
 

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, εισηγηθήκαμε ως πλειοψηφούσα παράταξη του ΔΣ 

της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ και υπερψηφίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία -πλην των δυνάμεων 

του ΠΑΜΕ (1 σύμβουλος, από τους 21)- η πρότασή μας για αποχή από τις εκλογές 

παρωδία που προκήρυξε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, με καταληκτική ημερομηνία για το 

λεκανοπέδιο την 27η Γενάρη. 

Είχαμε προηγουμένως αιτηθεί, τόσο προς τον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ κο Δουφεξή, 

όσο και προς τον Υπουργό Εσωτερικών κο Βορίδη, την παράταση της θητείας της 

λειτουργίας του Υ.Σ. ως την 31η Μάρτη, προτάσσοντας λόγους καλπάζουσας 

πανδημίας και αδυναμίας προετοιμασίας των εκλογών, επισκέψεων των 

υποψηφίων στους χώρους δουλειάς, γενικών συνελεύσεων κτλ. Απάντηση δεν 

έκανε κανείς τον κόπο να μας δώσει, πλην προφορικής του υπουργού, που απέκλειε 

το αίτημά μας. 

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, υπενθυμίζουμε την απαξίωση και ουσιαστικά 

κατάργηση των Υ.Σ. που ξεκίνησε το 2015 καθώς  μεταθέσεις, τοποθετήσεις και 

αναθέσεις- προαγωγές λάμβαναν χώρα, με σημειώματα ή ψιθύρους από 

γνωστούς κύκλους που σύχναζαν μεταξύ ορόφων της Αγ. Κων/νου 8, γεγονός που 

είχε καταγγείλει με σειρά υπομνημάτων ο εκπρόσωπός της παράταξής μας τότε,  Ε. 

Θεοδωρίδης. Το 2017 –«Σωτήριον Έτος»- έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ, δεν έγινε 

καμία συνεδρίαση Υ.Σ., ενώ το 2018 με ρυθμούς χελώνας-και λόγω έλλειψης 

προσωπικού στο αρμόδιο τμήμα που έφερνε τις εισηγήσεις- πέρασαν με μεγάλες 

καθυστερήσεις ορισμένα από τα σωρευμένα αιτήματα συναδέλφων, ενώ το 

παρασκήνιο λειτουργούσε άψογα και με ρυθμούς καταιγιστικούς. Κατάσταση η 

οποία κληρονομήθηκε και παγιώθηκε, καθώς, η συνταγή του παρασκηνίου 

θεωρήθηκε πετυχημένη, οπότε η απαξία και η κατάργηση ουσιαστικά των Υ. Σ 

παραμένει και στις ημέρες μας. Στα λιγοστά αιτήματα που ακολουθήθηκε η ορθή 

οδός ανήκουν οι αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας (ακόμα βαλτώνουν από το 2016), οι 

μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία (με καθυστέρηση ακόμα και12 μηνών και 

οικονομική ζημία για τους ενδιαφερόμενους) και οι άδειες άσκησης ιδιωτικού 

έργου (που ανακάλυψαν κι εκεί τρόπο να τις απορρίπτουν). Τα δε Πειθαρχικά 

Συμβούλια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον φόρτο των δικαστικών, βαλτώνουν 

χρόνια, με ό,τι μπορεί να σημαίνει για παραγραφές παραπτωμάτων και επιστροφή 



στην Υπηρεσία, ανθρώπων με σοβαρότατο πειθαρχικό- ποινικό αδίκημα, ή 

συναδέλφων που επιθυμούν την δικαίωση- απαλλαγή. Και βέβαια, ο Υπουργός της 

καρδιάς μας, κος Χατζηδάκης έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα λίβελο στην 

επικοινωνιακή του προπαγάνδα, διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, 

νομοθετώντας την απομάκρυνση των αιρετών εκπροσώπων μας από τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια. Αλήθεια ο κος Υπουργός, έχει να καταλογίσει το οτιδήποτε 

απέναντι στους αιρετούς- μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων; Αθώωσαν με την 

ψήφο τους έστω έναν επίορκο; Απλά αφήνει να αιωρείται ένας ακόμα ανυπόστατος 

ψόγος, κατά τη συνήθη τακτική του, απέναντι στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, 

μεταξύ των άλλων καταδικαστέων στο Ν/Σ για το δήθεν Εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. 

 Καλεί λοιπόν, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με μητρώα εκλογέων και ψηφοδέλτια 14 

μηνών, τόσο να ψηφίσουν- όσο και να εκλεγούν, συνάδελφοι που είτε δεν 

βρίσκονται εν ζωή, είτε και σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ήδη συνταξιούχοι. Στην 

περιφέρεια δε, τους υποχρέωσαν να διοργανώσουν εκλογές και να αποστείλουν 

επιστολική ψήφο, εντός 3 ημερών (19 -21/1/2022), ώστε να είναι έγκυρα. Στην 

Αθήνα, εν μέσω σφοδρού πανδημικού κύματος και απωλειών ανθρώπινων ζωών, 

διοργανώνουν εκλογές με ό,τι κινδύνους αυτό ελλοχεύει για πρόσθετες 

μετακινήσεις, συγχρωτισμό στα εκλογικά κέντρα, τόσο για το σώμα των 

ψηφοφόρων όσο και για τις εφορευτικές επιτροπές. Με άλλα λόγια για τη 

Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ,  δεν καίγεται καρφάκι -όχι ότι περιμέναμε αυτές τις 

εκλογές για το διαπιστώσουμε- ούτε για τη συμμετοχή, ούτε για τα Υ.Σ., ούτε για 

το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα των εκλογών και φυσικά για την υγεία και την 

ζωή των συναδέλφων. Δεν είναι μόνο η έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης, η 

ανικανότητα, η προκλητικότητα, η αδιάκοπη κατασυκοφάντηση, είναι και η εχθρική 

αδιαφορία που αντιμετωπίζουμε και πλέον δεν πρόκειται για σταγόνες που 

ξεχειλίζουν το ποτήρι, που δεν είναι καν ραγισμένο-είναι σπασμένο με ευθύνη 

σίγουρα όχι από τη μεριά μας. Κοροϊδία, εκλογές- παρωδία, με «ληγμένα 

ψηφοδέλτια», ενώ σίγουρα δεν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν τη λειτουργία 

και το θεσμό των Υ.Σ. 

Τέλος, μία αναφορά σε εκείνους που επέλεξαν να καλέσουν σε συμμετοχή… 

Ειλικρινά λυπούμεθα, διχάζετε για μία ακόμη φορά τους συναδέλφους με 

μικροπαραταξιακές ξεπερασμένες τακτικές στις πιο δύσκολες στιγμές που 

βιώνουμε, σε μια προσπάθεια να κρατηθείτε από τα μαλλιά σας ως υπάρξεις, ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρετε αδιάκοπα τις υπηρεσίες σας στους εκάστοτε πολιτικούς 

μας προισταμένους. Πόσο μάλλον σήμερα δε προς τον κύριο Χατζηδάκη, που θέλει 

εκτός των άλλων, να μας εκπαραθυρώσει κι από τα Πειθαρχικά. Σίγουρα είναι 

περιχαρείς για εσάς…   

Οι συνάδελφοι ξέρουν, αντιλαμβάνονται και αξιολογούν. Δεν θα συμμετέχουν 

στις δήθεν εκλογές, θα απέχουν και η συντριπτική τους αποχή, θα είναι μήνυμα, 

όχι τόσο για αυτούς που κωφεύουν σφυρίζοντας αδιάφορα, καθυβρίζουν και 

απαξιώνουν, αλλά ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης και μαζικής συλλογικότητας που 



θα δράσει ευεργετικά, ενδυναμώνοντας τις αντιδράσεις μας που έρχονται το 

αμέσως προσεχές διάστημα.      

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 


