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                                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
 ΑΠΕΧΟΥΜΕ & ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

   
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στον χώρο του e-ΕΦΚΑ, 
στηρίζει την απόφαση που έλαβε με συντριπτική πλειοψηφία το Δ.Σ. της ΠΟΣΕ 
ΕΦΚΑ για την αποχή των εργαζομένων του φορέα μας, από τις εκλογές των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, για τους λόγους που αναφέρονται στην Ανακοίνωση της 
Ομοσπονδίας της 21ης Ιανουαρίου 2022.  
Η παράταξή μας, πάντοτε στην πρωτοπορία του αγώνα για την προάσπιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, προτάσσοντας το ουσιώδες 
διακύβευμα που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ασφάλεια και η υγεία των 
συναδέλφων μας, αλλά κι αυτό καθαυτό το κύρος των εκλογών για τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΕΦΚΑ, που -δυστυχώς- με την δρομολογούσα 
διαδικασία πλήττεται ανεπανόρθωτα, καλούμε τα στελέχη μας αλλά και το 
σύνολο των συναδέλφων μας, ανεξάρτητα από το από ποιο πρώην ταμείο 
προέρχονται ή ποιας Ομοσπονδίας μέλη είναι, να απόσχουν από την αυριανή 
εκλογική διαδικασία που θα λάβει χώρα στην περιοχή της Αττικής.  
Ήδη, οι συνάδελφοί μας από όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας, έχουν 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ με εντυπωσιακά ποσοστά αποχής, 
έμπρακτη απόδειξη της δικαίωσης για την απόφαση που λήφθηκε.  
 
Όσο δε αφορά εκείνες τις ισχνές μειοψηφικές συνδικαλιστικές δυνάμεις και τους 
εκφραστές τους, που πρόταξαν έναντι της ενότητας του Συνδικαλιστικού μας 
Κινήματος και των πραγματικών αιτίων για την αποχή, τα μικροκομματικά και 
μικροπαραταξιακά τους συμφέροντα, ώστε να εξασφαλίσουν την εκλογή δικών τους 
εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τις παραδίδουμε στην κρίση των 
συναδέλφων μας, με την επισήμανση ότι αυτοί που θα εκλεγούν και δεν 
παραιτηθούν την επομένη των εκλογών, θα είναι «κάλπικοι» εκπρόσωποι των 
εργαζομένων του ΕΦΚΑ κι αυτή η στάμπα θα τους ακολουθεί για πάντα.  
 
 
 
 
                                                                    Από τη Γραμματεία της παράταξης     
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