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Για τις απαράδεκτες μετακινήσεις συναδέλφων και τις 
μεθοδεύσεις για την κατάργηση του Υποκαταστήματος της Αριδαίας 

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι, 

Σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με την ανεπάρκεια του δημόσιου 
συστήματος υγείας να καλύψει τις ανάγκες τους απέναντι στην πανδημία του «νέου 
κορονοϊού», ο εργοδοτικός συνδικαλισμός (Συναδελφική Ενωτική Κίνηση, ΔΑΚΕ, Αδέσμευτη 
Αγωνιστική Συνεργασία) βρήκε την ευκαιρία να προβοκάρει τις θέσεις της παράταξης μας για 
το θέμα της μετακίνησης συναδέλφων με απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.  

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 68/17-3-2020 ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρεται ότι η παράταξη 
μας διαφωνεί με τις προτάσεις που καταγράφονται σε αυτή χωρίς όμως να αιτιολογεί τους 
λόγους!. Η Δημοσιουπαλληλική Ενότητα έκανε ξεκάθαρο ότι διαφωνεί με το περιεχόμενο της 
ανακοίνωσης γιατί:  

 δεν γίνεται καμία αναφορά στις αιτίες και τους λόγους που γίνονται τέτοιου είδους 
μετακινήσεις,  

 δεν γίνεται καμία αναφορά στις αιτίες και τους λόγους που καταργούν, κλείνουν ή 
συγχωνεύουν Τμήματα, Υποκαταστήματα, υπηρεσίες κλπ.  

 δεν γίνεται καμία αναφορά στην έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στον ΕΦΚΑ και το 
γεγονός ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει στο άμεσο μέλλον με την υλοποίηση και του 
«νεόυ» οργανογράμματος που ετοιμάζουν αλλά προτείνουν ως «έταιροι της κυβέρνησης» να 
γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για να καλυφθούν τα κενά του Υποκαταστήματος της 
Έδεσσας από συναδέφλους άλλων υποκαταστημάτων. Από ποιους άραγε; Μήπως εννοούν 
ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στον ΕΦΚΑ; Γιατί δεν κάνουν αναφορά στις ελλείψεις 
του Υποκαταστήματος της Έδεσσας που έχει μετακινηθεί προσωπικό (ΠΕΚΑ) και έχει 
αναλάβει επιπλέον καθήκοντα (ΚΕΠΑ);    

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι, 

Μπορεί να δίνουν και παίρνουν οι καταγγελίες για «αναξιοκρατικές και αδιαφανείς» 
μετακινήσεις από την συνδικαλιστική πλειοψηφία αλλά είναι οι ίδιοι που όλο το προηγούμενο 
διάστημα δεν έβγαλαν κουβέντα για την συρρίκνωση των δομών του ΕΦΚΑ, του τ. ΙΚΑ 
ειδικότερα. Μήπως δεν ήξεραν ότι το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ προέβλεπε το κλείσιμο του 
Υποκαταστήματος της Αριδαίας και της μετατροπής του, προσωρινά, σε υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πολιτών με λίγα άτομα? Γιατί δεν εναντιώθηκαν στην κατάργηση του στην 
πρόσφατη συνάντηση με τον Διοικητή τον περασμένο Φεβρουάριο; Γιατί ακόμα και τώρα δεν 
διεκδικούν να μην κλείσει το Υποκατάστημα της Αριδαίας, αλλά και κανένα άλλο, και 
προτείνουν την επανεξέταση της υποβάθμισης του Υποκαταστήματος; 

Οι μετακινήσεις εργαζομένων με απόφαση της Διοίκησης που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση 
της ΝΔ, γίνονταν και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και παλιότερα. Αποτελεί ένα εργαλείο 
εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων, χειραγώγησης και εξαγοράς συνειδήσεων. 
Μετατρέπεται ταυτόχρονα σε εργαλείο καλλιέργειας φόβου και εργασιακής ανασφάλειας, 
συντηρητικοποίησης και αναδίπλωσης των εργαζομένων στη λογική των ατομικών λύσεων. 
Λογική που ενισχύεται όχι μόνο από την κυβερνητική πολιτική αλλά και από την απαξίωση 
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των συνδικάτων μας, αφού είναι αναμενόμενο οι συνάδελφοι να εγκλωβίζονται σε διάφορα 
σχήματα ατομικών λύσεων ή στη φυγή από τον ΕΦΚΑ μέσω κινητικότητας όταν δεν βρίσκουν 
συλλογικό αποκούμπι στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. 

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στο χώρο μας δεν είχαν και 
δεν έχουν κανένα αγωνιστικό σχέδιο οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων. Εξαντλούν τις 
όποιες παρεμβάσεις τους σε ανταλλαγή απόψεων με τη Διοίκηση, ακριβώς γιατί είναι ταγμένες 
στη λογική του κοινωνικού εταιρισμού και της συνδιοίκησης. 

Καλούμε τους εργαζόμενους να τους γυρίσουν την πλάτη. Να πάρουν πρωτοβουλίες 

οργάνωσης και αντίστασης από τα κάτω. Να δυναμώσουν κυρίως με κάθε τρόπο το ταξικό 

μέτωπο πάλης, την κοινωνική συμμαχία εργαζομένων, και φτωχών αυτοαπασχολούμενων και 

συνταξιούχων βάζοντας μπροστά την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. 

 

Διεκδικούμε αγωνιστικά: 

 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες 

του. Μονιμοποίηση συναδέλφων ΙΔΑΧ.  

 Όχι στη συγχώνευση - κλείσιμο υποκαταστημάτων. Να μην καταργηθεί το Υποκατάστημα 

της Αριδαίας.  

 Να ανακληθούν τώρα οι μετακινήσεις εκτός εάν υπάρχει πρόθεση των ίδιων των 

συναδέλφων. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και τα δικαιώματα μας.  
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