
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



Με το νέο νομοσχέδιο “εκσυγχρονισμού” 
του ΕΦΚΑ η κυβέρνηση προχωρά στο 
δρόμο της διάλυσης του κοινωνικού 
κράτους, της κομματικοποίησης της 
δημόσιας διοίκησης και της λεηλάτησης 
της δημόσιας περιουσίας:

• Δίνει τη δυνατότητα επιλογής 
διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα, 
καταργώντας τον ΑΣΕΠ και κάθε 
έννοια διαφάνειας και αξιοκρατίας. 

• Προβλέπει σκανδαλώδεις αμοιβές 
για τους “ημέτερους” που θα 
διορίσει και υπέρογκα bonus, την 
ώρα που οι μισθοί των υπαλλήλων 
είναι καθηλωμένοι στα επίπεδα των 
μειώσεων του 2012 .

• Προβλέπει απευθείας και κατ’ 
εξαίρεση αναθέσεις για συμβάσεις 
προμηθειών εκατομμυρίων ευρώ σε 
συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας.

• Ανοίγει το δρόμο για το ξεπούλημα 
της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, 
για να καλύψει τα ελλείμματα που η 
ίδια δημιούργησε και να χαρίσει σε 
λίγους και εκλεκτούς τα “φιλέτα” - 
ακίνητα του ΕΦΚΑ.

• Προβλέπει ειδικές πειθαρχικές 
διαδικασίες και πετάει εκτός των 
πειθαρχικών συμβουλίων τους 
εκλεγμένους εκπροσώπους των 
εργαζομένων του ΕΦΚΑ, με στόχο 
να τρομοκρατήσει τους υπαλλήλους 
και να αποκρύψει τις βαριές πολιτικές 
ευθύνες για την διάλυση του 
οργανισμού.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Η κυβέρνηση 
να πάρει πίσω ΤΩΡΑ τις 
αντισυνταγματικές και 
αντικοινωνικές διατάξεις του 
νομοσχεδίου.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για ισχυρό 
κοινωνικό κράτος στην 
υπηρεσία του κοινωνικού 
συνόλου.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ για:

• Κατάργηση όλων των αντικοινωνικών 
- αντιασφαλιστικών νομοθετημάτων 
της ΝΔ.

• Κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο δημόσιο 
ασφαλιστικό σύστημα στην υπηρεσία 
του πολίτη, με  αξιοπρεπείς συντάξεις.

• Λύση στα προβλήματα του 
οργανισμού και την ταλαιπωρία 
των συνταξιούχων με προσλήψεις 
προσωπικού και αναβάθμιση, 
ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό των 
υποδομών.

“

Μετά τις κυβερνητικές ευθύνες για:

• την αποδιοργάνωση και την 
υποστελέχωση των υπηρεσιών του 
ΕΦΚΑ που οδήγησαν σε εκτόξευση 
των εκκρεμών συντάξεων 

• τη συστηματική απαξίωση 
των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, 
προκειμένου να φορτωθούν σε 
αυτούς τα αποτελέσματα των 
κυβερνητικών επιλογών

• το φιάσκο της ανάθεσης έκδοσης 
των συντάξεων σε ιδιώτες με 
επιβάρυνση των συνταξιούχων 
και τη διάλυση των ελεγκτικών 
μηχανισμών 

• την ιδιωτικοποίηση της 
επικουρικής ασφάλισης, που 
θέτει σε κίνδυνο τις συντάξεις 
νέων και παλιών συνταξιούχων 
και δημιουργεί τεράστιο 
δημοσιονομικό κενό.

Παράλληλα με τη διάλυση της 
δημόσιας υγείας, διαλύει και την 
κοινωνική ασφάλιση προς όφελος 
των ιδιωτικών συμφερόντων.

Όχι  στην ιδιωτικοποίηση και 
τη λεηλασία του ΕΦΚΑ

Όχι στη διάλυση της δημόσιας 
κοινωνικής ασφάλισης και 
του κοινωνικού κράτους

Όχι στην κομματικοποίηση 
του δημοσίου


