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                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
              «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί…»  
 
Η  Δ.Α.Κ.Ε. και τα στελέχη της, για λόγους αρχής, δεν συνηθίζουμε να ερχόμαστε σε 
δημόσιες αντιπαραθέσεις με άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις, καθώς σεβόμαστε 
στον καθένα το δικαίωμα της διαφορετικής προσέγγισης των γεγονότων, αναλόγως 
δε και των ιδεολογικών αφετηριών που υπάρχουν.  
Αυτή μας η θέση, όμως, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται και ως αδυναμία στο να 
υπερασπιστούμε τις ιδέες και τις αρχές που έχουμε ως παράταξη, γι’ αυτό και 
εξαναγκαζόμαστε σήμερα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράματα, μετά δε και την 
ανεπίτρεπτη Ανακοίνωση της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» που ανήκει στις 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ, η οποία τρόπον τινά, κατηγορεί συλλήβδην όλες τις 
παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, ότι τάχαμου 
πρωτοστατούμε στην εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη ως προς το σκέλος της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θεσπίζει.  
 
Λοιπόν, για αρχή, δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά στις κυρίες και στους 
κυρίους της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας», ότι είναι οι τελευταίοι που μπορούν 
να μας εγκαλούν για το οτιδήποτε.  
 
Ούτε την αξιοπιστία διαθέτουν, ούτε την ακεραιότητα, αλλά ούτε καν την ηθική 
υπόσταση για να μας κουνούν το δάκτυλο… 
 
Διότι είναι η μόνη συνδικαλιστική παράταξη που διέρρηξε το κοινό μέτωπο του 
συνδικάτου μας και  στάθηκε απέναντι στην συντριπτική πλειονότητα των 
συναδέλφων μας κατά τις τελευταίες εκλογές-παρωδία που έγιναν για τα 
Υπηρεσιακά  Συμβούλια του ΕΦΚΑ, νομιμοποιώντας κατ’ αυτόν τον απαράδεκτο 
τρόπο, τις αυθαίρετες ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας.   
Ένα γεγονός που νοθεύει τη βούληση των συναδέλφων μας, καθώς φαίνεται να  
«εκπροσωπούν» στελέχη της  παράταξης αυτής που «εκλέχθηκαν» με μόλις 40 
ψήφους, τους 7.500 υπαλλήλους του ΕΦΚΑ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.  
Κι αυτό μας το προβάλουν ως «ηθικό και πρέπον» και δεν ντρέπονται που το 
λένε…  

http://www.facebook.com/dakeefka


Τώρα όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως έχουμε εκφραστεί και στα 
αρμόδια όργανα της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, ενώ ως παράταξη δεν είμαστε καθόλου αρνητικοί 
στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας όταν αυτή εξασφαλίζει την καθολικότητα στην 
συμμετοχή κατά τις εκλογικές διαδικασίες, «σπάζοντας» έτσι τους μηχανισμούς 
φαλκίδευσης της βούλησης των συναδέλφων μας, στη δεδομένη χρονική συγκυρία, 
επειδή χρειάζονται να υλοποιηθούν και να τηρηθούν πολλές διαδικασίες για τη 
διαφάνεια και την εγκυρότητα τους, αλλά κι επειδή δεν θέλουμε να 
δημιουργήσουμε ρήγματα στην ενότητα του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος, 
διατυπώσαμε χωρίς περιστροφές την αντίθεσή μας στην χρήση της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας και συμπαραταχθήκαμε με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές 
παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ.  
 
                                            ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ  !!! 
 
Όλα τα παραπάνω, όμως, δεν αναστέλλουν την υποχρέωση και την ευθύνη που 
φέρει η Ομοσπονδία και το Προεδρείο της, στο να ενημερώσει -έστω και μέσω της 
αποστολής ενός non paper- τους πρωτοβαθμίους Συλλόγους-μέλη της, για το τι 
ορίζει για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ο ν. 4808/2021. Κι αυτό έγινε, διότι είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος του να  καταπέσουν οι όποιες εκλογικές διαδικασίες λάβουν 
χώρα κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, σε όσους Συλλόγους δεν θα έχουν 
μεριμνήσει σχετικά. Κάτι που εάν συμβεί, θα «ξεδοντιάσει» κυριολεκτικά το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα στον χώρο του ΕΦΚΑ, ενώ θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο και την 
ίδια την οντότητα της Ομοσπονδίας μας, αφού δεν θα αναγνωρίζεται από καμία 
δημόσια αρχή ή τράπεζα, με ότι αυτό θα συνεπάγεται για τη μισθοδοσία των 
εργαζομένων που έχουμε ως Συνδικάτο στη δούλεψή μας.   
 
Εάν πράγματι αυτό επιθυμούν κι επιδιώκουν, οι κυρίες και οι κύριοι της 
«Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας», το να καταστούν δηλαδή οι πρωτοβάθμιοι 
Σύλλογοι και η Ομοσπονδία μας, «όμηροι» των εκβιασμών και των προθέσεων της 
εκάστοτε εργοδοσίας αλλά και των ισχνών συνδικαλιστικών μειοψηφιών…ΕΜΕΙΣ 
τους λέμε όσο πιο απλά γίνεται, ότι  ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ…  
 
 
 
 
   
                                                                    Από τη Γραμματεία της παράταξης     


