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 ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΕΔΟΘ – Ν.Σ. ΑΔΕΔΤ

          
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 
Σθν Παραςκευι, 28 Απριλίου 2017 καλοφμαςτε να εκλζξουμε τουσ 
αντιπροςώπουσ μασ για το ςυνζδριο τθσ ΕΔΟΘ NT-ΑΔΕΔΤ.  Ζνα ςυνζδριο που 
παρόλο που αφορά τθν περιοχι του νομοφ Θεςςαλονίκθσ δεν παφει να 
αποτελεί μια εξαιρετικι ευκαιρία για να διατρανώςουμε τθν αγανάκτθςθ μασ, 
τισ αγωνίεσ μασ, τισ επιδιώξεισ  μασ ωσ εργαηόμενοι, ςτζλνοντασ παράλλθλα 
ζνα θχθρό μινυμα απζναντι ςτισ αυταρχικζσ και αδιζξοδεσ πολιτικζσ 
Τπουργείου και Διοίκθςθσ.  Μινυμα που δυςτυχώσ κάποιοι κζλουν να το  
παρουςιάηουν ςαν κινδυνολογία και καταςτροφολογία.  

 

Δυςτυχώσ όμωσ δεν αποτελεί πλζον κινδυνολογία ο αποκλειςμόσ μασ από το προςωρινό Δ.. του ΕΦΚΑ και 
από τισ ομάδεσ εργαςίεσ για το νζο φορζα, οι τραγικζσ κακυςτεριςεισ ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ του 
Οργανογράμματοσ, το ςοβαρό ενδεχόμενο πλεονάηοντοσ προςωπικοφ που μοιραία μπορεί να οδθγιςει ςε 
διάφορεσ μορφζσ αναγκαςτικισ κινθτικότθτασ – κάτι που άλλωςτε δεν απζκλειςαν υπουργοί και διοικθτζσ - 
θ αναςφάλεια των ςυναδζλφων για το που κα εργάηονται τθν επόμενθ μζρα.  
 
Οφτε αποτελεί πλζον φθμολογία το φιάςκο τθσ δθμιουργίασ του ΕΦΚΑ, το διοικθτικό χάοσ που επζφερε, θ 
ανφπαρκτθ προετοιμαςία, οι εικόνεσ διάλυςθσ ςτα τμιματα Μθτρώου και όχι μόνο, ο πλιρθσ 
αποςυντονιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ, θ ανυπαρξία βαςικών προμθκειών απαραίτθτων για τθ λειτουργία των 
υποκαταςτθμάτων. 
 
Δεν αποτελεί καταςτροφολογία θ ΜΗ λειτουργία των υπθρεςιακών υμβουλίων – με αποκλειςτικι ευκφνθ 
του Τπουργοφ, οφτε και θ ςαφισ πρόκεςθ του να τα λειτουργιςει χωρίσ εκπροςώπουσ των εργαηομζνων, 
οφτε φυςικά θ τακτοποίθςθ θμζτερων και οι υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ «αντιφρονοφντων».  
 
Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα, αποτελοφν τθ μόνθ και ςκλθρι πραγματικότθτα που βιώνουμε ωσ 
εργαηόμενοι, όςο κι αν προςπακοφν κάποιοι να μασ πείςουν για το αντίκετο, εξυπθρετώντασ προφανζςτατα 
κομματικζσ ςκοπιμότθτεσ. Σισ ίδιεσ κομματικζσ ςκοπιμότθτεσ εξυπθρετοφν και όταν υποςτθρίηουν τθν 
αναγκαιότθτα του ΕΦΚΑ (δικαιολογώντασ τα αδικαιολόγθτα) αλλά και τθν εφαρμογι τθσ νζασ Αξιολόγθςθσ, 
τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι και με τθ μορφι που ζχει, προκαταβάλλοντασ μάλιςτα τισ διακζςεισ των 
εργαηόμενων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίηουν ακόμθ και οι ίδιοι τισ ςοβαρζσ πακογζνειεσ τθσ.  
 
Η ΔΑΚΕ ΙΚΑ ΚΕΝΣΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 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 οποιονδιποτε υπουργό ι Κυβζρνθςθ 
προερχόταν και το ίδιο κα κάνει και τώρα απζναντι ςτθν κάκε αδιζξοδθ πολιτικι, είτε αυτι είναι το 
μόρφωμα του ΕΦΚΑ και με ότι αυτό προκάλεςε, είτε είναι θ Αξιολόγθςθ, είτε θ τακτοποίθςθ θμζτερων και οι 
υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ ςυναδζλφων.  
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: 
 Εξαςφάλιςθ των κζςεων εργαςίασ 

 Άμεςθ λειτουργία των Τπθρεςιακών υμβουλίων με νόμιμθ ςφνκεςθ.  

 Ενεργι ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθν Κατάρτιςθ Οργανογράμματοσ 

 Διενζργεια κρίςεων (Ν. 4369/2016) 

 Καμία υποχρεωτικι μετακίνθςθ ςυναδζλφου. 

 Αναςτολι τθσ αξιολόγθςθσ μζχρισ ότου ολοκλθρωκοφν το Οργανόγραμμα, οι διαδικαςίεσ των κρίςεων, θ 
αξιολόγθςθ δομών, θ ςφςταςθ και λειτουργία των Τπθρεςιακών υμβουλίων, αλλά και παρεμβάςεισ  
ςτον ίδιο το νόμο (π.χ. αναφορικά με τουσ «ανεπαρκείσ και «ανίκανουσ»  για την υπηρεςία») 

 Μεγαλφτερθ αποκζντρωςθ ςτισ νζεσ δομζσ του ΕΦΚΑ. Απομάκρυνςθ από το Ακθνοκεντρικό 
Οργανόγραμμα που ιδθ ςχεδίαςαν (π.χ. λειτουργία τησ Α’ Δ/νςησ Συντάξεων ςτη Θεςςαλονίκη,  

αποκεντρωμένα τμήματα ΠΕΚΑ ςε περιςςότερεσ πόλεισ).  
 



 
 

Οι σποψήθιοι ηης ΔΑΚΕ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για ηην εκλογή ανηιπροζώπων 
ζηο 9ο ζσνέδριο ηης Ε.Δ.Ο.Θ. Ν/Τ ΑΔΕΔΥ Θεζζαλονίκης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Ζνωςθ Δθμοςιοχπαλλθλικών Οργανώςεων Θεςςαλονίκθσ αποτελεί το μεγαλφτερο Νομαρχιακό τμιμα τθσ 
ΑΔΕΔΤ και ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ του ςυνεδρίου τθσ ουςιαςτικά αποτελεί ςτιριξθ ςτον ίδιο το κεςμό 
τθσ  ΑΔΕΔΤ. 
Ζνασ κεςμόσ ο οποίοσ τα τελευταία χρόνια αμφιςβθτείται ζντονα, όχι μόνο για τθν αποτελεςματικότθτα 
αλλά και για τθν αδυναμία ςυνεννόθςθσ και εκλογισ ενόσ Προεδρείου.  Χωρίσ Προεδρείο επί ςειρά ετών,  
πλζον δείχνει εγκλωβιςμζνθ ανάμεςα ςε ιδεολογικοφσ ακροβατιςμοφσ, αγκυλώςεισ  και ςτθ μόνιμθ πλζον 
αςυνεννοθςία.  
Παρόλα αυτά θ  ΑΔΕΔΤ αποτελεί το τριτοβάκμιο ωματείο μασ και θ ςυμμετοχι μασ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ 
κεωρείται για εμάσ μονόδρομοσ, προκειμζνου με αυτό τον τρόπο να ςτθρίξουμε κάκε προςπάκεια για ζνα 
ςυνδικάτο ΙΧΤΡΟ, ικανό να ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘΕΙ, να ΕΜΠΝΕΤΕΙ να ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ…. να απαιτιςει λφςεισ 
ςτα καυτά προβλιματα τθσ Δθμόςιασ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τθσ επιχειροφμενθσ Αξιολόγθςθσ, τθσ 
Αξιοπρζπειασ ςτθν εργαςία μασ.  
 

Σπλάδειθε – ζπλαδέιθηζζα ζε θαινύκε   λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία:  
 γηαηί ε εθπξνζώπεζή καο γηα ηα ζνβαξόηαηα δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά καο είλαη 

ππόζεζε ΟΛΩΝ καο 
 γηαηί θαλείο δελ πξέπεη λα κείλεη ακέηνρνο,  
 γηαηί κόλν κε ηε ζπκκεηνρή ζηέιλνπκε ηα κελύκαηα πνπ ζέινπκε θαη όρη κε ηελ εθ ηωλ 

πζηέξωλ θξηηηθή,  
 γηαηί ε απνρή δελ είλαη ιύζε 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην Πεξ/θν Υπνθ/κα Θεο/ληθεο (4ν όξνθν) ζηηο 28 Απξίιηνπ 2017.  
Οη ζπλάδειθνη παξαθαινύληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο  Δειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο. 

 

 

Ακαναςίου Ελπινίκθ Περιφερειακό Θεςςαλονίκθσ 
Αμαξοποφλου Παραςκευι Τποκατάςτθμα Καλαμαριάσ 
Αριςτείδου Αριςτείδθσ Τποκατάςτθμα Καλαμαριάσ 
Κοκκίνου Αικατερίνθ Περιφερειακό Θεςςαλονίκθσ 
Μάνοσ Γεώργιοσ Περιφερειακό Θεςςαλονίκθσ 
Μθτρακοφδθ Αικατερίνθ Τποκατάςτθμα Ιωνίασ 
Μορζλου Βαςιλικι Περιφερειακό Θεςςαλονίκθσ 
Μπάκα Ελευκερία Τποκατάςτθμα Ιωνίασ 
ιάκκασ Παςχάλθσ Τποκατάςτθμα Ιωνίασ 


