
 

Email: daseefka@gmail.com   Τηλ. 6948109236, 6973336073 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΩΤΗΡΕΣ, ΤΩΡΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ! 

Απεργούμε στις 7 Μάρτη για ζωή με αξιοπρέπεια! 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η κατάσταση που βιώνουμε στον ΕΦΚΑ, αλλά και η καθημερινότητά μας συνολικά πηγαίνει 

σταθερά από το κακό στο χειρότερο.  

Οι τσακισμένοι μισθοί μας, η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, οι αλλεπάλληλες 

ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα και σε είδη πρώτης ανάγκης, συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό 

που βιώνουμε καθημερινά, με το εισόδημά μας να εξανεμίζεται μέσα στη δίνη της ακρίβειας και 

των ανατιμήσεων, ώστε να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας για αξιοπρεπή 

διαβίωση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο μισθός του πρωτοδιοριζόμενου δημοσίου υπαλλήλου 

είναι κατά 650 ευρώ τον χρόνο μικρότερος από εκείνον του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα! Η 

ίδια η ζωή επιβεβαιώνει ότι η πολιτική των επιδομάτων και των bonus που προωθεί η κυβέρνηση και 

που ακολούθησαν και όλες οι προηγούμενες, δεν μπορεί να λύσει τα οξυμένα προβλήματά μας.  

 

Η δραματική έλλειψη προσωπικού, με τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων των 

τελευταίων χρόνων και με την κυβέρνηση τόσο της ΝΔ σήμερα, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, να 

μην έχουν κάνει καμία πρόσληψη μονίμου υπαλλήλου, το απαράδεκτο μπλοκάρισμα της 

κινητικότητας, η εντατικοποίηση της εργασίας, ο αυταρχισμός, η έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής, η έλλειψη καθαριότητας, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, έρχονται να συμπληρώσουν 

το ζοφερό σκηνικό. Το λιγοστό μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα υποχρεώνεται από τη Διοίκηση 

να καλύπτει ανάγκες πολλών κτηρίων με εξουθενωτικούς όρους εργασίας. Η παραχώρηση της 

καθαριότητας σε ιδιώτες, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ΕΦΚΑ, έχει σαν 

αποτέλεσμα πολλοί χώροι δουλειάς να μην έχουν σήμερα καθαριότητα!  

Αλλά γιατί τόσο πεισματικά δεν κάνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού; Γιατί έχουμε χώρους 

όπου μόνο ένας στους 5 εργαζόμενους είναι μόνιμος υπάλληλος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι με 

διαφορετικές σχέσεις εργασίας  (ωφελούμενος, 1+1 χρόνο, με μπλοκάκι κ.α), πάντα όμως με ελαστικές 

μορφές απασχόλησης;  

Γιατί, συνάδελφοι, όταν μεθαύριο οι ισοπεδωμένες συντάξεις θα βγαίνουν «με το πάτημα ενός 

κουμπιού», ή από το λεγόμενο robot (γεγονός ήδη στη Δ/νση Συντάξεων του Δημοσίου), εμείς θα 

περισσεύουμε… Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που από τον ν. Κατρούγκαλου το 2016 παραμένει 

διαχρονικά σε ισχύ η διάταξη για το πλεονάζον προσωπικό… Βήμα-βήμα προς τα εκεί οδεύουμε, 

καθοδόν όμως… απαγορεύεται να συμμετέχουμε στην κινητικότητα!!! γιατί πρώτα πρέπει να 

στυφτούμε, πρώτα πρέπει να φαγωθούμε μεταξύ μας για τα κλιμάκια και τα bonus, κι έπειτα… 

βλέπουμε… 

Εξάλλου, οι συνθήκες που βιώνουμε εμείς ως εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι-συνταξιούχοι ως 

συναλλασσόμενοι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία «εκσυγχρονισμού»- ιδιωτικοποίησης του 

ΕΦΚΑ. Η πολιτική κατεύθυνση και στόχευση όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι η 

μετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης αφενός από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομική ευθύνη, 

αφετέρου σε πεδίο κερδοφορίας μέσω της σταδιακής ιδιωτικοποίησης.  Εκεί στοχεύουν η είσοδος των 



πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων, των managers, η δημιουργία του ΤΕΚΑ, η παραχώρηση του 

τηλεφωνικού κέντρου 1555 σε εταιρία έναντι εκατομμυρίων κ.α. Η ιδιωτικοποίηση επιταχύνεται με το 

ξεπούλημα της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, που αποκτήθηκε από τις εισφορές των 

ασφαλισμένων και αποτελεί «εγγύηση» για την καταβολή των συντάξεων. Σήμερα παραδίδεται  στα 

δόντια των ιδιωτών προς «αξιοποίηση», μέσω της δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας, βάζοντας σε 

κίνδυνο και τις θέσεις εργασίας των συναδέλφων μας σε αυτούς τους κλάδους. 

  Η κυβέρνηση με τον τελευταίο αντιλαϊκό νόμο, για τον «εκσυγχρονισμό» του ΕΦΚΑ, 

θέλοντας να επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, με 

προχώρησε στην «πρόσληψη» γενικών διευθυντών και διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα, και 

μάλιστα με τις προκλητικές αμοιβές των 8.000€!!  Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι το κράτος εκεί 

που θέλει, βρίσκει να σκορπίσει εκατομμύρια (βλ. 1555, managers κλπ) για συντάξεις και μισθούς 

όμως, περισσεύουν μόνο ψίχουλα και αυτά με το σταγονόμετρο και τα pass… 

Δεν «προσαρμοζόμαστε», δεν δεχόμαστε να ζούμε με voucher και pass! 

Αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια! 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Απέναντι σε όλα αυτά, πρέπει να αντιτάξουμε ενιαίο μέτωπο πάλης και διεκδίκησης που 

θα στοχεύει στον πυρήνα της αντιλαϊκής πολιτικής, την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής 

Ασφάλισης και το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας και της ζωής μας.  Δεν περιμένουμε από 

κανέναν «σωτήρα» να μας σώσει. Ας πάρουμε την υπόθεση της ζωής μας και του αγώνα μας στα δικά 

μας χέρια! Να στείλουμε το μήνυμά μας σε κυβέρνηση και διοίκηση ότι δεν πάει άλλο! Μόνο οι 

εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα, να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε μικρές 

και μεγάλες βελτιώσεις στη ζωή μας, να δώσουμε άλλη προοπτική. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να 

σώσει τον λαό! 

Απεργούμε στις 7 Μάρτη και αγωνιζόμαστε, μαζί με τους ασφαλισμένους και τους 

συνταξιούχους, με την αισιοδοξία που πηγάζει από το δίκιο των διεκδικήσεών μας.  Ακυρώνουμε στην 

πράξη τους αντεργατικούς - αντιασφαλιστικούς νόμους, σπάμε την τρομοκρατία, τα εμπόδια 

που βάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους.  

 
Απαιτούμε 

 

- Αύξηση του μισθού μας κατά 20%. Αυξήσεις στις συντάξεις. 

- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 

- Εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων. 
- Κατάργηση του ν. Χατζηδάκη που φέρνει ιδιώτες Διευθυντές / Γενικούς 

Διευθυντές και ξεπουλά την περιουσία του ΕΦΚΑ και όλου του πλαισίου 

λειτουργίας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

- Δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης-όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. 

- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών-αντεργατικών νόμων. 

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ! 

 

Δίνουμε μαζικό παρών στις συγκεντρώσεις ανά τη χώρα που έχουν οργανώσει οι  

Σύλλογοί μας και η Ομοσπονδία! 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΣΤΙΣ 11.00 π.μ. 
 

 
Φλεβάρης 2023 


