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ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ - ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ 
   Ήρθε η ώρα της ευθύνης. Ήρθε η στιγμή της υπεράσπισης της ανθρώπινης και 
επαγγελματικής αξιοπρέπειάς μας. Ήρθε η ώρα να διαδηλώσουμε και να αποκαλύψουμε στην 
Κοινωνία την αλήθεια. 
 Αυτοί που δημιούργησαν τον ΕΦΚΑ, αλλά και η σημερινή Κυβέρνηση που «βολεύτηκε»-
εκμεταλλεύτηκε τη δημιουργία του και «απογείωσε» τα προβλήματα, είναι υπεύθυνοι απέναντι στον 
ελληνικό λαό για τις παθογένειες και τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των συντάξεων και των 
παροχών.  
Σκόπιμα εγκατέλειψαν τον ΕΦΚΑ,  

 χωρίς υπαλλήλους (προσλήψεις έχουν να γίνουν στα ταμεία από το 2010), 
 χωρίς ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, 
 χωρίς σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό, 
 χωρίς ενιαίο κανονισμό παροχών, 
 χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού (συνήθως ένας ή δύο υπάλληλοι, 

ανεκπαίδευτοι καλούνται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις όλων των προηγούμενων επιμέρους 
ταμείων στις τοπικές διευθύνσεις), 

 σε άσχημες εργασιακές συνθήκες με σημαντικά προβλήματα στην καθαριότητα, στον 
κλιματισμό και στη συντήρηση των κτιρίων (ένα απλό βάψιμο σε τρία μόνο κτίρια για να 
γίνουν προεκλογικά εγκαίνια έδωσαν μία ακόμη ψεύτικη εικόνα στην κοινωνία).  

Σκόπιμα βύθισαν τον ΕΦΚΑ, 
 στην αδιαφάνεια και στο μοίρασμα δημόσιου χρήματος, με τις συνεχείς αναθέσεις, και 

με στοχευμένες ενέργειες για παραχώρηση ειδικών τομέων σε ιδιωτικά συμφέροντα, όπως 
αυτή του 1555 των 12,5 εκ. € το χρόνο, που κρίνονται τουλάχιστον υπερβολικά για να 
παραπέμπει απλώς τους πολίτες στις υπηρεσίες,  

 στην αναξιοκρατία και στην αδικία, με τις συνεχείς αναθέσεις θέσεων ευθύνης και τη 
δημιουργία ενός κλειστού αναχρονιστικού πελατειακού συστήματος γύρω από τη διοίκηση. 

 Έχουν επιλέξει το ξεπούλημα του ΕΦΚΑ σε ιδιωτικά συμφέροντα, ακολουθώντας την 
ίδια μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε παρόμοιες περιπτώσεις (π.χ. ΟΣΕ): αρχικά συκοφάντηση 
του οργανισμού (επινόησαν ακόμη και δήθεν εκπρόσωπο τύπου που συστηματικά συκοφαντούσε 
το φορέα) – νομικό πλαίσιο (δικηγορικά γραφεία να «αναλαμβάνουν» συντάξεις με το αζημίωτο, η 
περιουσία του ΕΦΚΑ σε μία αδιαφανή Α.Ε., ιδιώτες-ημέτεροι με μισθούς 8.000 € σε θέσεις ευθύνης) 
– για να εμφανιστεί στο τέλος η ιδιωτικοποίηση ως αναγκαιότητα. 

 Εμείς οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, κάτω από αντίξοες συνθήκες, θα συνεχίσουμε τον 
καθημερινό αγώνα για τη λειτουργία και την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της 
κοινωνικής ασφάλισης, ενάντια στις πολιτικές που απειλούν την Κοινωνία.  
 Δεν θα επιτρέψουμε να «εκτροχιάσουν» και τον ΕΦΚΑ. 
 Φτάνει πια στις αναχρονιστικές πολιτικές που πονηρά παρουσιάζονται με μανδύα 
εκσυχρονισμού! 

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, απεργούμε την Τρίτη 7 Μαρτίου,  
με κάλεσμα συμμετοχής σε ΑΔΕΔΥ, ασφαλισμένους, συνταξιούχους,  

στην Αθήνα, στο υπ. Εργασίας (Σταδίου 29), ώρα 11.00 το πρωί. 
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