
 

 

Ο πύργος της Βαβέλ – e-ΕΦΚΑ θεμελιώθηκε από τον περίφημο Ν.4387/16 της 

κυβέρνησης της «Ελπίδας» (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ), γνωστός και ως νόμος Κατρούγκαλου. 

Πετσόκομμα συντάξεων, αυξήσεις ορίων ηλικίας και 40 έτη δουλειάς – άπιαστο όνειρο 

για νέους εργαζόμενους. Ο νόμος που υποθήκευσε τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, 

παραδίνοντάς τη στη συνέχεια στον εκποιητή σημερινό Υπουργό, κο. Χατζηδάκη. 

Η ντροπιαστική καθημερινότητα του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, η εξαθλίωση της 

κοινωνίας των συναλλασσομένων και των συναδέλφων μας, φέρουν την υπογραφή των 

δύο κυβερνητικών πολιτικών επιλογών παραπάνω. 

Στην απαξίωση του ανοργάνωτου, ασχεδίαστου εγχειρήματος του e-ΕΦΚΑ, 

προστίθεται σήμερα η εμπαθέστατη συκοφάντηση του σημερινού Υπουργού, στην 

προσπάθειά του να αποφύγει το πολιτικό κόστος, αλλά και να φέρει στην κλίνη του 

Προκρούστη τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, τεμαχίζοντας και μοιράζοντας τα 

φιλέτα σε ημετέρους.  

Ο κος. Χατζηδάκης για τη διάλυση των υπηρεσιών, την αγανάκτηση της κοινωνίας, 

των υποψήφιων συνταξιούχων, των επαγγελματιών και μισθωτών, 

αντιπαρατάσσει τη λάσπη (βασανιστές, μανδαρίνοι, γραφειοκράτες, κ.α.) και την 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, με απειλές και παραπομπές στα Πειθαρχικά. 

Στην έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ανοργανωσιάς του e-

ΕΦΚΑ, βρήκε τις λύσεις: ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ, GOLDEN BOYS, 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, REAL ESTATE για την αμύθητη 

ακίνητη περιουσία, κλπ. 

Απαξιώνοντας τον Δημόσιο Φορέα με στρατηγική και σχέδιο, προσπαθεί να μοιράσει 

υπηρεσίες, προμήθειες και περιουσίες σ’ όλους αυτούς που ενώ απαξιώνουν το κάθετι 

Δημόσιο – ως αγαθό και υπηρεσία - ταυτόχρονα επιζητούν το θηλασμό του. 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 



 
 

Αυτόν τον ΕΦΚΑ θεμελίωσαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αυτόν «τελειοποιεί» η ΝΔ, ένα 

μνημονιακό προϊόν που απαξιώνεται, τεμαχίζεται και ξεπουλιέται. 

• ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ. 

• ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΠΟΡΑ 

(ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ Ν.Δ. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ 

– ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ. 

Από το 2015 η «ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ήταν η μοναδική παράταξη που 

αντιτάχθηκε σταθερά στη δημιουργία του ΕΦΚΑ, προβλέποντας τη σημερινή 

κατάσταση. Είναι ανάγκη όμως να καυτηριάσουμε τη στάση των άλλων - πλέον 2 

παρατάξεων του χώρου – ΣΥΜΜΑΧΙΑ & ΔΑΚΕ, οι οποίες άλλαζαν χρώμα σαν  

χαμαιλέοντες, ανάλογα με την Κυβερνητική εξουσία. 

Σ’ αυτές τις εκλογές καλωσορίζουμε τους συναδέλφους μας από τα άλλα ταμεία και 

τους καλούμε στο κοινό μονοπάτι των αγώνων, των διεκδικήσεων, της αλληλεγγύης και 

της ομοψυχίας. Ήδη, από την πρώτη ημέρα των τελικών συγχωνεύσεων είμαστε δίπλα 

ο ένας στον άλλον, αλληλοστηριζόμαστε στην τρικυμία και το μαστίγιο της εργασιακής 

μας γαλέρας. 

Αργήσαμε πολύ να είμαστε μαζί και στο συνδικάτο, το μοναδικό ανάχωμα των 

εργαζομένων. Κάποιοι έπαιξαν καθυστερήσεις γι’ αυτό, για πολύ συγκεκριμένους και 

ευνόητους λόγους ιδιοτελούς ενδιαφέροντος, ενώ ταυτόχρονα η επέλαση του 

Χατζηδάκη και οι κίνδυνοι απαξίωσης του Συνδικάτου ήταν παραπάνω από ορατοί.  

Προκήρυξαν απεργίες μηδενικής συμμετοχής, «καταλήψεις» των 8 μόλις ατόμων στη 

Διοίκηση – ενώ όλοι περνούσαν μέσα κανονικά- αδιαφορώντας για τον κίνδυνο 



 
 

εκφυλισμού των κινητοποιήσεων. Επικοινωνιακές φούσκες, με μοναδικό σκοπό να 

βγουν φωτογραφία στο Facebook, ώστε να λάβουν πιστοποιητικά «αγωνιστών». 

Σήμερα, αλλάζουν περιτύλιγμα όλοι αυτοί που στο παρελθόν συγκρούονταν μεταξύ 

τους, έρχονται σαν «συμμαχία», δήθεν ακομμάτιστοι, δήθεν ενωμένοι, να διασώσουν 

τους εργαζομένους του Φορέα μας και την Κοινωνική Ασφάλιση. Διαχωρίζουν τους 

συναδέλφους μας σε ΙΚΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, όπως την περίοδο του κου. Πετρόπουλου 

και Μπακαλέξη και λοιπών συνδαιτημόνων, που έκοβαν μαζί πρωτοχρονιάτικες – 

παραταξιακές πίτες, ενώ προσπαθούν να αποδείξουν την ανεξάρτητη ταυτότητά τους. 

Βέβαια, να αναγνωρίσουμε πως συνασπίζονται όλοι μάζι: Κεντρώοι, Δεξιοί, Αριστεροί, 

στην προσπάθεια να διασώσουν τραπεζοκαθίσματα και καρεκλάκια. Υπάρχει όμως ο 

«πατερούλης», ο καθοδηγητής του όλου πονήματος, που δίνει λογαριασμό στην 

Κουμουνδούρου. 

Ευτυχώς όμως, τουλάχιστον οι συνάδελφοι από τα εντασσόμενα ταμεία, έχουν γνώση 

και δεν μπορούν να ξεγελαστούν. Προσέχουμε: Αυτοί που σήμερα μας κτυπούν την 

πόρτα δεν είναι κάτι το νέο, είναι πολύ παλαιό και αποτυχημένο και σίγουρα δεν είναι 

από τη ΔΕΗ, συνεπώς δεν γελιόμαστε, δεν τους ανοίγουμε. 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 

• Στις πολιτικές εξόντωσης και εξαθλίωσης των μεσαίων και λαϊκών κοινωνικών 

στρωμάτων. 

• Στη λεηλασία κάθε εργασιακού & κοινωνικού κεκτημένου. 

• Στη διάλυση του Κοινωνικού Κράτους και της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Στο σχέδιο τεμαχισμού και ξεπουλήματος του e-ΕΦΚΑ και τη συνεχή 

αποδυνάμωσή του, με υποκρυπτόμενο στόχο την άλωσή του από ιδιωτικά 

κεφάλαια. 

• Στην εξαθλίωση, κατασυκοφάντηση και διαπόμπευση των υπαλλήλων του, που με 

αυτοθυσία το κρατάνε όρθιο, εργαζόμενοι σε συνθήκες που συχνά προσβάλλουν 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

 



 
 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ 

• Την με κάθε μέσο υπεράσπιση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των 

εργαζομένων. 

• Ισχυρή Δημόσια Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, που θα εξασφαλίζει 

αξιοπρεπείς παροχές και συντάξεις σε όλους. 

• Την προστασία των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, από τη λαίλαπα των επερχόμενων 

υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται και αφορούν τη λειτουργία του e-

ΕΦΚΑ, τον οποίο από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε σε όλους τους τόνους και 

με όλους τους τρόπους, διότι θα είναι αιτία νέας ταλαιπωρίας όλων των Ελλήνων 

για πολλά χρόνια.  

Αυτό το τελευταίο, το δανειστήκαμε από το φυλλάδιο του 2016 ως διαχρονικό, 

επίκαιρο, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε περίτρανα. 

 

 

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ: 

✓ Τη συνέπεια. 

✓ Την έντιμη και ακηδεμόνευτη διαχρονική στάση και πορεία. 

✓ Την σταθερή, βασισμένη σε αρχές, καθημερινή δράση του Συλλόγου με ευθύνη 

στους συναδέλφους, αποτελεσματική στην πράξη χωρίς τυμπανοκρουσίες. 

 

ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΑΣΤΕ 

Με σθένος τον κενό περιεχομένου θορυβώδη λόγο, τον οποίο αρθρώνουν εδώ και τρία 

χρόνια στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Γενικές Συνελεύσεις, οι 

απούσες από τη δράση συνδικαλιστικές παρατάξεις της στείρας αντιπαράθεσης, της 

διαστρέβλωσης και των εκλογικών σκοπιμοτήτων. 

 

 



 
 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΓΙΑ 

• Τη διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του 

e-ΕΦΚΑ. 

• Ισονομία, Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Προοπτική, Ενότητα, Συλλογικότητα και 

Δράση. 

• ΔΥΝΑΤΟ, ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ. 

 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 

ΝΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΑΜΙΑΣ ΣΕ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΕ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & 

ΝΗΣΩΝ 

ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

 


