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                «Η Δ.Α.Κ.Ε. ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ»  

 

Ενημερωθήκαμε, ότι σε υποκατάστημα των δομών του π. ΙΚΑ του νομού Αττικής, η εκεί με 

ανάθεση καθηκόντων διευθύντρια, έβγαλε την αφίσα της παράταξής μας που είχε  

αναρτηθεί, με την αιτιολογία ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Μάλιστα, χωρίς να επιστρέψει 

την αφίσα που η ίδια με τα χέρια της είχε βγάλει, υπέδειξε σε υποψήφιό μας, να  πάει να 

κάνει την ανάρτηση της αφίσας, έξω από το κτήριο, σε κάποιο άλλο δημόσιο χώρο !!!  

Δεν γνωρίζουμε και θα θέλαμε πολύ να μάθουμε, εάν η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, έχει αποστείλει 

σχετικό έγγραφο προς τους διευθυντές των μονάδων του «Ενιαίου Φορέα»,  που να 

απαγορεύει την ανάρτηση αφισών των συνδικαλιστικών παρατάξεων για τις εκλογές των 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων,  στους χώρους των υποκαταστημάτων ;   

Επειδή, δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί, θεωρούμε ότι η 

συγκεκριμένη με ανάθεση καθηκόντων διευθύντρια, για λόγους που μπορούμε να 

πιθανολογήσουμε, κάνει κατάχρηση των δικαιωμάτων της και προβαίνει σε ενέργειες, που 

κάθε άλλο ανήκουν στις αρμοδιότητές της, απαγορεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στους 

συναδέλφους μας, να έχουν την απαραίτητη και πολύπλευρη ενημέρωση, για τις εκλογές που 

καλούνται από την υπηρεσία να ψηφίσουνε.  

Εμείς, ως συνδικαλιστική παράταξη, που πάνω απ’ όλα προασπίζουμε τα εργασιακά 

δικαιώματα του συνόλου των συναδέλφων μας, θα πάμε από το συγκεκριμένο υποκατάστημα 

και θα ξανά τοποθετήσουμε την αφίσα μας, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά τον αυταρχισμό 

και τον ετσιθελισμό κάποιων υπηρεσιακών στελεχών, που έχουν δει το ρόλο τους ως 

«βασιλικότερο του βασιλέως», δεν θα τους τον επιτρέψουμε και προφανώς θα τους τον 

επιστρέψουμε. Καλούμε δε, την Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αλλά και τα μέλη της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι αρμόδια για την εκλογική διαδικασία των εκλογών 

για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, να πράξουν το αυτονόητο και να διασφαλίσουν ότι δεν 

θα υπάρξουν άλλα τέτοια κρούσματα αυταρχισμού, από μεριάς υπηρεσιακών 

παραγόντων.  
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