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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΞΩ ΟΙ ΙΔΙΩΣΕ ΑΠO THN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 

ΟΦΙ ΣΗΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΗΛΕΥΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ   

Σσμαδέλτιρρεπ, Σσμάδελτξι, 

Καςαγγέλλξσμε για άλλη μια τξοά ςημ ιδιχςικξπξίηρη ςξσ Τηλετχμικξύ Κέμςοξσ ςξσ e-

ΕΦΚΑ όπξσ με ςξ ποόρυημα ςηπ «ενσπηοέςηρηπ ςξσ πξλίςη» αοπάζξσμ ςιπ αομξδιόςηςεπ 

από ςημ Κξιμχμική Αρτάλιρη και ςιπ παοαδίμξσμ μαζί με ςα εκαςξμμύοια ρε ιδιχςικέπ 

εςαιοείεπ κξλξρρξύπ!   

Τημ ίδια ρςιγμή όμχπ, δεμ λέμε κξσβέμςα για ςξσπ 30 εογαζόμεμξσπ παμελλαδικά πξσ 

καλξύμςαι καθημεοιμά μα καλύφξσμ υιλιάδεπ κλήρειπ, υχοίπ ρύρςημα πληοξτόοηρηπ 

πλημ ελαυίρςχμ εναιοέρεχμ, με παμάουαιξ και ελλιπή ςευμξλξγικό ενξπλιρμό και με 

αμύπαοκςη βάρη δεδξμέμχμ πληοξτόοηρηπ υχοίπ μέυοι ρςιγμήπ μα σπάουει καμέμα 

εμιαίξ μηυαμξγοατικό και πληοξτξοιακό ρύρςημα! 

Τημ ίδια ρςιγμή πξσ ςα 7 Ταμεία Κύοιαπ Αρτάλιρηπ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, 

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΓΛΚ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και ςα δεκάδεπ ρσγυχμεσθέμςα ρε ασςά ςαμεία, ςα 31 

Επικξσοικά Ταμεία, και ςα 36 Ταμεία Ποόμξιαπ-Ετάπαν ενακξλξσθξύμ μα λειςξσογξύμ χπ 

νευχοιρςά Ταμεία υχοίπ ςημ παοαμικοή επί ςηπ ξσρίαπ εμξπξίηρη! 

Μέρα ρε όλα ασςά, ρε μια πεοίξδξ πξσ η παμδημία βοίρκεςαι ρε πλήοη ενέλινη με ςα 

κοξύρμαςα καθημεοιμά μα είμαι υιλιάδεπ και μα πξλλαπλαριάζξμςαι ξι μξρηλείεπ, η 

κσβέομηρη ςηπ ΝΔ με ςημ διξίκηρη ςξσ e-ΕΦΚΑ απξτάριραμ μα ρςεγάρξσμ ςξσπ ιδιώςεπ 

ρςξ δημόριξ υώοξ όπξσ ρςεγάζεςαι ςξ ρημεοιμό Τηλετχμικό Κέμςοξ ςηπ Θερραλξμίκηπ, 

παοέυξμςαπ ςξσπ όλξ ςξμ ενξπλιρμό (γοατεία, Η/Υ κλπ) μέρα ρε έμα μικοό υώοξ πξσ 

κσοιξλεκςικά δεμ «πέτςει καοτίςρα»! 

Καλούμε σε άμεση συμεδρίαση του Διοικητικού υμβουλίου του υλλόγου γι ασςό ςξ 

θέμα. Ζηςάμε μα πάοει θέρη άμερα ώρςε μα ποξρςαςεσςξύμ ξι ρσμάδελτξι, μα 

καςαδικαρςεί η εκυώοηρη ςξσ Τηλετχμικξύ Κέμςοξσ ρε ιδιώςεπ. 

Καλούμε τους συμαδέλφους που εργάζομται στο Σηλεφωμικό Κέμτρο της 

Θεσσαλομίκης μα μημ κάμξσμ πίρχ από ςξ δικαίχμα ςηπ ποξρςαρίαπ ςηπ ζχήπ και σγειάπ 

ςξσπ.  

ΕΞΩ ΟΙ ΙΔΙΩΣΕ ΑΠO THN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 

Παοαμέμξσμε ρςαθεοά αμςίθεςξι ρε κάθε ποξρπάθεια ιδιχςικξπξίηρηπ ςξσ e-ΕΦΚΑ.                

Για άλλη μία τξοά επιρημαίμξσμε όςι  ξ e-ΕΦΚΑ υοειάζεςαι: 

 ποξρλήφειπ μόμιμξσ ποξρχπικξύ,  

 άμερη ποξμήθεια ρύγυοξμξσ ςευμξλξγικξύ-πληοξτξοιακξύ ενξπλιρμξύ,  

 ξογάμχρη και ξσριαρςική εμξπξίηρη ςηπ δξμήπ ςξσ τξοέα ποξπ ότελξπ ςξσ 

πξλίςη. 
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