
 

 
 

Οι εξελίξεις στον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας μας 

επιβάλουν να ενημερώσουμε τους συναδέλφους σχετικά με αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της 

εκλογικής διαδικασίας του Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το Καταστατικό, κλήθηκαν τα εκλεγμένα 

μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να συνεδριάσουν για την Συγκρότηση του Προεδρείου 

καταθέτοντας προτάσεις επί αυτού. 

Η ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας, πάντα πιστή τις αρχές και τις αξίες της κατέθεσε 

την πάγια πρόταση για Διαπαραταξιακό Προεδρείο με συμμετοχή όλων των παρατάξεων που 

απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο (ή τουλάχιστον όσων παρατάξεων επιθυμούν) χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Δυστυχώς στην πρότασή μας αυτή συμφώνησε μόνο το Αυτόνομο Συνδικαλιστικό Κίνημα 

ενώ την απέρριψαν οι υπόλοιπες τρεις παρατάξεις (ΣΕΚ, Κίνηση Αλληλεγγύης, ΔΑΣ). Η Κίνηση 

Αλληλεγγύης διαφώνησε ως προς την συμμετοχή του εκπροσώπου του Αυτόνομου ενώ η ΔΑΣ 

δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει. Η ΣΕΚ ενώ στην αρχή έφερε πρόταση για Διαπαραταξιακό 

προεδρείο, απέσυρε την πρότασή της αυτή όταν οι δύο προαναφερόμενες παρατάξεις εξέφρασαν τις 

αντιρρήσεις τους (αντιρρήσεις λίγο-πολύ αναμενόμενες), φέρνοντας νέα πρόταση όπου απέκλειε εξ 

αρχής την συμμετοχή στο Προεδρείο του Αυτόνομου Συνδικαλιστικού Κινήματος(της 3ης σε σειρά 

εκλογής παράταξης).  

Καλούμε τις συνδικαλιστικές παρατάξεις που μπλοκάρουν την διαδικασία να αναλογιστούν 

τις ευθύνες τους ως προς το αδιέξοδο που έχει έρθει ο Σύλλογος. Η λογική αποκλεισμού 

παρατάξεων καταδικάστηκε με την ψήφο των μελών του Συλλόγου μας. Ας αφήσουν μερικοί τις 

μικροπαραταξιακές και προσωπικές τους αντιπαλότητες έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και ας 

μην γίνει ο Σύλλογος βορά σε έριδες που δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές λειτουργίας του. Είναι 

τουλάχιστον υποκριτικό παρατάξεις που προεκλογικά διατυμπάνιζαν «ενιαία ψηφοδέλτια» να 

αποκλείουν άλλες παρατάξεις από το Προεδρείο… Ο εξ αρχής αποκλεισμός παρατάξεων ή 

εκπροσώπων δεν τιμάει την ψήφο των συναδέλφων, αντίθετα αγνοεί επιδεικτικά την επιλογή 

τους. Όσοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία έδειξαν ότι επιθυμούν την ευρύτερη συνεργασία 

των συνδικαλιστικών παρατάξεων σε ένα Προεδρείο όπου δεν θα υπάρχουν οι λογικές του 

παρελθόντος. 

 

Η ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας από την αρχή πήραμε ξεκάθαρη θέση τόσο προεκλογικά 

όσο και τώρα. 

Η πρότασή μας ήταν και θα συνεχίσει να είναι, Διαπαραταξιακό Προεδρείο με συμμετοχή όλων 

των παρατάξεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, χωρίς αποκλεισμούς! 
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