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πλαδέιθηζεο, πλάδειθνη, 

Η θάκπξηθα ησλ πξνζθιήζεσλ ζηειέρσζεο ηνπ ΕΦΚΑ, πνπ ζα ζπλερηζηεί θαη ζα θιηκαθσζεί 

ην επόκελν δηάζηεκα, έρεη δηακνξθώζεη κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ έληνλν θιίκα αλαζθάιεηαο θαη 

αλεζπρίαο. Τν θιίκα απηό επηηείλεηαη επηπιένλ από ηελ αδηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηηο 

αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο, ηα αδηεπθξίληζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζε ζπλδπαζκό αζθαιώο κε ηελ 

πξναλαγγειία «πιενλάδνληνο πξνζσπηθνύ» από ην λ.4389/2016. Οη δηαδηθαζίεο απηέο 

«δηαινγήο» ηνπ πξνζσπηθνύ δελ επηιέρζεθαλ ηπραία! Η ηξνκνθξάηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

παγίδεπζή ηνπο ζε ινγηθέο ηνπ ζηπι «όπνηνο πξόιαβε ηνλ θύξην είδε» θαη «ν ζώδσλ 

εαπηόλ ζσζήησ» βνιεύεη κηα ραξά ηνπο αληηαζθαιηζηηθνύο-αληεξγαηηθνύο ζρεδηαζκνύο 

ηεο θπβέξλεζεο. Θέινπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα θαηαζηήζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζπλελόρνπο 

ζην έγθιεκα ηεο αλαηξνπήο ηνπ δεκόζηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο, λα ηνπο 

δηαηξέζνπλ ζε «επηιέμηκνπο» θαη «κε επηιέμηκνπο», λα ππνλνκεύζνπλ από ηα πξηλ θάζε 

δπλαηόηεηα εληαίαο αγσληζηηθήο έθθξαζεο. 

Σε απηήλ ηε κεζόδεπζε βξίζθνπλ πξόζπκνπο ζπλεξγνύο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζην 

ρώξν καο νη νπνίεο, όηαλ δελ ζθπξίδνπλ αδηάθνξα, ελζαξξύλνπλ αλνηρηά ηνπο ζπλαδέιθνπο λα 

ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα ηνλ ΕΦΚΑ θαη λα ζηξηκσρηνύλ ζηηο ιίζηεο ηεο αγσλίαο. Κη ελώ από ηελ 

πξνεγνύκελε θηόιαο εβδνκάδα θαηαζέζακε ζαλ παξάηαμε αίηεκα γηα έθηαθηε ζύγθιεζε 

ηνπ Γ ΠΟΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη ην πλδηθάην ππεύζπλε ζέζε ελώπηνλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νη ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο εμαθνινπζνύλ λα 

ζσπαίλνπλ εθθσθαληηθά. ην ίδην κήθνο ζηνλ ύιινγν καο νη πιεηνςεθίεο θαιιηεξγνύλ 

θιίκα εθεζπραζκνύ θαη παζεηηθήο αλακνλήο. ην δήηεκα ηεο κηζζνδνζίαο πνπ δόζεθε ζε  

ηδησηηθή εηαηξεία, αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα ηππηθό ζέκα αιιαγήο παξόρνπ θαη όρη ζαλ 

ηδησηηθνπνίεζε ηνκέα ππεξεζίαο ηνπ ΙΚΑ.  

Σπλάδειθνη, δελ πξέπεη λα έρνπκε ηελ απηαπάηε όηη νη «αηνκηθέο» ιύζεηο ζα καο πξνθπιάμνπλ 

από ηνπο θηλδύλνπο. Τν αθξηβώο αληίζεην ζα ζπκβεί: ζα καο βξνπλ κπόζηθνπο, ζθπθηνύο θαη 

δηαηξεκέλνπο, ηδαληθά θαη εύθνια ζύκαηα ηεο δηαθεξπγκέλεο πνιηηηθήο απνςίισζεο δνκώλ θαη 

αληηθεηκέλσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Τν νπινζηάζηό ηνπο είλαη εδώ: ν αληηαζθαιηζηηθόο 

λόκνο, ν λόκνο γηα ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ αμηνιόγεζε, ν δεκνζηνλνκηθόο «θόθηεο» θ.α. 

Απέλαληί ηνπο πξέπεη λα αληηηάμνπκε ηα δηθά καο όπια: ηε δύλακε ηεο ζπιινγηθήο ελσηηθήο 

δξάζεο, ηε δύλακε ηεο ζπκκαρίαο ησλ «από θάησ» κε θξηηήξην ηελ ππεξάζπηζε όισλ 

αλεμαηξέησο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αλεμάξηεηα από ζρέζε εξγαζίαο θαη θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο. Να απαηηήζνπκε:  

 ηε ζύγθιεζε έθηαθησλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ κε ζέκα ηηο εμειίμεηο γύξσ από ηνλ 

ΔΦΚΑ  

 ηελ νξγάλσζε ηεο αληίζηαζήο καο ζηνλ αληηαζθαιηζηηθό λόκν  
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