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                                                                          Προς: Τους Συλλόγους-μέλη μας 

                                                                            για την ενημέρωση των συναδέλφων μας    

                                                      

                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Το ΔΣ της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ χαιρετίζει  τους χιλιάδες συναδέλφους μας που συμμετείχαν 

μαζικά στην απεργία καθώς και  τις  συγκεντρώσεις σε κάθε πόλη της χώρας, 

προβάλλοντας παντού και δυναμικά τα δίκαια  αιτήματά μας . Συμμετοχή στην 

απεργία που έφτασε σε αρκετές υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ και το 100% ενώ 

παντού σχεδόν παντού – με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μας- κινήθηκε σε πρωτοφανή 

για τον χώρο μας ποσοστά. 

Σε πολλές πόλεις της χώρας πραγματοποιήθηκαν  έξω από τα καταστήματα του ΕΦΚΑ 

μαζικές  συγκεντρώσεις προβολής των αιτημάτων μας. Ιδιαίτερα μαζική, δυναμική  

και με πολύπλευρα χαρακτηριστικά, ήταν η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε 

στην Θεσσαλονίκη. 

Στη  κεντρική μας απεργιακή συγκέντρωση της  Αθήνας, έδωσαν το παρόν και  

συνάδελφοι  από αρκετά μέρη της  περιφέρειας, από Αχαΐα,  Χαλκίδα,  Ήπειρο,  

Κόρινθο. Έλαβαν μέρος και χαιρέτησαν  πολλές  επαγγελματικές  ενώσεις και 

συνδικαλιστικές οργανώσεις συνταξιούχων καθώς και τα κόμματα της 

αντιπολιτεύσεως. Επιδιώξαμε  αυτή η απεργιακή κινητοποίηση  να μην είναι  μια  

στενού και συντεχνιακού χαρακτήρα απεργία,  αλλά  να έχει  χαρακτηριστικά 

υπεράσπισης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, με την  κοινωνία στο πλευρό μας. 

Μετά το τέλος της  συγκέντρωσης  και αφού μεσολάβησε ενός λεπτού σιγής  για τα 

θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με την  υπόσχεση 

όλων μας   να μην επιτρέψουμε καμιά  συγκάλυψη  ευθυνών, πραγματοποιήθηκε 
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μεγάλη πορεία προς τη Βουλή, με τελική κατάληξη  τα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ 

στην Ακαδημίας. 

Η μεγάλη αυτή επιτυχία της απεργίας και της συγκέντρωσης, οφείλεται στην 

ενεργοποίηση και συμμετοχή  χιλιάδων συναδέλφων μας, που τους ευχαριστούμε 

από καρδιάς, καθώς χωρίς αυτούς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απομένουν  ένα 

άδειο κέλυφος.  

Ακολούθησε σαν  συνέχεια την επόμενη μέρα και η  απεργιακή κινητοποίηση της 

ΑΔΕΔΥ, με τις πρωτοφανείς συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, που έφεραν  

ξανά στο προσκήνιο τα συνδικάτα και την ανάγκη πλέον της κοινωνίας για βαθιές 

αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. 

Η απεργία στον ΕΦΚΑ  προβλήθηκε από το σύνολο σχεδόν των έντυπων και 

ηλεκτρονικών  ΜΜΕ –καθώς και από πολλά  ΜΜΕ της περιφέρειας. 

Η  μεγάλη επιτυχία της  απεργίας  στον ΕΦΚΑ έδωσε ένα καλό μάθημα στην 

αλαζονεία του Κωστή Χατζηδάκη, που μέχρι σήμερα πρόβαλε το «επιχείρημα»  ότι 

οι απεργίες αφορούν μονάχα μια χούφτα συνδικαλιστές κι όχι το σύνολο των  

εργαζομένων.  

Αυτή η επιτυχία, αποτελεί  πλέον ένα  στέρεο σκαλοπάτι από το οποίο θα 

κατορθώσουμε να προβάλουμε, με καλύτερους όρους  τα αιτήματά μας και τις 

διεκδικήσεις μας, μέχρι  την οριστική τους υλοποίηση. Μπροστά μας υπάρχει μονάχα 

ο δρόμος του αγώνα  για την υπεράσπιση της δουλειάς  μας και της επαγγελματικής 

μας αξιοπρέπειας,  για να μην επιτρέψουμε ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ  να αποτελέσει  ο ΕΦΚΑ 

έναν οργανισμό εξαίρεσης από το υπόλοιπο δημόσιο   καθώς και για την πλήρη 

υλοποίηση των αιτημάτων  που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ έχουμε θέσει.  

                                                              

 

 


