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Αρ. Πρωτ.:042/2022 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022   

ΕΠΕΙΓΟΝ  

Προς:  Τους Συλλόγους-μέλη μας προς 

ενημέρωση των συναδέλφων μας  

 

 

   ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ  

 

Συνάδελφοι, 

κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί από συναδέλφους μας προς την Ομοσπονδία, 

σχετικά με τις εκλογές παρωδία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στον e-ΕΦΚΑ, 

επανερχόμαστε για να σας επισημάνουμε ότι  το σύνολο των παρατάξεων που 

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδία μας, πλην αυτής της 

«ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που ανήκει στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ κι έχει 

έναν σύμβουλο στο Δ.Σ. μας, αποφάσισαν όπως απέχουν από αυτές τις εκλογές.  

Οι λόγοι έχουν ήδη αναφερθεί και σχετίζονται αφενός με την επικινδυνότητα των 

υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα θέτοντας σε άμεσο 

κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων μας που θα αναγκαστούν να στοιβαχτούν σε 

κλειστούς χώρους, ιδίως δε τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, αφετέρου έχει να 

κάνει με αυτή καθ’ αυτή την διαδικασία, που παραβιάζει κατάφωρα κάθε έννοια 

νομιμότητας, με ψηφοδέλτια που έχουν καταρτιστεί από το καλοκαίρι του 2020 και 

με υποψηφίους που έχουν προ πολλού συνταξιοδοτηθεί, αλλά και με την αδυναμία 

που υπάρχει, στο να γίνει στοιχειώδη ενημέρωση των συναδέλφων μας από τις 

παρατάξεις, για το διακύβευμα των συγκεκριμένων εκλογών.  

Το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μειοψηφικές συνδικαλιστικές δυνάμεις, που 

δεν ασπάζονται τις προτεραιότητες που έχει θέσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, ως 
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προς την υγεία των συναδέλφων μας, αλλά και την πιστή τήρηση των δημοκρατικών 

διαδικασιών και της νομιμότητας επί της  όλης διαδικασίας, δεν μας πτοούν σε καμία 

περίπτωση στο να αλλάξουμε θέσεις και στάση, καθότι έχουν να κάνουν με την 

πεμπτουσία της ύπαρξης του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος.  

Ως εκ τούτου, ζητάμε για ακόμα μία φορά από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ, να 

απέχουν από τις εκλογές παρωδία των υπηρεσιακών συμβουλίων, ώστε να μην 

νομιμοποιήσουμε  μέσω της συμμετοχής, τις αυθαιρεσίες της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Εσωτερικών που πίεσε για την πραγματοποίηση αυτών των εκλογών,  

αλλά και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ που τελικά τις  διεξάγει κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, εκείνο που πάντοτε προέχει, είναι ο 

συνάδελφός μας και τα υπαρκτά προβλήματα στους χώρους εργασίας μας, 

αφήνοντας τα όποια τυχόν μικροκομματικά και μικροπαραταξιακά παιχνίδια να 

τα κάνουν άλλοι…   

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

           Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης                        Αντώνιος Νικολόπουλος 


