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Εμημέοχρη ρυεςικά με ςιπ εκλξγέπ για ςα Υπηοεριακά Σσμβξύλια 

Σσμαδέλτιρρεπ, Σσμάδελτξι, 

Θέλξσμε μα ραπ εμημεοώρξσμε για ςη θέρη μαπ ρυεςικά με ςιπ εκλξγέπ για ςημ αμάδεινη 

αιοεςώμ ρςα Υπηοεριακά Σσμβξύλια πξσ βοίρκξμςαι ρε ενέλινη. 

1. Σςξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ ςηπ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ ρςιπ 19/1/2022 όλεπ ξι σπόλξιπεπ 

ρσμδικαλιρςικέπ δσμάμειπ ςάυθηκαμ σπέο ςηπ απξυήπ από ςιπ εκλξγέπ 

υοηριμξπξιώμςαπ ποξρυημαςικά επιυειοήμαςα, όπχπ δύξ ξλόκληοα υοόμια ςώοα 

κάμει και η κσβέομηρη εογαλιξπξιώμςαπ ςημ παμδημία ποξκειμέμξσ μα βάλει ρςξμ 

πάγξ κάθε ρσλλξγική διαδικαρία. 

2. Σςημ ςξπξθέςηρη μαπ νεκαθαοίραμε όςι είμαρςε καςά ςηπ απξυήπ από ςιπ εκλξγέπ με 

ςξ ποόρυημα ςηπ παμδημίαπ, όςαμ ςημ ίδια ρςιγμή ρςημ πλειξφητία ςχμ 

σπξκαςαρςημάςχμ ξι ρσμάδελτξι καθημεοιμά είμαι ρςξιβαγμέμξι ξ έμαπ δίπλα ρςξμ 

άλλξ, δεμ ςηοξύμςαι ςα σγειξμξμικά ποχςόκξλλα, όςαμ ρςημ πεοιτέοεια έυξσμ 

φητίρει με επιρςξλική φήτξ κςλ. Είμαι άλλξ ποάγμα, μα σπάουξσμ εμρςάρειπ χπ 

ποξπ ςη διαδικαρία (πεοιρρόςεοα εκλξγικά ςμήμαςα, πεοιρρόςεοεπ μέοεπ, μέςοα 

ποξρςαρίαπ κςλ) -και εδώ ςα ρσμδικάςα ποέπει μα παλέφξσμ- και άλλξ ποάγμα μα 

ανιξπξιείςαι η παμδημία για μα μπει τοέμξ ρςιπ ρσλλξγικέπ διαδικαρίεπ. Είμαι 

ποξκληςικό μα σιξθεςξύμςαι ςα επιυειοήμαςα ςηπ κσβέομηρηπ όςι ξ κξοξμξψξπ 

κξλλάει ρςημ κάλπη!!! και ρςιπ διαδηλώρειπ, αλλά όυι ρςξσπ υώοξσπ δξσλειάπ, ςα 

μέρα μαζικήπ μεςατξοάπ κλπ. 

3. Απξςελεί ποξβξκαςόοικη ρςάρη η επιλξγή ςηπ απξυήπ από ςιπ εκλξγέπ ασςέπ, ςημ 

ίδια ρςιγμή πξσ ξ Χαςζηδάκηπ και η κσβέομηρη τέομξσμ ρςξ μξμξρυέδιξ για ςξμ 

«εκρσγυοξμιρμό ςξσ ΕΦΚΑ» ςημ καςάογηρη ςχμ αιοεςώμ από ςα Πειθαουικά 

Σσμβξύλια. 

4. Οι εκλξγέπ για ςημ αμάδεινη αιοεςώμ ρςα Υπηοεριακά Σσμβξύλια είμαι εκλξγέπ πξσ 

διξογαμώμξμςαι από ςημ Διξίκηρη και «μξμιμξπξιξύμςαι» ακόμα και με ςημ ελάυιρςη 

ρσμμεςξυή ςχμ ρσμαδέλτχμ και ήδη ςημ ώοα ςηπ ρσμεδοίαρηπ ςηπ ΠΟΣΕ αοκεςξί 

ρσμάδελτξι ρε πξλλά σπξκαςαρςήμαςα είυαμ φητίρει με επιρςξλική φήτξ. 

Με βάρη ςα παοαπάμχ, η Δημξριξϋπαλληλική Εμόςηςα ήςαμ καςηγξοημαςικά αμςίθεςη 

με ςημ απξυή αλλά ξσδέπξςε ρςξ Δ.Σ. ςηπ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ είπε όςι θα ρσμμεςέυει ρςιπ 

εκλξγέπ από ςημ ρςιγμή πξσ θα σπάονει απόταρη ςηπ Ομξρπξμδίαπ. Άλλχρςε καμία 

φητξτξοία δεμ ςέθηκε για ςξ θέμα ασςό! Εμείπ ρεβόμαρςε και ςηοξύμε ςιπ 

απξτάρειπ ςξσ Σσμδικαλιρςικξύ μαπ Οογάμξσ!  

Για ασςό ρε Σσλλόγξσπ (πυ. ςηπ Θερραλξμίκηπ) όπξσ βγήκε ποξβξκαςόοικη αμακξίμχρη 

με αματξοά όςι η παοάςανη μαπ ρσμμεςέυει ρςιπ εκλξγέπ, ζηςήραμε άμερα μα ςη 

διξοθώρξσμ! 

Η ποεμξύοα ςξσ κσβεομηςικξύ ρσμδικαλιρμξύ μα ρςξυξπξιήρει ςημ παοάςανή μαπ και ςιπ 

δσμάμειπ ςξσ Π.Α.ΜΕ. ταμεοώμει ατεμόπ, όςι αμςίπαλξπ ςξσπ είμαι ξι ςανικέπ δσμάμειπ 

και ατεςέοξσ όςι ποξρπαθξύμ μα κούφξσμ ςημ ποξβξκαςόοικη ςακςική ςξσπ όπξσ η 
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αμακξίμχρη για απξυή από ςιπ εκλξγέπ ρςάλθηκε όςαμ ςα Υπξκαςαρςήμαςα ήςαμ κλειρςά, 

ςημ Πέμπςη, 20/1/2022, ρςιπ 3μμ, πξσ ςημ ίδια ρςιγμή αοκεςξί ρσμάδελτξι από ςημ 

Πεοιτέοεια είυαμ ήδη φητίρει μέρχ επιρςξλήπ και ρσμδικαλιρςικά όογαμα ςξσ υώοξσ 

είυαμ διατξοεςικέπ ποξρεγγίρειπ. 

Καλξύμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα αμςλήρξσμ υοήριμα ρσμπεοάρμαςα από ςημ επικίμδσμη 

ςακςική ςξσ κσβεομηςικξύ ρσμδικαλιρμξύ. Να δσμαμώρει ξ αγώμαπ για ςημ σπεοάρπιρη 

ςχμ δημξκοαςικώμ δικαιχμάςχμ, για ρσμδικάςα μαυηςικά και αγχμιρςικά κόμςοα ρςιπ 

επιδιώνειπ ςχμ Διξικήρεχμ και ςχμ αρςικώμ κσβεομήρεχμ-ΕΕ-Κεταλαίξσ. 
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