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ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 

28ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 

Με το τέλος του 28ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ και 1ου με τη συμμετοχή συνέδρων από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που 

διεξήχθη από 14/11/22 – 17/11/22, ξεκινά η εποχή της νέας και ενιαίας συνδικαλιστικής 

εκπροσώπησης του φορέα μας. 

Κατά την διεξαγωγή του οι σύνεδροι παρουσίασαν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στα Υποκαταστήματά τους και κατέθεσαν προτάσεις για 

το διεκδικητικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθήσει η  ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ από την 

επόμενη μέρα του Συνεδρίου καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής. Επιπλέον  

άσκησαν κριτική και με την ψήφο τους όρισαν τη δομή που επιθυμούν να έχει το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι σύνεδροι της Συναδελφικής Συσπείρωσης παρουσίασαν τις θέσεις τους και 

τοποθετήθηκαν μακριά από λαϊκισμούς, ύβρεις και σκοπιμότητες, αναδεικνύοντας τις 

αρχές της παράταξής μας. Έδειξαν τον δρόμο για μια νέα πορεία, δίνοντας έμφαση 

στην ενότητα και στην κοινή προσπάθεια όλων για ένα ελπιδοφόρο μέλλον στον 

ΕΦΚΑ.  

Η παράταξή μας, η οποία συμμετείχε στο απερχόμενο προεδρείο  παρά τις αντίξοες 

συνθήκες, εξέλεξε πέντε (5) συνέδρους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν έχουν ως εξής: 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 

Εγγεγραμμένοι  168, ψήφισαν 165, έγκυρα 165 

Έλαβαν: ΣΥΜΜΑΧΙΑ:                                         57  ψήφους και 8 έδρες 

                Δ.Α.Κ.Ε.:                                              44  ψήφους και 6 έδρες 

                ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ:         35  ψήφους και 5 έδρες 

                Δ.Α.Σ.:                                                 16  ψήφους και 2 έδρες 

                Ρ.Α.Κ.:                                                   7  ψήφους και 1 έδρα 

                ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΥΛΕΓΓΎΗΣ:                    6  ψήφους και 1 έδρα 
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Για την Ελεγκτική Επιτροπή: 

Έλαβαν : ΣΥΜΜΑΧΙΑ :                                          2 έδρες 

                 Δ.Α.Κ.Ε.:                                                2 έδρες 

                 ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ:            1 έδρα 

 

Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Εγγεγραμμένοι  168, ψήφισαν 165, Έγκυρα 163, Λευκά 2 

Έλαβαν : ΣΥΜΜΑΧΙΑ:                                         58  ψήφους και 5 έδρες 

                Δ.Α.Κ.Ε.:                                              41  ψήφους και 4 έδρες 

                ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ:         36  ψήφους και 3 έδρες 

                Δ.Α.Σ.:                                                 16  ψήφους και 1 έδρα 

                Ρ.Α.Κ.:                                                   6  ψήφους χωρίς αντιπρόσωπο 

                ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΥΛΕΓΓΎΗΣ:                    6  ψήφους χωρίς αντιπρόσωπο 

 

Από τη ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλέγονται: 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αντωνακάκης Δημήτριος 

Πονηράκος Κωνσταντίνος 

Κάμτσης Σωτήριος 

Λαζαρίδης Τρύφων 

Καρβούνη Ευαγγελία 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:   Ταγκάλου Σοφία 

Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Αντωνακάκης Δημήτριος 

Πονηράκος Κωνσταντίνος 

Καραϊσκος  Κωνσταντίνος 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και κάνοντας την αυτοκριτική μας, δηλώνουμε 

ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, προκειμένου η παράταξη μας να 

ακολουθήσει την πορεία που επέλεξαν οι σύνεδροι, ως εκπρόσωποι των συναδέλφων 

στις δομές του ΕΦΚΑ, ώστε να συμβάλει τα μέγιστα στην επίλυση των προβλημάτων.  

                                                                                    Η Γραμματεία της Παράταξης  


