
Βρείτε μας στο διαδίκτυο:  

http://www.aepeika.gr & http://www.aepeika.blogpot.gr 

Βρείτε μας στο Facebook:  

https://www.facebook.com/AdesmeuteEnotikeProtobouliaErgazomenonIkaEtam/ 

Βρείτε μας στην σελίδα του Συλλόγου Ν.Αττικής και Νήσων:  

http://seika.gr/index.php/parataxeis-seika-menu/adesmeuti-enotiki-protovoulia-menu 

 
 

Παράνομες τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης στον Ε.Φ.Κ.Α. (Κεντρική Διοίκηση 
και Π.Υ.Σ.Υ.) – Αίτημα λήψης απόφασης από την Ολομέλεια Προέδρων και το 

Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για χρήση ένδικων μέσων 
 

Όπως είχαμε δεσμευτεί από την ανακοίνωση μας της 13/02/2019, κλιμάκιο της Παράταξης 

μας ήρθε σε επαφή με διάφορα δικηγορικά γραφεία, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 

δικαστικής προσβολής των απαράδεκτων σχετικών αποφάσεων, εξαιτίας της σφοδρής 

πιθανότητας, οι ανωτέρω τοποθετήσεις, να καταστούν ουσιαστικά μόνιμες, λόγω της δεδομένης 

αδυναμίας διεξαγωγής κρίσεων σε εύλογο χρόνο από την Υπηρεσία μας.  

 

Κοινή συνισταμένη των έγκριτων νομικών με τους οποίους συζητήσαμε τις εν λόγω 

αποφάσεις είναι ότι, οι σχετικές τοποθετήσεις είναι προδήλως ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και συνεπώς 

ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια της χώρας μας. Επιπροσθέτως μας 

διεμήνυσαν, ότι οι προαναφερθείσες αποφάσεις μπορούν και πρέπει να προσβληθούν τόσο από 

τα συνδικαλιστικά μας όργανα, όσο και από όσους συναδέλφους έχουν έννομο συμφέρον, είτε 

ομαδικά – είτε ατομικά. Πεδίο δόξης λαμπρό για το Συνδικάτο μας, καθώς και μοναδική ευκαιρία, 

προκειμένου να αποστομωθούν, όλοι όσοι αμφιβάλλουν για την αναγκαιότητα των εργατικών 

σωματείων. 

     

Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος για την χρήση των 

απαραίτητων ένδικων μέσων (60 ημέρες από την ανάρτηση στην Διαύγεια της κάθε απόφασης), 

αιτούμαστε προς την Ολομέλεια Προέδρων και το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της 

20/03/2019, να αποφασίσει την προσβολή των ανωτέρω παράνομων αποφάσεων στα αρμόδια 

δικαστήρια μέσα στα στενά χρονικά όρια, που ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

 

Με την πεποίθηση ότι «υπάρχουν ακόμα δικασταί εις τας Αθήνας», καλούμε όσους 

συναδέλφους έχουν έννομο συμφέρον από την ακύρωση των αυθαιρεσιών της Διοίκησης της 

Υπηρεσίας μας, να επικοινωνήσουν με τα στελέχη της Παράταξης μας και το συνδικάτο, 

προκειμένου να συντονίσουμε την δράση μας. Θα επανέλθουμε το αμέσως προσεχές διάστημα 

με περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα των τοποθετήσεων.     

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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