
υνάδελφοι,  

Τθν Παραςκευή 15 Απριλίου 2022 και μετά από αλλεπάλλθλεσ 
αναβολζσ, καλοφμαςτε να εκλζξουμε τουσ αντιπροςϊπουσ μασ για 
το ςυνζδριο τθσ ΕΔΟΘ N/T ΑΔΕΔΥ. Ζνα ςυνζδριο που διαχρονικά 
αποτελεί μια εξαιρετικι ευκαιρία να διατρανϊςουμε τισ αγωνίεσ, 
τουσ προβλθματιςμοφσ, τθν αγανάκτθςθ μασ, τισ επιδιϊξεισ ωσ 
εργαηόμενοι, ςτζλνοντασ παράλλθλα ζνα θχθρό μινυμα απζναντι 
ςτισ αδιζξοδεσ πολιτικζσ Υπουργείων και Διοικιςεων για το τζλμα 
ςτο οποίο ζχει περιζλκει θ Κοινωνικι Αςφάλιςθ ςτθ χϊρα μασ. 

 
Θ ηοφερι κατάςταςθ που επικρατεί ςτον ΕΦΚΑ επιςκίαςε γριγορα τα όποια κετικά βιματα ζγιναν μετά 
και από τισ αφόρθτεσ πιζςεισ των ίδιων των εργαηόμενων και τθσ Ομοςπονδίασ (όπωσ θ προμικεια 
υπολογιςτϊν και αυτοκινιτων, το κακεςτϊσ ςυνταξιοδότθςθσ ςυναδζλφων, θ λφςθ τθσ ομθρείασ των 
ςυναδζλφων με τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ). Δυςτυχϊσ η υποςτελζχωςη, οι ςπαςμωδικζσ κινήςεισ τησ 
Διοίκηςησ, η ζλλειψη ςυντονιςμοφ, το χάοσ των εγκυκλίων και τησ πολυνομίασ, η ζλλειψη 
υλικοτεχνικήσ υποδομήσ, χωρίσ internet, χωρίσ emails, το αλαλοφμ με τα λογιςμικά, οι βίαιεσ, 
ανοργάνωτεσ Ενοποιήςεισ Δομϊν αλλά και μετακινήςεισ ςυναδζλφων η ανεπαρκήσ εκπαίδευςη αλλά 
και ςτήριξη των ςυναδζλφων ςτα νζα αντικείμενα, η αφόρητη πίεςη για απόδοςη και ςτατιςτικά και το 
οργανωτικό χάοσ, εξακολουκοφν να αποτελοφν μζχρι και ςιμερα τθν πραγματικότθτα ςτον ΕΦΚΑ. Ζνασ 
Οργανιςμόσ Ζκτρωμα που δθμιουργικθκε εντελϊσ αυταρχικά από τθν προθγοφμενθ πολιτικι θγεςία και 
ουςιαςτικά υλοποιικθκε από τθν τωρινι, θ οποία ιρκε να ολοκλθρϊςει το «ζγκλθμα». Θ βακιά κρίςθ 
που βιϊνει ο μεγαλφτεροσ αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ τθσ χϊρασ δεν αφινει ανεπθρζαςτο οφτε τον απλό 
πολίτθ, αςφαλιςμζνο ι ςυνταξιοφχο, ο οποίοσ ξεςπάει τθν οργι του ςτον εργαηόμενο του ΕΦΚΑ, που δεν 
ζχει ςταματιςει όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργεί ωσ κυματοκραφςτθσ τθσ δυςαρζςκειασ του κόςμου. Οι 
εργαηόμενοι των Αςφαλιςτικϊν Ταμείων που επί δεκαετίεσ ζβαηαν πλάτθ ςτισ ατελείωτεσ μεταρρυκμίςεισ 
και τουσ πειραματιςμοφσ ςτθν Κοινωνικισ Αςφάλιςθ, «καλφπτοντασ» τθν ανεπάρκεια τθσ Πολιτείασ, τϊρα 
μεκοδευμζνα ςτιγματίηονται ςαν οι χειρότεροι Δθμόςιοι Υπάλλθλοι... δθλαδι ΚΑΙ «ΝΗΣΙΚΟΙ» ΚΑΙ 
«ΔΑΡΜΕΝΟΙ». Αντί ο κ.Υπουργόσ να προςτατεφςει και να ςτθρίξει τουσ εργαηόμενουσ, αυτόσ ο ίδιοσ τουσ 
δίνει βορά ςτα Μ.Μ.Ε. υποδαυλίηοντασ ςυνειδθτά τον Κοινωνικό Αυτοματιςμό. Συςτθματικι προςπάκεια 
απαξίωςθσ των εργαηόμενων και του Οργανιςμοφ, προκειμζνου να ςτρϊςει το χαλί ςε ιδιϊτεσ 
Δικθγόρουσ και Λογιςτζσ αλλά και Διευκυντζσ, αλλοιϊνοντασ επικίνδυνα τθ φφςθ του Δθμόςιου 
Χαρακτιρα τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.  
 
Θ εικόνα ολοκλθρϊνεται με τθ ψιφιςθ του τελευταίου νομοςχεδίου με το οποίο: 
Διαλύεται η διοικητική ιεραρχία του φορέα μασ με τουσ ιδιώτεσ Διευθυντέσ 
Παραδίδεται η τεράςτια ακίνητη περιουςία του φορέα ςε μία Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού 
ςκοπού 
Καταργούνται οι αιρετοί εκπρόςωποί μασ από τα Πειθαρχικά Συμβούλια 
 
 
Θ ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρικήσ Μακεδονίασ ζχει ξεκάκαρεσ κζςεισ, χωρίσ «ιξεισ αφιξεισ», χωρίσ «ναι μεν 
αλλά», χωρίσ ευκαιριακοφσ, καιροςκοπικοφσ ιδεολογικοφσ ακροβατιςμοφσ. Δεν δίςταςε ςε καμία 
περίπτωςθ να καταδικάςει και να πολεμιςει αντεργατικζσ πρακτικζσ από οποιονδήποτε Τπουργό ή 
Κυβζρνηςη και αν προερχόταν. Αντιςτακικαμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ ςτο ςχεδιαςμό και τθ 
δθμιουργία του ΕΦΚΑ, όταν άλλοι «ζνιπταν τασ χείρασ τουσ» ι «ζβαηαν πλάτθ» ςτουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ 
τότε Πολιτικισ Θγεςίασ. Συνεχίηουμε και αντιςτεκόμαςτε και τϊρα απζναντι ςτισ αδιζξοδεσ πολιτικζσ του 
νυν Υπουργοφ με τισ οποίεσ αμφιςβθτείται, άλλεσ φορζσ ςυγκαλυμμζνα κι άλλεσ φορζσ απροκάλυπτα, ο 
ίδιοσ ο Δθμόςιοσ Χαρακτιρασ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 



 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: 

 Προςλιψεισ Προςωπικοφ 

 Ενιαίο Κανονιςμό Παροχϊν και Αςφάλιςθσ 

 Υλικοτεχνικι Υποδομι 

 Ουςιαςτικι απλοποίθςθ Νομοκεςίασ και Διαδικαςιϊν 

 Επαρκισ εκπαίδευςθ και μετζπειτα ςτιριξθ των εργαηομζνων. Άμεςθ ςτελζχωςθ τθσ Δ/νςθσ 
Εκπαίδευςθσ με Εκπαιδευτζσ ςυνάδελφουσ αλλά και ςτελζχωςθ των Help Desks με ζμπειρο 
προςωπικό. 

 Στιριξθ και Επιτάχυνςθ του Προγράμματοσ ΑΤΛΑΣ  

 Αναςχεδιαςμό του Οργανογράμματοσ με τθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ και των εργαηόμενων 

 Αναγνϊριςθ του ζργου των υπαλλιλων και προςταςία τουσ  

 Κατάργθςθ τθσ νομοκεςίασ περί Ιδιωτϊν Διευκυντϊν, Εξαίρεςθσ των αιρετϊν από τα Πεικαρχικά 
Συμβοφλια, τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Διαχείριςθσ περιουςίασ και τθσ απονομισ ςφνταξθσ από 
Δικθγόρουσ και Λογιςτζσ. 

 Καταβολι των Κλιμακίων απονομϊν ςυντάξεων και άμεςθ επζκταςθ του κεςμοφ των Κλιμακίων και 
ςτισ υπόλοιπεσ Διευκφνςεισ του Οργανιςμοφ. 

 Παρουςία Προςωπικοφ Φφλαξθσ ςε όλεσ τισ δομζσ του ΕΦΚΑ 

 Γιατρό Εργαςίασ 
 

Οι υποψήφιοι τησ ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρικήσ Μακεδονίασ για την εκλογή αντιπροςϊπων 
ςτο 10ο ςυνζδριο τησ Ε.Δ.Ο.Θ. Ν/Σ ΑΔΕΔΤ Θεςςαλονίκησ 

Ακαναςίου Ελπινίκθ   Δ/νςθ Γ' Απονομισ Συντάξεων 
Αμαξοποφλου Παραςκευι(Βοφλα) Δ/νςθ Γ' Παροχϊν 
Ανδρεάδου Σμαράγδα(Σμαρϊ)  Τοπικι Δ/νςθ Η' Θες/νικθσ (Σταυροφπολθσ) 
Αριςτείδου Αριςτείδθσ(Άρθσ)  Δ/νςθ Γ' Παροχϊν 
Γιάγκου Θωμαι(Θϊμθ)   Τοπικι Δ/νςθ ΣΤ' Θες/νικθσ (Καλαμαριάσ) 
Καϊκασ Γεϊργιοσ    ΚΕΑΟ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
Μάνοσ Γεϊργιοσ    Υποδ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
Μαυροποφλου Ελιςάβετ(Ελίηα)  ΠΕΚΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
Μορζλου Βαςιλικι(Βάςω)  Δ/νςθ Γ' Απονομισ Συντάξεων 
Παπαχρθςτόπουλοσ Δθμιτριοσ  Τοπικι Δ/νςθ Γ' Θες/νικθσ (Τοφμπασ) 
Πεταλωτισ Γεϊργιοσ   ΚΕΑΟ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
Σαμαντςίδθσ Κωνςταντίνοσ  Τοπικι Δ/νςθ Θ' Θες/νικθσ (Νεάπολθσ) 
Σιάκκασ Παςχάλθσ   Τοπικι Δ/νςθ Ι' Θες/νικθσ (Ιωνίασ) 
Στολτίδθσ Δθμιτριοσ   Δ/νςθ Γ' Απονομισ Συντάξεων 
Φάκα Παραςκευι(Βιβι)   Δ/νςθ Γ' Απονομισ Συντάξεων 
Χαριηάνθσ Δθμιτριοσ   Υποδ/νςθ Απονομισ Συντάξεων Αναπθρίασ 

 

Ζητάμε να ςτηρίξετε τουσ υποψηφίουσ τησ ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρικήσ Μακεδονίασ. 

Η ψήφοσ ςτη ΔΑΚΕ αποτελεί ψήφο αμερόληπτησ και ουςιαςτικήσ εκπροςϊπηςησ. 

Αποηελεί τρέος μας, ως εργαζόμενοι και ως πολίηες, να αναζσνηατθούμε και να ζσνετίζοσμε 

πιο δσναμικά, να διεκδικήζοσμε ηα ασηονόηηα. Ενωμένοι, προζπερνώνηας ηα όποια κομμαηικά 

και ιδεολογικά ζηεγανά να κινηθούμε με αποθαζιζηικόηηηα και προζήλωζη ζηο ζηότο μας, με 

ζσγκεκριμένο διεκδικηηικό πλαίζιο, και κσρίως με ΜΙΑ θωνή, να περιζώζοσμε όηι έτει 
απομείνει από ηην Κοινωνική Αζθάλιζη και ηο Δημόζιο ταρακηήρα ηης. 


