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                                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
 «Μία Ομοσπονδία, ένα Συνδικάτο, ένας Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης»  
  
Τον τελευταίο καιρό, γινόμαστε παρατηρητές, μίας απέλπιδας προσπάθειας 
κάποιων αριστερών συνδικαλιστικών παρατάξεων, που για καθαρά 
μικροπαραταξιακά οφέλη, παρουσιάζουν μέσω Ανακοινώσεών τους, μία εντελώς 
στρεβλή εικόνα ως προς το υπό διαμόρφωση συνδικαλιστικό τοπίο στο χώρο του e-
ΕΦΚΑ. Αυτό το γεγονός, όχι μόνο υποσκάπτει και δεν προάγει την προσπάθεια 
διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο Ομοσπονδίες του χώρου 
(Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ & Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π), ταυτόχρονα, ενισχύει κι όλες εκείνες τις ετερόκλητες 
λαϊκίστικες φωνές, που στοχεύουν στην αμφισβήτηση και στην απαξίωση του 
Συνδικαλιστικού μας Κινήματος, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την φωνή των 
εργαζομένων του φορέα μας.  
Ως συνδικαλιστική παράταξη με αίσθημα ευθύνης και χωρίς καμία διάθεση στείρας 
αντιπαράθεσης, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που θα συμβάλει στην πραγματική 
έκφραση ενότητας και ισχυροποίησης του Συνδικάτου μας. Για να συμβεί αυτό, 
επιβάλλεται να τηρηθούν κάποιες αναγκαίες σταθερές, που έχουν να κάνουν 
αφενός  με την περιφερειακή οργάνωση και δομή του Συνδικάτου στον εργασιακό 
χώρο του e-ΕΦΚΑ, αφετέρου, δε, με την απρόσκοπτη λειτουργία του. 
  
Φωνές, όπως αυτές που ακούγονται από κάποιες παρατάξεις, που μιλούν για 
διάλυση των υπαρχόντων πρωτοβαθμίων Συλλόγων, έτσι ώστε να συσταθούν νέοι 
εξ  υπαρχής, είναι άκρως επικίνδυνες, καθώς στο ενδιάμεσο μεταβατικό χρονικό 
διάστημα (που μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο),  δημιουργείται ένα κενό, το 
οποίο αφήνει εντελώς απροστάτευτα τα μέλη μας.  
 
Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε, ότι θα πρέπει να έχουμε ως βάση διαμόρφωσης του 
νέου συνδικαλιστικού μας φορέα, το ήδη υφιστάμενο μοντέλο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ με τους 
27 πρωτοβαθμίους τοπικούς Συλλόγους Εργαζομένων (ενδεχομένως και 
περισσότερους), οι οποίοι καλύπτουν όλη την επικράτεια της χώρας, 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας ανά γεωγραφική περιοχή. Δεν υπάρχει κανένας 
σοβαρός λόγος, για να εξετάσουμε τη συλλογιστική, της λειτουργίας  κλαδικών 
πρωτοβαθμίων Συλλόγων με πανελλήνια κάλυψη κι έδρα την Αθήνα, διότι αυτού 
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του είδους το «αθηνοκεντρικό» σύστημα, είναι σίγουρο ότι θα αποδυναμώσει το 
εύρος της απήχησης και της δυναμικής του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος. Είναι 
ένα μοντέλο που έχει δοκιμαστεί κι έχει αποτύχει.  
Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον εργασιακό χώρο του 
e-ΕΦΚΑ, ιδίως τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ενοποίηση των δομών των πρώην 
ασφαλιστικών ταμείων,  είναι τόσο περίπλοκα, που δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν 
από ένα Συνδικάτο, το οποίο θα έχει στους κόλπους του, πρωτοβαθμίους Συλλόγους 
από πολλούς και διαφορετικούς φορείς κι οργανισμούς του δημοσίου. Είναι 
ανεδαφικό και μη λειτουργικό, το να πιστεύουμε ότι θα μπορεί μία Ομοσπονδία, 
να εκφράζει και να εκπροσωπεί ταυτόχρονα εργαζομένους με διαφορετικά 
προβλήματα και διαφορετικές προτεραιότητες. Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε, ότι ο 
χώρος ενεργοποίησης και δράσεως του Συνδικάτου μας, πρέπει να είναι 
αποκλειστικά και μόνο αυτός του e-ΕΦΚΑ.  
Καθώς αναμένονται οι συνεδριακές διεργασίες από τη μεριά της ΠΟΠΟΚΠ, που θα 
ξεκαθαρίσουν την δική της οριστική στάση σε όλα τα προαναφερόμενα, καλούμε τα 
στελέχη μας αλλά και το σύνολο των συναδέλφων μας στον e-ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα 
από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, να συνεχίσουν να εμπιστεύονται και να 
στηρίζουν τα Συνδικάτα τους, έχοντας πάντα κατά νου, ότι στόχος μας είναι να 
υλοποιηθεί μέσα στο 2021 το «Μία Ομοσπονδία, Ένα Συνδικάτο, Ένας Εθνικός 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης».     
   
 
 
 
                                                                    Από τη Γραμματεία της παράταξης     


