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ΕΠΕΙΓΟΝ  

Προς:  Τους Πρόεδρους και τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-

μελών μας   

 

 

 «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ν/σ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΚΑ»  

 

Συνάδελφοι,  

η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας, παρά τις γενικευμένες αντιδράσεις του 

συνόλου του πολιτικού κόσμου της χώρας αλλά και των κοινωνικών εταίρων, 

αποφάσισε τελικά να αγνοήσει τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας και να 

προχωρήσει στην εσπευσμένη  ψήφιση του απαράδεκτου κι άκρως επικίνδυνου για 

το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα της χώρα μας, νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας μας, αποφασίστηκαν ομοφώνως, μία σειρά από δράσεις, οι οποίες 

πρόκειται να επεκταθούν και πέραν της ημερομηνίας ψηφίσεως του νομοσχεδίου. 

Για το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα και για τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ, ο αγώνας 

κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θα σταματήσει μόνο όταν καταργηθούν κι 

αποσυρθούν, το σύνολο των διατάξεων που φαλκιδεύουν το δημόσιο χαρακτήρα 

της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και την εργασιακή υπόσταση των υπαλλήλων του 

φορέα μας.  

Στα πλαίσια αυτά, καλούμε τους πρωτοβαθμίους μας Συλλόγους, όπως αναρτήσουν 

στα υποκαταστήματα και τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, 
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τις αφίσες που σας έχουν αποσταλεί και πρόκειται να παραλάβετε (εάν δεν τις έχετε 

ήδη παραλάβει), ενώ για την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, καλείστε να προβείτε σε 

δράσεις που εσείς θα αποφασίσετε, οι οποίες θα πρέπει αφενός να στοχεύουν στην 

ενεργοποίηση των μελών μας, αφετέρου δε θα αφυπνίσουν τις τοπικές κοινωνίες, 

ενημερώνοντας τους ασφαλισμένους του φορέα μας, για τις δυσμενείς επιπτώσεις 

που θα υπάρξουν σε βάρος τους, εξαιτίας της ψηφίσεως αυτού του νομοσχεδίου. 

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τις δράσεις που θα αποφασίσετε, 

καθώς, επίσης,  και για το εάν χρειάζεστε τυχόν βοήθεια για την υλοποίησή τους.  

Πέραν αυτού, θα σας αποστείλουμε την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, σχετική ενημέρωση 

για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί σε πανελλαδική εμβέλεια 

από την Ομοσπονδία μας, οι οποίες θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την Τετάρτη 

16 Φεβρουαρίου, ενώ κάνουμε από τώρα κάλεσμα, για την Πέμπτη 17 

Φεβρουαρίου, για συγκέντρωση ΟΛΩΝ των συναδέλφων μας, έξω από τη Βουλή, 

κατά την ώρα ψηφίσεως του επίμαχου νομοσχεδίου.  

Επισημαίνουμε την ανάγκη, για εγρήγορση και συμμετοχή όλων των εργαζομένων 

του ΕΦΚΑ, στις δράσεις που πρόκειται να ανακοινωθούν, έχοντας πάντοτε κατά νου, 

το ασφυκτικό νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει ο αντεργατικός νόμος 

Χατζηδάκη για τις απεργίες.  

Για το Συνδικάτο μας, τίποτα δεν τελειώνει με την ψήφιση του απαράδεκτου 

νομοσχεδίου, αντιθέτως, όλα τότε ξεκινάνε, με καθημερινή προσπάθεια κι αγώνα 

από μεριάς μας, μέχρι εκείνη την ημέρα, που αυτή ή κάποια επόμενη κυβέρνηση, 

θα τα πάρει όλα πίσω. Κι αυτό θα συμβεί… 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Συν 

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

           Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης                        Αντώνιος Νικολόπουλος 


