
 

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στις 9 του Ιούνη το προεδρείο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να 

συζητήσουμε την πρόταση της ΠΟΠΟΚΠ σχετικά με την ενοποίηση των Ομοσπονδιών στο χώρο της 

κοινωνικής ασφάλισης. Δε μπορεί αρχικά να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι την στιγμή που οι 

εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έδιναν τη μάχη της οργάνωσης της απεργίας της 10ης 

Ιούνη ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης, η πλειοψηφία της ΠΟΣΕ ΙΚΑ συγκάλεσε  

συνεδρίαση με μοναδικό μάλιστα θέμα ημερήσιας διάταξης την πρόταση της ΠΟΠΟΚΠ χωρίς καμία 

αναφορά στην απεργία της επόμενης ημέρας. 

Γιατί άραγε τόση πρεμούρα από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό να συζητηθεί στις 9/6; Ποιος έβγαινε 

κερδισμένος από τέτοια ενέργεια; Μόνο η κυβέρνηση!!  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ο εκπρόσωπος της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας συμμετέχοντας στη συνεδρίαση, επανέλαβε για άλλη 

μια φορά την πρόταση της παράταξής μας, δηλαδή ότι ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη, αλλά και η 

υγεία και η πρόνοια και θέλουμε μια  ενιαία Ομοσπονδία Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν θα ακολουθεί 

τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές, αλλά θα αποτελεί έναν ισχυρό συνδικαλιστικό φορέα εργαζομένων, 

που όχι μόνο θα αναδεικνύει τα προβλήματα των εργαζομένων και θα αγωνίζεται για την επίλυσή τους, 

αλλά ταυτόχρονα θα αγωνίζεται για την υπεράσπιση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Θέλουμε α’βάθμια 

σωματεία συγκροτημένα με όρους μαζικότητας, λειτουργικότητας και άμεσης επαφής με τους 

συναδέλφους που θα συμβάλλουν στην συμμετοχή τους στις συλλογικές διαδικασίες, με 

εκσυγχρονισμένα και δημοκρατικά καταστατικά.    

Μάλιστα κάτω από αυτό πρίσμα ήμασταν η μόνη παράταξη που έκρινε την πρόταση της ΠΟΠΟΚΠ 

θετικά,  δεδομένου ότι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. 

Παρά όμως την σαφή και κρυστάλλινη θέση μας που είχε διατυπωθεί και στο 25ο συνέδριο της ΠΟΣΕ 

ΙΚΑ, αλλά και σε επόμενες συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας μας, οι υπόλοιπες παρατάξεις συνεχίζουν να 

παραποιούν την θέση μας.    

Η στόχευσή τους δεν μπορεί να κρυφτεί 

Προβάλλοντας υποκριτικά την δήθεν διάθεση συνεννόησης με την ΠΟΠΟΚΠ, επιδιώκουν πάση θυσία να 

δημιουργηθεί μια Ομοσπονδία συρρικνωμένη (μόνο με εργαζόμενους του πρώην ΙΚΑ στον ΕΦΚΑ) και 

αποδυναμωμένη στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης και μάλιστα σε μια περίοδο που δέχεται ανελέητη 

επίθεση (εργασιακό/νέο ασφαλιστικό κλπ). 

Καλούμε τους συναδέλφους να κάνουν δική  τους την υπόθεση της οργάνωσης της πάλης για μια ενιαία, 

μεγάλη και ισχυρή Ομοσπονδία στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν ισχυρό συνδικαλιστικό 

φορέα εργαζομένων, με Σωματεία, που θα μπορούν να λειτουργούν εξασφαλίζοντας την συμμετοχή των 

εργαζομένων και τις άμεσες παρεμβάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων (να καλύπτουν πχ 

Περιφερειακή Ενότητα)  .  

Καλούμε τους συναδέλφους να κάνουν στην άκρη συμβιβασμένες και ξεπουλημένες συνδικαλιστικές 

ηγεσίες που δε θέλουν, αλλά ούτε έχουν προσανατολισμό να οργανώσουν το κίνημα με όρους 

ισχυροποίησης του, στην υπόθεση υπεράσπισης της μεγαλύτερης κατάκτησης των εργαζομένων, που 

είναι η Κοινωνική Ασφάλιση.                                                                                                              Ιούνιος 2021 


