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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

Κατά την 22η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 05/11/2021 συζητήθηκαν τα εξής: 

1. Βιώνοντας   τη  δεύτερη χρονιά πανδημίας  στη χώρα μας με  τις  ολέθριες  συνέπειες   της
παντού  και  παράλληλα  την    αποδόμηση  της  κοινωνικής  Ασφάλισης  που  επιχειρεί  η
κυβέρνηση  αλλά και της εργασιακής μας  ανασφάλειας σαν  υπάλληλοι του ΕΦΚΑ θεωρούμε
ότι είναι πλέον  ανάγκη να πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας
προκειμένου να δοθεί  η δυνατότητα έκφρασης σε  όλους τους συναδέλφους μας. Για αυτό
ομόφωνα αποφασίστηκε  η  διεξαγωγή Γενικής  Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας
τηρώντας  τα  απαραίτητα    υγειονομικά   μέτρα  λόγω της  πανδημίας.  .  Διαπαραταξιακή
επιτροπή αποτελούμενη από τους Παπαλεξοπούλου  Σταματία, Αθανασιάδου Βιργινία και
Γαλατιανό Στέλιο ανέλαβαν την έρευνα για την διαδικασία διεξαγωγής της.

2. Το 27ο Απολογιστικό και Καταστατικό Συνέδριο ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ  θα πραγματοποιηθεί στη
Λάρισα  στις  24,  25  &  26/11/21   με  θέματα:   την  ενοποίηση  των  ομοσπονδιών  των
εργαζομένων  στον  ΕΦΚΑ   και  την  αλλαγή  καταστατικών  και  ονομάτων  των  Α’θμιων
Συλλόγων και Ομοσπονδιών.

3. Παρατηρήθηκε  ότι  δεν  τηρούνται  τα  μέτρα  στην  είσοδο  των  καταστημάτων  μας   και  οι
ασφαλισμένοι  εισέρχονται  χωρίς  έλεγχο.  Ομόφωνα  αποφασίστηκε  να  σταλεί  γραπτή
ανακοίνωση  στην  ΠΥΣΥ  με  κοινοποίηση  στους   Δ/ντες  των  καταστημάτων  και  να  γίνει
ξεκάθαρο ότι  αν δεν τηρούν τα μέτρα,  θα προχωρήσουμε στην κατάδειξη  του γεγονότος
αρμοδίως. Είμαστε υπέρ της τήρησης των μέτρων αλλά αποποιούμαστε  της ευθύνης ως
υπάλληλοι  αφού  η  αρμοδιότητα  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στα  υπαλληλικά  μας  καθήκοντα.
(εκδόθηκε ξεχωριστή ανακοίνωση).

4. Περίτρανα  αποδείχθηκε   φιάσκο  η  επιλογή  της  Διοίκησης  να  εκχωρήσει  την  έκδοση
συντάξεων σε ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους δεδομένου ότι πιστοποιήθηκαν 179 από τους
1200.  Η  Διοίκηση  υποχρέωσε  συναδέλφους  μας  παράλληλα  με  τα  υπηρεσιακά  τους
καθήκοντα  να  εκπαιδεύσουν  ιδιώτες  με  την  απειλή  πειθαρχικού  παραπτώματος  σε
περίπτωση  άρνησής  τους.  Την  ίδια  ώρα   οι  πολίτες  περιμένουν  να  εκδοθούν   360.000
συντάξεις.  Η ανικανότητα του Υπουργείου να λύσει το πρόβλημα είναι εμφανής, κωφεύει
στις  προτάσεις  για   πρόσληψη  μόνιμου  εκπαιδευμένου  προσωπικού,  σύγχρονου
τεχνολογικού  εξοπλισμού,  κατάργηση της  πολυνομίας  και  απλούστευση των  διαδικασιών
των συγχωνευμένων στον ΕΦΚΑ ταμείων που θα λύσουν το πρόβλημα.  Η ανάθεση έκδοσης
συντάξεων είτε  σε ιδιώτες είτε  σε συνταξιούχους συναδέλφους μας είναι προφανές ότι δεν
θα φέρει αποτέλεσμα.

5. Μετά  τους  θανάτους  εργαζομένων  της  EFOOD &  των  λιμενεργατών  της   COSCO οι
πανελλαδικές  απεργιακές κινητοποιήσεις τους που ακολούθησαν έφεραν σπουδαίες νίκες
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των  εργαζομένων  κατά   του  αντιλαϊκού  νόμου  Χατζηδάκη  που  σε  περίοδο  πανδημίας
καταργεί  βασικά  εργατικά  δικαιώματα.  Οι  νίκες  αυτές  καταδεικνύουν  την  ανάγκη  των
εργαζομένων για  ασφάλεια  και  κάλυψη μέσα από ένα  καθολικό  δημόσιο  και  κοινωνικού
χαρακτήρα  ασφαλιστικό  σύστημα  .  Εμείς  ως   υπάλληλοι  του  ΕΦΚΑ   είμαστε  ηθικά
υποχρεωμένοι  απέναντι  στην  κοινωνία  αλλά και  στους  εαυτούς  μας  να  εκφράσουμε  την
αντίθεσή μας   στο ξεπούλημα του Φορέα μας και να διαφυλάξουμε την παραχώρηση του σε
ιδιώτες με κάθε πρόσφορο μέσο. 

6. Με παρεμβάσεις που προβλέπονται σε νέο νομοσχέδιο του Υπουργού Χατζηδάκη οι οποίες
δημοσιεύτηκαν στα Μ.Μ.Ε και στο σύνολο τους απαξιώνουν το έργο μας για μια ακόμη φορά
και ταυτόχρονα  παραβαίνουν και τον ίδιο τον υπαλληλικό κώδικα στη λειτουργία του Φορέα
μας σαν Ν.Π.Δ.Δ όπως:α.  Δ/ντες βάσει  απόδοσης για να τρέξει  ο  e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με
δημοσιευμένο στον τύπο άρθρο εξετάζεται η δυνατότητα στο Διοικητή να μπορεί να αλλάζει
διευθυντές στον φορέα σε περίπτωση που η απόδοση τους δεν κρίνεται αποτελεσματική σε
σχέση  με  τους  στόχους  που  του  έχουν  τεθεί. β.  εκσυγχρονισμός  του  Φορέα  που  θα
αντιμετωπίζει τη δυσκινησία , τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του
πολίτη  με  την  εισαγωγή  νέων  μεθόδων  management οι  οποίες  θα  φέρουν  μεγαλύτερη
ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και λιγότερα σούρτα- φέρτα  ανάμεσα στο υπουργείο και
στον ΕΦΚΑ. Επίσης τονίζει ο υπουργός ότι «θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια , εντός της
συνταγματικής φυσικά νομιμότητας προκειμένου ο   e-ΕΦΚΑ να μην υπηρετεί τον εαυτό του,
αλλά τους πολίτες.» γ. Επιπλέον εξετάζεται η θέσπιση νέων δομών όπως αυτή του πράσινου
κτιρίου- κέντρου ελέγχου με δική τους διεύθυνση οι οποίες δεν ανήκουν στις θεσμοθετημένες
δομές  καθώς  και  η  θεσμοθέτηση  νέων  θέσεων  εργασίας  υπαλλήλων  με  βάσει  τα  νέα
καθήκοντα  (πχ.  τηλ.  Κέντρο  1155) δ. το  βασικότερο  όλων,   στο  επίκεντρο  βρίσκεται  η
παραπέρα ανάπτυξη ων αναθέσεων έργων στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες λειτουργίες του
e-ΕΦΚΑ.

7. Οι δύο Ομοσπονδίες ΠΟΣΕ & ΠΟΠΟΚΠ προανήγγειλαν ότι την 3/12/2021, ημέρα συζήτησης
στην  ολομέλεια  του  ΣτΕ  της  συνταγματικότητας  ή  όχι  της  έκδοσης  των  συντάξεων  από
δικηγόρους και λογιστές, θα προκηρύξουν 24ωρη πανελλαδική απεργία. Το Δ.Σ. μετά από
πρόταση  του  προεδρείου  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία,  μειοψηφούντων  της  Αδέσμευτης
Αγωνιστικής Συνεργασίας και της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας, να προτείνει στα μέλη του
Συλλόγου, την ημέρα της απεργίας, την κάθοδο στην Αθήνα με λεωφορεία.(θα ακολουθήσει
σχετική ανακοίνωση)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                                                                     Η Γεν. Γραμματέας
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