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Στις 7 Ιουνίου 
ενώνουμε τις φωνές μας 

 
για να γίνουμε το κίνημα 

που δε θα μπορούν να αγνοήσουν 
 
 



 
 
 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
 

Συνάδελφοι, η δημιουργία του ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά οδήγησε σε κοσμογονικές 
αλλαγές στον εργασιακό μας χώρο. Η βίαιη και πρόχειρη ενοποίηση των ασφαλιστικών 
ταμείων πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα διάλογο με τους εργαζόμενους και οδήγησε σε 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι θα έλυνε, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί 
η αγωνία, η αμηχανία και η ανασφάλεια των συναδέλφων για το μέλλον τους.  
 

Οι πρωτοφανείς δυσκολίες που είτε ζούμε καθημερινά είτε θα υποχρεωθούμε να 
αντιμετωπίσουμε σύντομα, μας οδήγησαν στην απόφαση να μην παραμείνουμε απαθείς 
θεατές σε συνθήκες ατομικότητας, ηττοπάθειας και  φόβου. 
 

Πρέπει να παρέμβουμε δυναμικά και να δημιουργήσουμε κάτι νέο και ελπιδοφόρο,  να 
ενωθούμε ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές, πολιτικές και παραταξιακές οπτικές και αφετηρίες 
και με βάση τα κοινά μας προβλήματα να συγκρουστούμε με τις αιτίες που τα γεννούν και τις 
πολιτικές που τα αναπαράγουν και τα οξύνουν, προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα και να 
περάσουμε στην αντεπίθεση και στην διεκδίκηση. 
 

Έχουμε καθήκον να συμβάλουμε στη δημιουργία και μαζικοποίηση μιας νέας κίνησης που θα 
είναι αγωνιστική, ενωτική και πραγματικά μαχητική, που θα έχει τη δύναμη να σφυρηλατήσει 
μία ενιαία, μαζική, αγωνιστική συσπείρωση του συνόλου των συναδέλφων του ΕΦΚΑ.  
 

Στόχος μας είναι η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των συναδέλφων μακριά από 
μικροκομματικά συμφέροντα και περιχαράξεις, με βάση την αντιμετώπιση των κοινών μας 
προβλημάτων.  
 

Οι καιροί απαιτούν τη δημιουργία συγκλίσεων από ενεργούς και κοινωνικά προοδευτικούς 
συναδέλφους/σες, χωρίς στείρες κομματικές εξαρτήσεις, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις και 
εμμονές. Μια κίνηση που θα λειτουργεί με συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύνθεση στις απόψεις, 
ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση και που θα ενστερνίζεται τις αξίες και τις 
αρχές της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, της 
δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας.  
 

Χωρίς ανούσιες και άγονες διαχωριστικές γραμμές, κλειστές ομάδες, και μαγαζάκια, χωρίς να 
ψηφοθηρούμε υποσχόμενοι «λαγούς με πετραχήλια», έχουμε τις «κεραίες», τις «καρδιές» και 
τις «πόρτες» μας ανοιχτές και  καλούμε όποιον συνάδελφο/σα ή και παράταξη επιθυμεί, να 
συμμετάσχει στην κοινή μας προσπάθεια. 
 

Για τους παραπάνω λόγους συγκροτούμε την «ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ», η 
οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία για να κυοφορήσουν οι απαραίτητες αλλαγές και 
ανατροπές που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα νέο πρωτοπόρο συνδικαλιστικό 
πρότυπο, ικανό να εκπροσωπήσει όλους τους  συναδέλφους του ΕΦΚΑ και να αναδείξει τόσο 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο της υπηρεσίας μας όσο και το έμπειρο και άξιο στελεχιακό 
δυναμικό της.  
 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ – Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

    ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
 
 
 



 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  
 

     ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος της εργασίας γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, ότι το  
ουσιαστικό τέλος των μνημονίων δεν έχει έρθει ακόμα.  Ζώντας τη Δημόσια Διοίκηση 
καθημερινά, βιώνουμε τη διοικητική ανεπάρκεια, αδιαφάνεια και αναξιοκρατία. Η μισθολογική 
αποκατάσταση μοιάζει μακρινό όνειρο σε μία οικονομική πραγματικότητα κρατικής ανέχειας, 
υπερφορολόγησης και θηριωδών υπερπλεονασμάτων, τα οποία τροφοδοτούν ξεπερασμένες 
επιδοματικές πολιτικές, που σπάνια μας αφορούν και όχι τις απαιτούμενες δημόσιες 
επενδύσεις. 
 

     Στο χώρο της δημόσιας διοίκησης η πολιτική ηγεσία δημιουργεί περισσότερα νέα 
προβλήματα απ’ όσα λύνει, με την προσχηματική αξιολόγηση, την ποινικοποίηση της 
απεργίας, την καταστολή και δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης, την προχειρότητα και την 
πολιτική των «ημετέρων». 
 

     Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, παρά τις όποιες ποιοτικές βελτιώσεις και πρόσκαιρες 
επιτυχίες, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, διστάζοντας και 
κωλυσιεργώντας μπροστά στις ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να υιοθετήσουν και τη ρήξη 
με το παλιό που αυτό προϋποθέτει.  
 

     Σε μια περίοδο που απαιτεί συνεργασίες, συγκλίσεις, κοινό βηματισμό για το μέλλον μας, 
ιδιαίτερα στο δοκιμαζόμενο ΕΦΚΑ των χιλίων προβλημάτων, παλιές καταδικασμένες 
πρακτικές, δεν έχουν επιτρέψει την ενιαία συγκρότηση και έκφραση των συλλογικών 
συνδικαλιστικών οργάνων του.   
 

Η ουσιαστική αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο με μια Κίνηση από τη βάση. 
 
     Εμείς, έχοντας της εμπειρία του μη εξαρτώμενου κομματικά συνδικαλισμού να μας λύνει 
τα χέρια και την ευρύτατη μέχρι σήμερα υποστήριξη και συμμετοχή σας, που καθιστά το 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας πρωταγωνιστή και πρωτοπόρο σε 
δραστηριότητα περιφερειακό σύλλογο, κάναμε την επόμενη κίνηση !  
 

     Το παρόν ψηφοδέλτιο συγκροτήθηκε με βάση κοινά πολιτικά-ριζοσπαστικά κριτήρια και 
χαρακτηριστικά, πάνω στις πάγιες θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος κατά την περίοδο 
της κρίσης, αδιαφορώντας για την πολιτική ή κομματική ένταξη του καθενός υποψηφίου. 
Κανείς μας δεν είναι πολιτικά και κοινωνικά αδιάφορος και όλοι προερχόμαστε από κάπου, 
όμως αντιλαμβανόμαστε από κοινού τη συνδικαλιστική  εκπροσώπηση και δράση ως τιμή κι 
ευθύνη και όχι υποχρέωση, συμφωνούμε στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του 
ακηδεμόνευτου και μη κατευθυνόμενου συνδικαλισμού καθώς και σε συγκεκριμένο πλαίσιο 
αρχών και αξιών: 
 

- Υποστηρίζουμε αταλάντευτα το Δημόσιο και Υποχρεωτικό χαρακτήρα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

 

- Πιστεύουμε στη συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας 
Διοίκησης και στο ότι η ρεαλιστική, χωρίς σκοπιμότητες αλλά με φιλότιμο προσέγγισή 
τους μπορεί να βοηθήσει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της. 

 

- Συμμετέχουμε όχι μόνο στην αντίδραση και τον αγώνα αλλά και σε μια πιο επιθετική 
παρέμβαση με προτάσεις και συνέργειες. 
 

- Υπηρετούμε με ευθύνη και συνέπεια την Δικαιοσύνη, την Αμεροληψία, τη Διαφάνεια 
και την Αξιοκρατία στο Δημόσιο Τομέα.  Η προάσπιση των υπηρεσιακών 
συμφερόντων των εργαζομένων με δικαιοσύνη, αμεροληψία και διαφάνεια δεν είναι 
«εξυπηρέτηση» αλλά απαράγραπτο εργασιακό δικαίωμα.  



 
 

- Επιδιώκουμε την ίση μεταχείριση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ και αντιδρούμε στην 
απαξίωσή του ως «φορέα των εξαιρέσεων», χωρίς κινητικότητα,  χωρίς καθαριότητα, 
χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές και αναλώσιμα, χωρίς εκπαίδευση και επιμόρφωση, 
χωρίς νομική και ουσιαστική προστασία, χωρίς έξοδα κίνησης για τους ελεγκτές του, 
χωρίς όλα τα ωράρια εργασίας που ισχύουν στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. 

 

- Αποδεχόμαστε την αντικειμενική Αξιολόγηση χωρίς εξαναγκασμούς και συνέπειες, ως 
εν δυνάμει εργαλείο στους σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης για τη βελτίωσή στους κι 
έχουμε έγκαιρα αντιπροτείνει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.  
 

 

- Αρνούμαστε τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού, στους στείρας άρνησης και 
αντιπαράθεσης, στους συνδικαλιστικής και πολιτικής ανθρωποφαγίας, χωρίς απόψεις 
και προτάσεις. 
 

 

- Ενθαρρύνουμε τη φιλική και ενεργή σχέση μεταξύ του Συλλόγου και των μελών του, 
μέσω πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 

 
 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ – Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
 

- την ουσιαστική ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας και την αναπλήρωση 
των μισθολογικών περικοπών. 

- την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την αξιοποίηση της κινητικότητας 
- σύγχρονες κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές 
- επιμόρφωση όλων των συναδέλφων και εκπαιδευτικές διευκολύνσεις. 
- άμεσες κρίσεις προϊσταμένων και διευθυντών 
- ενίσχυση της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
- έναρξη λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με τη συμμετοχή και τη ψήφο σας θα καθορίσετε τη μορφή 
και τη φυσιογνωμία της εκπροσώπησής μας για την επόμενη κρίσιμη τριετία. 
 

Πιστεύουμε ότι η στασιμότητα είναι συντήρηση και οπισθοδρόμηση. Πιστεύουμε στους 
συλλογικούς αγώνες και διεκδικήσεις, στο δημοκρατικό διάλογο σεβόμενοι τις διαφορετικές 
απόψεις των άλλων. 
 
 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ επειδή: 
- διατυπώνουμε προτάσεις χωρίς να αρκούμαστε στα εύκολα συνθήματα 
- δεν κρυβόμαστε στα δύσκολα 
- είμαστε η συνείδηση των συναδέλφων που θέλουν, αλλά δεν τολμούν 
- σταθήκαμε και θα σταθούμε πάντα στο πλευρό των συναδέλφων 
- βάζουμε το «ΕΜΕΙΣ» πάνω από το «ΕΓΩ». 

 
 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
Εμείς κάναμε την Κίνηση…. εσύ θα μείνεις στάσιμος; 


