
 
Στουρνάρη 30 Αθήνα  Τ.Κ.104 33  -  Τηλ.: 2105246822 -2105243714  fax: 2105227466 

   e-mail: poseika@otenet.gr  site: www.poseefka.gr    ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ 
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ΕΠΕΙΓΟΝ  

Προς:  Τους Συλλόγους-μέλη μας προς 

ενημέρωση των συναδέλφων μας  

 

 

 Οι «εκλεγέντες» των εκλογών-παρωδία για τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια, εκπροσωπούν μόνο τους εαυτούς τους !  

 

Συνάδελφοι, 

την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2022, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του e-ΕΦΚΑ, ένα εκ των θεμάτων προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξή του, ήταν 

κι αυτό του ορισμού των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια του φορέα μας, μετά από τα πρόσφατα αποτελέσματα των γνωστών 

εκλογών-παρωδία.  

Όπως θα γνωρίζετε, από αυτές τις εκλογές, απείχε η συντριπτική πλειοψηφία των 

συναδέλφων μας (83,69%), καθ’ υπόδειξη της Ομοσπονδίας μας, σύμφωνα πάντα με 

την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό μας Συμβούλιο, την οποία υπερψήφισαν το 

σύνολο των συνδικαλιστικών παρατάξεων (πλην του συμβούλου της 

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που ανήκει στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ).  

Οι λόγοι που εξαναγκαστήκαμε σ’ αυτή μας την αποχή, σχετίζονταν αφενός για τη 

προστασία των συναδέλφων μας (ιδίως των μελών των εφορευτικών επιτροπών), 

από την διασπορά του φονικού ιού (καθώς τότε υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες 

κρούσματα ανά την επικράτεια), αφετέρου για να μην νομιμοποιήσουμε με τη 

συμμετοχή μας, παρατυπίες που είχαν να κάνουν με το κύρος και τη νομιμότητα 
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αυτών καθαυτών των εκλογών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, το γεγονός ότι 

τα ψηφοδέλτια είχαν καταρτιστεί από το καλοκαίρι του 2020 κι από τότε ένα μεγάλο 

ποσοστό των υποψηφίων έχουν συνταξιοδοτηθεί.  

Δυστυχώς, παρότι είχαμε αιτηθεί μαζί με την ΠΟΠΟΚΠ, στο να δοθεί σχετική 

παράταση για τη διεξαγωγή των εκλογών, η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών 

αλλά και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αδιαφόρησαν και προχώρησαν στην εσπευσμένη 

πραγματοποίησή τους.  

Αναμέναμε αυτή τους τη στάση… 

Δεν αναμέναμε, όμως δυστυχώς, την διασπαστική και διαιρετική στάση κάποιων 

συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων αλλά και μεμονωμένων 

συνδικαλιστών (που ευτυχώς δεν ανήκουν στο δυναμικό της Ομοσπονδίας μας), 

που συμμετείχαν στις εκλογές-παρωδία, «καταπίνοντας» την κάμηλο των 

παρατυπιών και της νόθευσης της βούλησης των συναδέλφων μας,  αδιαφορώντας -

σε τελική ανάλυση- ακόμα και για τις υγειονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να 

υπάρξουν, για όσους προσέρχονταν και συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες.  

Τους αφήνουμε στην κρίση των συναδέλφων μας… 

Αξιολογώντας, όμως,  τα  επίσημα αποτελέσματα των εκλογών-παρωδία, ώστε να 

γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας και να μην πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης και 

στρεβλώσεων της αλήθειας, από τους 8.217 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς 

καταλόγους μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ που θα μπορούσαν να ψηφίσουν 

(συμπεριλαμβάνονται και οι εγγεγραμμένοι από το τ. ΕΤΕΑΕΠ), προσήλθαν τελικά και 

ψήφισαν 1.341 συνάδελφοι (ποσοστό μόλις 16,31%), το οποίο γίνεται ακόμα πιο 

ισχνό, εάν λάβουμε υπόψη μας, ότι βρέθηκαν και 139 άκυρα ψηφοδέλτια (που 

αντιστοιχούν στο 10,36 % των ψηφισάντων). 

Αυτοί, δε, που εκλέχθηκαν, έλαβαν ψήφους πανελλαδικά, που δεν λαμβάνουν ούτε 

υποψήφιοι εκλογών επιτροπών βάσεων σε ένα υποκατάστημα, καθώς μιλάμε ότι 

εκλέχθηκαν «εκπρόσωποί» μας  με  44 ψήφους, με τον αναπληρωτή του (που επίσης 

θα συμμετέχει στο Υπ. Συμβούλιο) να λαμβάνει συνολικά μόλις 10 ψήφους !!!  

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτοί οι τρόπον τινά «εκλεγέντες», δεν φέρουν ΚΑΜΙΑ 

ηθική νομιμοποίηση στο να εκπροσωπούν τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ στα 

Υπηρεσιακά μας Συμβούλια και θα έπρεπε στοιχειωδώς να είχαν υποβάλει ήδη τις 

παραιτήσεις τους, στα πλαίσια πάντοτε της συναδελφοσύνης και της αλληλεγγύης 

που οφείλουν να υπηρετούν ως αιρετοί μας εκπρόσωποι.  



 

Δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, οπότε απομένει στους συναδέλφους μας να τους 

κρίνουν αναλόγως… 

Πάντως, για την ιστορία, κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, καταψηφίστηκε από τη πλευρά του εκπροσώπου των 

εργαζομένων αλλά και των κοινωνικών εταίρων, η εισήγηση της υπηρεσίας για τον 

ορισμό αυτών των «εκλεγέντων» ως μέλη των Υπηρεσιακών μας Συμβουλίων, κάτι 

που γίνεται για πρώτη φορά (!) και είναι δείγμα γραφής της ηθικής απαξίας που θα 

φέρουν από εδώ και πέρα τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Παρόλα αυτά, η  εισήγηση 

δυστυχώς «πέρασε», με τις ψήφους των διορισμένων από την κυβέρνηση μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.  

Για την Ομοσπονδία μας αλλά και για τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων 

μας που απείχαν από τις εκλογές-παρωδία, οι «εκλεγέντες» δεν εκπροσωπούν 

ΤΙΠΟΤΑ παρά μόνο τον εαυτό τους και σύντομα, πολύ σύντομα, θα είναι μία 

δυσάρεστη παρένθεση, καθώς η θητεία τους λήγει στις 31.12.2022, ενώ πιο μπροστά 

το Νοέμβριο του 2022, θα έχουμε τις νέες και αυθεντικές εκλογές για τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια του e-ΕΦΚΑ και τότε θα φανεί το ποιοι πραγματικά αξίζουν 

για να μας εκπροσωπούν.  

 

                 


