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Ενημέρωση σχετικά με την 21η συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΣΕ ΙΚΑ 

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

Θέλξσμε μα ραπ εμημεοώρξσμε για ςα βαρικά ρημεία ςηπ 21ηπ ρσμεδοίαρηπ ςξσ Δ ςηπ 

ΠΟΕ ΙΚΑ (13 Οκςώβοη 2021). 

Μποξρςά ρςιπ οαγδαίεπ ενελίνειπ ρςξμ υώοξ ςηπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ με ςημ εταομξγή 

ςξσ «ξογαμξγοάμμαςξπ-λεπίδι» πξσ ρυεδιάρςηκε και φητίρςηκε επί κσβέομηρηπ ΤΡΙΖΑ 

και σλξπξιείςαι από ςημ ρημεοιμή κσβέομηρη ςηπ ΝΔ, πξσ σπηοεςεί ςημ διάλσρη ςηπ 

Δημόριαπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ, ξι πλειξφητίεπ ςξσ Δ ςηπ ΠΟΕ ΙΚΑ αμςί μα 

ξογαμώρξσμ ςξμ αγώμα για ςημ αμάρυερη ςηπ επίθερηπ πξσ δευόμαρςε επιδιώκξσμ ςη 

διάρπαρη. 

Πχπ αλλιώπ θα μπξοξύρε μα ενηγηθεί ςξ γεγξμόπ όςι ςημ ρςιγμή πξσ εςξιμάζξμςαι για 

καςαρςαςικό ρσμέδοιξ, όλεπ ξι παοαςάνειπ ςξσ Δ ςηπ ΠΟΕ ΙΚΑ εκςόπ ςηπ 

Δημξριξσπαλληλικήπ Εμόςηςαπ, δεμ θέλξσμ μα απαμςήρει η Ομξρπξμδία επίρημα ρςημ 

ποόςαρη ςηπ ΠΟΠΟΚΠ πξσ καςαςέθηκε ρςιπ 3/6/2021 και ςημ σπεμθύμιρη πξσ ςξσπ έγιμε 

ρςιπ 12/10/2021! Ποξυχοάμε ρε καςαρςαςικό ρσμέδοιξ υχοίπ μα έυξσμ έοθει ρε 

ρσμτχμία με ςημ ΠΟΠΟΚΠ, υχοίπ μα έυξσμ εμημεοώρει καμέμαμ για ςιπ επικείμεμεπ 

καςαρςαςικέπ αλλαγέπ πξσ θα ποαγμαςξπξιήρξσμ, υχοίπ μα έυει ρσζηςηθεί η ποόςαρη 

ςηπ Δημξριξσπαλληλικήπ Εμόςηςαπ πξσ είμαι και η μξμαδική πξσ έυει καςαςεθεί!  

Η επιμξμή ςηπ Δημξριξσπαλληλικήπ Εμόςηςαπ μα ρσζηςηθεί η ποόςαρη ςηπ ΠΟΠΟΚΠ και 

μα απαμςηθεί επίρημα, αμάγκαρε ςιπ πλειξφητίεπ  μα καςατύγξσμ ρςημ ποακςική ςξσ 

«διαίοει και βαρίλεσε», ςξσ «εμείπ απξταρίζξσμε και διαςάζξσμε». 

ε ασςή ςημ καςεύθσμρη κιμείςαι και η αλλαγή ςηπ διάοκειαπ ςξσ ρσμεδοίξσ από 3ήμεοξ 

πξσ είυε φητιρςεί ξμότχμα ρςημ ποξηγξύμεμη ρσμεδοίαρη ςξσ Δ, ρε 2ήμεοξ μεςά από 

ποόςαρη και φήτιρη ςηπ από ςιπ παοαςάνειπ σμ. σρπείοχρη (ΠΑΚΕ) και ΔΑΚΕ. Με ςξ 

ποόρυημα ςξσ κόρςξσπ και ςηπ «αδιατξοίαπ ςχμ ρσμέδοχμ μα ςξπξθεςηθξύμ»! ρςξ 

ρσμέδοιξ επιδιώκξσμ μα ποαγμαςξπξιήρξσμ έμα ρσμέδοιξ παοχδία, με διαδικαρίεπ fast 

track πξσ θα απξκλείρει ςξσπ αμςιποξρώπξσπ μα ςξπξθεςηθξύμ ξλξκληοχμέμα για έμα 

ςόρξ ρημαμςικό ζήςημα όπχπ είμαι η εμξπξίηρη ςχμ Ομξρπξμδιώμ. 

Επίρηπ, η επιδεικςική άομηρη όλχμ ςχμ ρσμδικαλιρςικώμ δσμάμεχμ ρςημ ποόςαρη μαπ 

για μα ποαγμαςξπξιξύμςαι δια ζώρηπ ξι ρσμεδοιάρειπ ςξσ Δ ςηπ Ομξρπξμδίαπ αμξίγει 

ςξμ επικίμδσμξ δοόμξ για ςημ εταομξγή ςξσ καςάπςσρςξσ μόμξσ Φαςζηδάκη ποιμ καλά 

ρςεγμώρει ςξ μελάμι. Με ςη ρςάρη ςξσπ ασςή δίμξσμ ςοξτή ρςα ρυέδια ςηπ κσβέομηρηπ 

για κλιμάκχρη ςηπ επίθερηπ ρςημ κξιμχμική αρτάλιρη, ρςα ίδια ςα ρσμδικάςα. 

Η ρςάρη ρε όλα ασςά δεμ είμαι άρυεςη και με ςημ ρςάρη ςξσπ απέμαμςι μαπ, ατξύ ρςιπ 12 

Οκςώβοη – μια μέοα ποιμ ςημ ρσμεδοίαρη ςξσ Δ ςηπ ΠΟΕ ΙΚΑ– ποξρπάθηραμ με γελξία 

επιυειοήμαςα μα παοεμπξδίρξσμ ςημ αλλαγή ςηπ εκποξρώπηρηπ ςηπ Δημξριξσπαλληλικήπ 

Εμόςηςαπ ρςξ Δ ςημ ρςιγμή πξσ ξ μέυοι ποόςιμξπ εκποόρχπξπ ςηπ παοάςανηπ μαπ είυε 

ρσμςανιξδξςηθεί από ςιπ 1 Οκςώβοη! Ο εμπαιγμόπ ςξσπ ρσμευίρςηκε και καςά ςημ ημέοα 

ςηπ ρσμεδοίαρηπ ςξσ Δ όπξσ είυαμ ρςημ αμαμξμή ςξμ εκποόρχπξ μαπ για 25 λεπςά 
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ποξκειμέμξσ μα ρσζηςήρξσμ εάμ θα εγκοίμξσμ ή όυι ςημ ρσμμεςξυή μαπ ρςξ Δ, λεπ και 

υοειαζόςαμ η έγκοιρή ςξσπ!!! 

Υςάμει πια. χμαςεία και Ομξρπξμδία ποέπει μα είμαι αμξιυςά ρςξσπ εογαζόμεμξσπ και 

μα λειςξσογξύμ με διαταμείπ, μαζικέπ διαδικαρίεπ, κι όυι ραμ κλειρςό κλαμπ μεοικώμ...  

 

17 Οκςχβοίξσ 2021 


