
ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

28ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ   ΕΦΚΑ 

Αγαπητές  Συναδέλφισσες, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

η πρόσφατη 28η συνεδριακή διαδικασία της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ ανέδειξε μια νέα παράταξη με την 

επωνυμία  «ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», η οποία έλαβε μία έδρα στο ΔΣ της 

Ομοσπονδίας μας. 

Το όραμα της παράταξής  μας  είναι να συνεισφέρει με τις δυνάμεις της στην οικοδόμηση  ενός 

σύγχρονου, ενιαίου και ανοιχτού στα μέλη της συνδικαλιστικού κινήματος στον ΕΦΚΑ, με διαφάνεια 

και δημοκρατική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και στόχος της είναι να προάγει την 

ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τον σεβασμό της διαφορετικότητας και την υπεράσπιση του 

δικαιώματος έκφρασης όλων των μειοψηφικών αντιλήψεων. 

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας έδειξαν εμπιστοσύνη και μας έδωσαν εντολή να 

αναλάβουμε την εκπροσώπησή τους σε μια περίοδο τεκτονικών αλλαγών στον ΕΦΚΑ. Από την 

πλευρά μας δεσμευόμαστε να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη τους και να συνδράμουμε στην αλλαγή 

πλεύσης και τη δημιουργία μιας ισχυρής και ουσιαστικά παρεμβατικής Ομοσπονδίας που παλεύει 

για το τέλος της υποστελεχωσης, της έλλειψης εκπαίδευσης, της εντατικοποίησης της εργασίας χάριν 

της παραγωγικότητας και για τα συνεχώς συρρικνωμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα που οδηγούν σε 

ακόμα χειρότερες εργασιακές σχέσεις.  

Για να επιτευχθεί το όραμα, οι σκοποί και ο στόχος της Παράταξής μας θα δώσουμε έναν έντιμο 

αγώνα με ειλικρίνεια και ρεαλισμό για να προωθήσουμε την ιδέα του συνδικαλισμού χωρίς 

εξάρτηση από πολιτικά και κομματικά κέντρα. Αρχή μας είναι η παράταξή μας να μην σχετίζεται με 

κανένα πολιτικό σχηματισμό. Ωστόσο τα μέλη της δικαιούνται να έχουν τους προσωπικούς τους 

ιδεολογικούς προσανατολισμούς εκτός όμως του συνδικαλιστικού κινήματος όπου οι δράσεις πρέπει 

να υπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των συναδέλφων μας. 

Ως συνδικαλιστική παράταξη θα αναδείξουμε την ηθική διάσταση της συλλογικής δράσης με την 

στάση  και τη συμπεριφορά μας ως συνδικαλιστικά στελέχη. Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής 

εκπροσώπησης θα συμμετέχουν στο ΔΣ, με εναλλαγή θητείας, τα δύο μέλη μας Κυριάκος Ντινελης 

και Παναγιώτα Γοριδάρη. 

Η άμμος στην κλεψύδρα τελειώνει για τις παλιές συνδικαλιστικές πρακτικές και ήρθε η ώρα για την 

δημιουργία ενός ενιαίου, δυνατού και σύγχρονου συνδικαλιστικού κινήματος στον ΕΦΚΑ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η συνεργασία όλων των παρατάξεων.  

Ας βαδίσουμε όλοι μαζί στους «δρόμους» του αγώνα σε μια περίοδο συνδικαλιστικής στασιμότητας 

και αδράνειας που τα δικαιώματά μας βρίσκονται σε αναστολή. Χρειαζόμαστε ισχυρή και 

αποτελεσματική εκπροσώπηση και περισσότερες ανεξάρτητες φωνές ώστε να έχουμε καλύτερες 

εργασιακές προοπτικές. 

Τα πράγματα αλλάζουν μόνο όταν διεκδικούμε δυναμικά.  

Παναγιώτα Γοριδάρη (Περ/κή Δ/νση ΚΕΑΟ Δυτικής Ελλάδος-Πάτρα) 

 Κυριάκος Ντινέλης  (Γ’ Διεύθυνση Παροχών- Θεσ/κη) 


