλων των κλάδων δεν έχουν να χωρίσουν 

τίποτα μεταξύ τους. Έχουμε κοινά προβλήματα και εμπόδια που δεν μας 

επιτρέπουν να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας καλύτερα.   

Απαιτούμε: 

Να σταματήσουν τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται! 

Να αναγνωριστεί πλήρως ο χρόνος αναμονής από την ημερομηνία έκδοσης 

των οριστικών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων των προκυρήξεων του ΑΣΕΠ 

(9Κ/2008 και 8Κ/2008) μέχρι την πρόσληψή τους ως χρόνος προϋπηρεσίας. 

Η αλληλεγγύη το όπλο μας! Κανένας μόνος του! 
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