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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη ενέργεια των παρατάξεων «Συναδελφικής 

Συσπείρωσης»/ ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ να αυτοπροσδιοριστούν εκπρόσωποι των εργαζομένων 

στο ΔΣ του ΕΦΚΑ χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΙΚΑ, χωρίς να 

υπάρχει σχετική απόφαση του οργάνου.  

Αξιοποιώντας την κυβερνητική πολιτική, που δεν ανέχεται καμιά διαφορετική φωνή στο 

Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, καμιά αντίθετη φωνή στους σχεδιασμούς και τις επιλογές της, έσπευσαν 

να «πιάσουν στασίδι» και να κάνουν πράξη την αποπομπή της ΠΟΠΟΚΠ από την 

εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ όπου μέχρι πρότινος, το τακτικό μέλος ήταν από την 

ΠΟΣΕ ΙΚΑ και το αναπληρωματικό από την ΠΟΠΟΚΠ.  

Κατανοούμε τον πόθο των παρατάξεων αυτών να βοηθήσουν στο κυβερνητικό αντιλαϊκό 

έργο όπως κάνουν χρόνια τώρα με κάθε ευκαιρία αλλά η πρεμούρα τους δεν έχει 

προηγούμενο, τσαλαπατά κάθε έννοια σεβασμού της συνδικαλιστικής λειτουργίας, των 

αποφάσεων των οργάνων και οργανώσεων. 

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, όλους τους εκλεγμένους στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕ 

να πάρουν θέση απέναντι στους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις της ηγεσίας των 

παρατάξεων αυτών,  που βρίσκονται σε «ανοιχτή γραμμή» με την κυβέρνηση και την 

Διοίκηση του ΕΦΚΑ. 

Ζητάμε άμεσα την σύγκληση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΙΚΑ για να συζητηθεί το θέμα της 

εκπροσώπησης στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ αλλά και τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για την 

απόκρουση της αντιλαϊκής – αντιασφαλιστικής επίθεσης που εξαπολύει η κυβέρνηση της 

ΝΔ. 

Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ είναι χρήσιμη μόνον όταν 

στοχεύει στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, όταν αξιοποιείται για 

την ολόπλευρη ενημέρωσή τους, όταν ξεσκεπάζει τους σχεδιασμούς  κυβέρνησης και 

Διοίκησης. 

Καλούμε τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, να καταδικάσουν και να γυρίσουν την πλάτη 

στον κυβερνητικό συνδικαλισμό που δείχνουν καθημερινά με ποιανού το μέρος είναι. 

Να συμπαραταχθούν με τις ταξικές δυνάμεις ακόμα και αν έχουν επιμέρους διαφωνίες. 

Να συζητήσουμε και να οργανώσουμε την πάλη των εργαζομένων απέναντι στην 

επίθεση της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, απέναντι στη διαλυτική – εκφυλιστική 

δράση των ανθρώπων τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.  
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