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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσσες, Συνάδελφοι, 

 

Το Δ.Σ. της ΠΟΠΟΚΠ αποφάσισε κατά πλειοψηφία και σας καλεί να συμμετάσχετε 

μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων εργαζομένων στα Υπηρεσιακά 

και Πειθαρχικά Συμβούλια του ΕΦΚΑ (μονίμων και αορίστου χρόνου), διαδικασία 

από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς με την επίκληση υγειονομικών ή 

άλλων προσχηματικών λόγων. 

 

Καλούμε επίσης τη Διοίκηση του Φορέα, έστω και την τελευταία στιγμή, να αναλάβει 

το βάρος των ευθυνών που της αναλογούν και να προβεί στον ορισμό τουλάχιστον 

άλλων δύο εκλογικών κέντρων για τη με φυσική παρουσία διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών στην Αττική. 

 

Κόντρα στα κατάπτυστα νομοσχέδια 

ακρωτηριασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας, της πλήρους απαξίωσης 

του Φορέα και των εργαζομένων του με τον μανδύα του δήθεν «εκσυγχρονισμού» για 

το πλήρες ξεπούλημα της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, 

και παρά την υγειονομική κρίση, 

της οποίας η εγκληματική κυβερνητική διαχείριση έχει ως κύριο σκοπό να δεχτούμε 

χωρίς αντίδραση τα σχολεία-καρμανιόλα, τα «γυμνά» νοσοκομεία, τα ΜΜΜ και τους 

χώρους εργασίας-υγειονομικές βόμβες, 

 

Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ 

ΑΝΕΥ 

 

όχι μόνο για να μην οδηγηθούμε σε δική μας αφωνία και λήψη αποφάσεων 

«κεκλεισμένων των θυρών» για σημαντικά αιτήματά μας (εκπαιδευτικές άδειες, 

μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας, αναγνώριση συνάφειας 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, άδειες άνευ αποδοχών, μετατάξεις σε ανώτερη 

κατηγορία κ.λπ.) υπό την πίεση της αυθαιρεσίας της Διοίκησης και, πολύ 

χειρότερα, σε εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά για να στείλουμε 

ξεκάθαρα το μήνυμα: 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΨΗΦΟ ΜΑΣ 

χωρίς ψευδοδιλήμματα, δίχως δισταγμούς, 
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κόντρα στον κυβερνητικό αυταρχισμό και τη συνδικαλιστική απραξία… 

 

Το αποδείξαμε, άλλωστε, στους αγώνες που με αποφασιστικότητα έχουμε δώσει μέχρι 

σήμερα: Ηλεκτρονική κάλπη δεν στήθηκε, οι απαγορεύσεις και ο νόμος Χατζηδάκη 

έσπασαν στους δρόμους με την επιτυχία των απεργιών μας, κόντρα στις μεθοδεύσεις 

και τους μηχανισμούς που ενεργοποίησε η Διοίκηση του Φορέα. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Με τον κορονοϊό να παραμονεύει καθημερινά στη δουλειά μας, στη συναλλαγή με το 

κοινό, στα γκισέ, στα ραντεβού, αφού δεν έχουν παρθεί μέτρα προστασίας ούτε στους 

χώρους δουλειάς, ούτε για αποσυμφόρηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τις 

σχολικές αίθουσες, τα συνδικάτα πρέπει να αγωνιστούμε για να παρθούν 

ουσιαστικά  μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους για κάθε μέρα εργασίας και 

όχι να επικαλούμαστε γραφειοκρατικά προβλήματα για νέα αναβολή 

δημοκρατικών λειτουργιών. Οι εκλογές αυτές ΔΕΝ πρέπει να ακυρωθούν, πρέπει 

να γίνουν κανονικά. 

 

Η υποστελέχωση, η εργασιακή εξαθλίωση και απαξίωση, η αναξιοκρατία, η 

περιστολή δικαιωμάτων μας, τα φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού εις βάρος μας, 

το «κάτεργο»-φυλακή που βιώνουμε από ιδρύσεως του Φορέα είναι η καθημερινότητά 

μας.  

Οι ιδιώτες, οι μάνατζερ, οι πειθαρχικές διώξεις και η εργασιακή επισφάλεια χτύπησαν 

την πόρτα μας… 

 

Για εμάς βασική προτεραιότητα το επόμενο διάστημα παραμένει η μαζική και 

καθολική αντίδραση στο νομοσχέδιο-«λαιμητόμο» του υπουργού Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων, που παραδίδει την ακίνητη περιουσία  και τον διοικητικό 

ιστό του ΕΦΚΑ στους κομματικά αρεστούς ιδιώτες. 

 

ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος  

    

 
Αντώνης Κουρούκλης 

 

Η Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώτα Κίτσου 



 


