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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Συναδέλφισες, συνάδελφοι 

 Η Δηµοσιοϋαπαλληλική Ενότητα καταγγέλει απερίφραστα την 
αυταρχική και αυθαίρετη απόφαση του εκτελούντος χρέη προϊσταµένου 
διεύθυνσης του ΕΦΚΑ Λέρου ο οποίος για µια ακόµα φορά 
καταστρατηγεί και ερµηνεύει κατά τον δικό του τρόπο την τήρηση των 
µέτρων της δηµόσιας υγείας σε βάρος των εργαζόµενων του 
υποκαταστήµατος και της τοπικής κοινωνίας. Θεωρώντας την επιλεκτική 
χωρίς τήρηση ραντεβού των προς εξυπηρέτηση συναλλασσόµενων όποτε 
αυτοί προσέλθουν στο υποκατάστηµα, µε οποιοδήποτε κόστος. 
Προσαρµόζει το πρόγραµµα της εκ περιτροπής παρουσίας των 
εργαζόµενων, ΟΧΙ σύµφωνα µε τις οδηγίες των υγειονοµικών και τις 
προβλέψεις της υπηρεσίας όπως ισχύουν. Μάλιστα καθυστέρησε για 
πλέον της εβδοµάδας να εφαρµόσει το πρόγραµµα εκ περιτροπής 
εργασίας, και αυτό έγινε µόλις κυκλοφόρησε στο νησί ότι έκανε έλεγχο η 
αστυνοµία στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου για να διαπιστώσει την 
τήρηση των µέτρων.  
 Δεν είναι η πρώτη φορά που αυθαιρετεί µέσα στην περίοδο της 
πανδηµίας του COVID 19. Τα ίδια έκανε στο πρώτο lockdown (Μάρτης-
Μάης 2020). Αυτή η συµπεριφορά Σουλτάνου δεν έρχεται από το 
πουθενά . Είναι η συνέχεια αλλοπρόσαλλων , επικίνδυνων , 
αντισυναδελφικών αποφάσεων που έχει προχωρήσει σε όλη την περίοδο 
άσκησης των σχετικών καθηκόντων του.  
Είναι ο ίδιος, που όταν εφαρµόστηκε το εκ περιτροπής πρόγραµµα, 
απουσίασε τις πρώτες έξι µέρες από την υπηρεσία εκµεταλλευόµενος για 
τον εαυτό του πρώτα το µέτρο,  
Είναι ο ίδιος, που ώθησε συναδέλφους µε παιδιά δηµοτικού να πάρουν 
άδεια ειδικού σκοπού για να τους χρεωθεί µέρος της απουσίας από την 
κανονική τους άδεια και τελικά να απουσιάζουν για όλη την περίοδο του 
lockdown από ένα πόστο που θα είναι κενό 
Είναι ο ίδιος,  που κατά το παρελθόν έκανε ότι µπορούσε, παρά την 
αντίθετη γνωµοδότηση της διοίκησης του ΙΚΑ, για να στερήσει την 
δυνατότητα για ειδική άδεια, όπως προβλέπεται, συναδέλφου που η 
σύζυγος του ήταν βαριά ασθενής 
Είναι ο ίδιος, που σε προηγούµενες εκλογές για την ανάδειξη 
αντιπροσώπων στο υπηρεσιακό συµβούλιο του ΙΚΑ, συµµετείχε σε 
“αριστερό” ψηφοδέλτιο, για να εξασφαλίσε θεσούλα στις επερχόµενες 



τότε κρίσεις, καλώντας ενόψει απεργίας αγωνιστικά τους συναδέλφους 
σε blog εργαζοµένων του ΙΚΑ να δυναµώσουν τον αγώνα απεργώντας 
ενώ ο ίδιος ως γνωστός απεργοσπάστης, ανήµερα της απεργίας, δούλεψε 
για το µεροκάµατο 
Είναι ο ίδιος, που ουδέποτε διευκόλυνε συνάδελφο να παρευρεθεί σε 
γενική συνέλευση του Α΄βαθµιου συνδικαλιστικού οργάνου στην Ρόδο 
Είναι ο ίδιος, που µε χυδαίο τρόπο, πολύ πρόσφατα, έβρισε τις ταξικές 
δυνάµεις επειδή στέκονται απέναντι σε κάθε εργασιακή αυθαιρεσία 
Είναι ο ίδιος, που διακήρυξε πρόσφατα ότι είναι καπιταλιστής 
προκαλώντας τουλάχιστον την γενική θυµηδία  
 Η Δηµοσιοϋπαλλική Ενότητα απερίφραστα δηλώνει ότι θα βρεθεί 
µπροστά σε κάθε αγώνα και διεκδίηση των εργαζόµενων όπως το κάνει 
από την σύσταση της. Καλεί όλους τους εργαζόµενους να συσπειρωθούν 
γύρω της να γραφτούν µαζικά στα πρωτοβάθµια σωµατείαΑν, ενάντια: 
Σε κάθε είδους εργοδοτική αυθαιρεσία και τροµοκρατία σε κάθε 

χώρο δουλειάς 
Η υποδειγµατικά οργανωµένη απεργιακή συγκέντρωση της 
Πρωτοµαγιάς 2020 στο Σύνταγµα, η πολύ πρόσφατη δυναµική 
παρουσία του ΠΑΜΕ στον γιορτασµό του Πολυτεχνείου, παρά της 
σχετικές απαγορεύσεις της κυβέρνησης και πολλές άλλες 
κινητοποιήσεις, δείχνουν το δρόµο της οργανωµένης ταξικά 
απειθαρχίας και θα συνεχιστούν µέχρι την τελική νίκη των 
εργαζόµενων. 
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