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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΡΤΗ 

Στις 7 Μαρτίου και από ώρα 11.00, οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ καλούμε σε 

συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) επαγγελματικές ενώσεις, 

συλλόγους ασφαλισμένων και συνταξιούχων, καθώς και τους εργαζόμενους του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη του δημόσιου χαρακτήρα της 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Το πραγματικό πρόβλημα του ΕΦΚΑ σήμερα δεν είναι οι δήθεν «τεμπέληδες», 

«τύραννοι» και «βασανιστές» υπάλληλοι που διαθέτει, όπως γίνεται προσπάθεια να 

παρουσιαστεί μονόπλευρα στα ΜΜΕ από την κυβερνητική προπαγάνδα, 

επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό. Είναι ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις εδώ 

και 12 ολόκληρα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα έχουν υπάρξει χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις 

εργαζόμενων. Ακόμη και οι προσλήψεις που έχουν εξαγγελθεί παραμένουν εδώ και 

χρόνια στα χαρτιά. Είναι ότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, 

τη μηχανογράφηση και την εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Σήμερα, 

μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας ο ΕΦΚΑ δεν διαθέτει ενιαίο κανονισμό παροχών, 

δεν διαθέτει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, οι τοπικές διευθύνσεις σε 

πολλές περιπτώσεις έχουν απαρχαιωμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό, 

παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις σε αναλώσιμα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

έχουν αφεθεί χωρίς συντήρηση με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικά 

προβλήματα στη θέρμανση και στην ψύξη. Αρκετές οργανικές μονάδες μένουν για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς καθαριότητα. 

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, έχοντας πλήρη 

συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στην Κοινωνία, δώσαμε και δίνουμε 

καθημερινά έναν τιτάνιο αγώνα για την εκκαθάριση και πληρωμή των συντάξεων, 

φέροντας ήδη πολύ σημαντικά αποτελέσματα. 

Εμείς, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δεν μένουμε απαθείς στην επιχειρούμενη 

ιδιωτικοποίηση. Παραμένουμε οι θεματοφύλακες του Αύριο της Δημόσιας 
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Κοινωνικής Ασφάλισης, υπερασπιζόμενοι τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του 

ασφαλιστικού συστήματος.  

Καλούμε στο πλευρό μας τα πολιτικά κόμματα, όλες τις επαγγελματικές ενώσεις και 

τους φορείς των ασφαλισμένων, τις ενώσεις και τους συλλόγους των συνταξιούχων, 

τους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα, έτσι ώστε να δώσουμε ενωμένοι τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. 

Με τις αναγκαίες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και με τις αναγκαίες 

επενδύσεις σε υποδομές, είναι βέβαιο ότι σε λίγους μήνες μπορεί πράγματι να λήξει 

ικανοποιητικά το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων στον ΕΦΚΑ, με συντάξεις μάλιστα 

πλήρως ελεγμένες και ολοκληρωμένες. 

  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

- Εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεσα στον ΕΦΚΑ, με 

ενίσχυση όλων των δομών πανελλαδικά. 

- Άμεση και σταθερή μισθολογική αύξηση σε όλους τους εργαζόμενους στον 

ΕΦΚΑ, με βάση τον πληθωρισμό–επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 

- Δεν θα επιτρέψουμε να μεταβληθεί ο ΕΦΚΑ σε οργανισμό εξαίρεσης από τον 

υπόλοιπο δημόσιο τομέα, με στελέχωση των θέσεων ευθύνης Γενικών και 

Διευθυντών από μάνατζερ και «golden boys» με ειδικό -προκλητικό 

μισθολόγιο και πλήρως αναξιοκρατικέςδιαδικασίες. 

- Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από τον ίδιο τον φορέα και τους 

ασφαλισμένους και συνταξιούχους του και όχι από μια Ανώνυμη Εταιρία. 

- Κατάργηση όλων των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις, που ψηφίστηκαν 

και εφαρμόστηκαν με τους μνημονιακούς νόμους. 

- Όχι στα πάσης φύσεως προεκλογικά ψίχουλα και φιλοδωρήματα. Αυξήσεις σε 

όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, με βάση τον πληθωρισμό και την 

ακρίβεια. 

- Καταβολή αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, δίχως δικαστήρια και 

προαπαιτούμενα. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ, 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ. 

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 


