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Προς: 

Τους Συλλόγους-μέλη μας  

προς ενημέρωση των συναδέλφων μας 

Κοινοποίηση: 

ΑΔΕΔΥ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ, την αυταρχική κι αντισυναδελφική συμπεριφορά της 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης ΠΥΣΥ Κρήτης και ταυτόχρονα Δ/ντριας της Β΄ Τοπικής 

Δ/νσης Ηρακλείου, σε βάρος του Πρόεδρου αλλά και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του πρωτοβαθμίου μας Συλλόγου «Ένωση Τεχνικού και Διοικητικού 

Προσωπικού ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ανατολικής Κρήτης», όταν αυτοί προσπάθησαν να 

ενημερώσουν τους συναδέλφους μας, για την επικείμενη 24ώρη Πανελλαδική 

απεργία της 23ης Δεκεμβρίου 2021 που είχε κηρύξει το Συνδικάτο μας. 

Ο συνάδελφος μας Βασίλης Κοκκινάκης, αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων, 

δέχθηκε απρόκλητη αήθη φραστική επίθεση, με απειλές για κλήση της αστυνομίας 

ώστε να συλληφθεί (!), επειδή τόλμησε να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να προσέλθει 

και να ενημερώσει τους συναδέλφους μας, για τους λόγους της απεργιακής μας 

κινητοποίησης, τηρώντας απόλυτα το θεσμικό του ρόλο αλλά και το πλαίσιο που 

ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι της ευνομούμενης Πολιτείας μας.   

Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε για να 

ενεργήσει με τόση αλαζονικότητα κι αντισυναδελφική συμπεριφορά η  

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΠΥΣΥ Κρήτης, όμως, τέτοιου είδους συμπεριφορές, 
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υπερβαίνουν τον ρόλο της, κάνοντας κατάχρηση των αρμοδιοτήτων της, λες και ως η 

υπηρεσία να είναι το «τσιφλίκι» της. 

Γι’ αυτό κι εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, προς το πρόσωπο του 

Προέδρου Βασίλη Κοκκινάκη αλλά και προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του πρωτοβαθμίου μας Συλλόγου, οι οποίοι κάτω από αντίξοες 

συνθήκες, προσπαθούν να διαφυλάξουν τα εργασιακά δικαιώματα των 

συναδέλφων μας, έχοντας πάντοτε επίγνωση του ρόλου αλλά και της αποστολής 

τους.  

Ταυτόχρονα, καταδικάζουμε αυτού του είδους τις καταχρηστικές συμπεριφορές κι 

ενημερώνουμε την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, ότι απειλές και προσπάθειες εκφοβισμού 

κι απαξίωσης αλλά κι αποτροπής του «συνδικαλίζεσθαι» στους χώρους δουλειάς 

μας,  

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΚΤΕΣ. 

 

Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα και θα προβούμε σε όλες εκείνες τις 

απαιτούμενες δράσεις, που θα προασπίζουν τα δικαιώματα των συναδέλφων μας.  

Επί αυτών «εκπτώσεις» δεν γίνονται, και καλό θα ήταν, να μην θελήσει κανείς, να 

δοκιμάσει το εάν το εννοούμε.   

 

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

           Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης                         Αντώνιος Νικολόπουλος 


