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 Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΙΚΑ 
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Θέμα:      «Απάντηση σε τοξικό δημοσίευμα σε βάρος της ΠΟΣΕ ΙΚΑ» 

Κύριε Διευθυντά,  

Ειλικρινά με έκπληξη διαβάσαμε στην έκδοση της εφημερίδας σας, της Πέμπτης 12ης  

Νοεμβρίου 2020, το δημοσίευμα με τίτλο «Τοξικό κάτεργο ο ΕΦΚΑ», το οποίο φέρει την 

υπογραφή της έγκριτης δημοσιογράφου σας, κ. Χριστίνας Κοψίνη.  

Η δυσάρεστη έκπληξή μας έγκειται στο γεγονός, ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα, 

«κλείνει» με την καθ’ όλα προσβλητική προς το Συνδικάτο μας παράγραφο, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά: «Να σημειωθεί ότι υπό την πίεση των εργαζομένων ακόμη και η εν 

υπνώσει ΠΟΣΕ με επιστολή της προς τη διοίκηση ζητεί την τήρηση της εγκυκλίου 

επιρρίπτοντας όμως τις ευθύνες σε υπηρεσιακούς παράγοντες κι όχι στη διοίκηση.» !!! 

Δεν γνωρίζουμε από πού ορμώμενη η κ. Κοψίνη, προβαίνει σε τέτοιου είδους 

χαρακτηρισμούς, που αν μη τι άλλο προσβάλλουν την ιστορία και το κύρος της 

μεγαλύτερης Ομοσπονδίας εργαζομένων στο χώρο της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, 

ούτε και μπορούμε να αντιληφθούμε, το τι επιδιώκει με αυτή της την υποτιμητική 

αναφορά.  

Στοιχειωδώς, όμως, θα ανέμενε κανείς, πριν γράψει την όποια «κριτική» της, να είχε πιο 

μπροστά επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία μας, ώστε να ενημερωθεί, τόσο για τις δικές 

μας θέσεις και απόψεις, όσο και για το πώς έχουμε ενεργήσει μέχρι τώρα, με αίσθημα 

ευθύνης, για την προάσπιση της ασφάλειας των συναδέλφων μας και του 

συναλλασσόμενου κοινού, καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας.   
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Τουλάχιστον αυτό θα αναμέναμε, από μία έγκριτη δημοσιογράφο, που οφείλει να τηρεί 

τον κώδικα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.  

Πέραν αυτού, όμως, το ίδιο το δημοσίευμα, δείχνει να αυτοαναιρείται, καθώς  αναγνωρίζει 

ότι μετά από καταγγελίες που υπήρξαν, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, προέβη στην διερεύνησή 

τους, ζητώντας από τα υποκαταστήματα του φορέα, «να συντάξουν υπηρεσιακά 

σημειώματα στα οποία θα καταγράφουν τους λόγους μη εφαρμογής», των όσων 

ορίζονται στις έγγραφες οδηγίες της. Κάτι, δηλαδή, που η ΠΟΣΕ ΙΚΑ πρώτη, ήδη το είχε 

ζητήσει με έγγραφό της προς τον Διοικητή κ. Χάλαρη, από την έναρξη δηλαδή εφαρμογής 

των νέων μέτρων κι όταν διαπιστώσαμε ότι σε πλήθος μονάδων μας, συμβαίνει η 

καταστρατήγηση αυτών των οδηγιών.  

Επιπλέον, την επομένη μέρα εφαρμογής των μέτρων, συνεδρίασε το διοικητικό μας 

συμβούλιο, λαμβάνοντας μία σειρά αποφάσεων επί του θέματος, τις οποίες και 

μεταφέραμε σε συνάντηση που είχαμε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ως Προεδρείο, με τον 

Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. 

Μετά από όλα αυτά, αναρωτιόμαστε το πώς δικαιολογείται αυτός ο προσβλητικός 

χαρακτηρισμός από την κ. Κοψίνη, ο οποίος,  πέραν όλων των άλλων, δεν έχει και καμία 

σχέση με την πραγματικότητα ;  

Κλείνοντας κι αναμένοντας την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, κυρίως για την  

αντικειμενικότερη ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού, θα καλούσαμε την καλή σας 

δημοσιογράφο, να κάνει μία αναζήτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 

μας (www.poseika.gr), όπου θα μπορέσει να βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν, ότι 

πριν καν ξεσπάσει η πρώτη φάση της πανδημίας, η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Εργαζομένων ΙΚΑ», ήταν από τις πρώτες Ομοσπονδίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα, 

που ζητούσε από την εργοδοσία της, να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, για την 

προστασία της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των ασφαλισμένων του 

«Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-ΕΦΚΑ), από τον φονικό ιό. 

Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιου είδους ανυπόστατους και 

προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, όπως αυτόν της κ. Χριστίνας Κοψίνη.     

Με εκτίμηση, 
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