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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  
 

Κατά την 15ησυνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 26/04/2021 συζητήθηκαν τα εξής:  

1. 48ωρη Κλαδική Απεργία 6 & 7/4/21. Με αφορμή την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας 

περί εκχώρησης δικαιώματος έκδοσης συνταξιοδοτικών και άλλων αποφάσεων που άπτονται 

των αρμοδιοτήτων του ΕΦΚΑ, σε «πιστοποιημένους» λογιστές και δικηγόρους, 

πραγματοποιήθηκε 48ωρη Κλαδική Απεργία στις 6 & 7 Απριλίου. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες 

λόγω πανδημίας(εκ περιτροπής εργασία, άδειες ειδικού σκοπού, έλλειψη δυνατότητας  

αυτοπρόσωπης ενημέρωσης των συναδέλφων των Υποκ/των της επαρχίας), η συμμετοχή των 

συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας, άγγιξε το 50%, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά 

πανελλαδικά.  

Τροφή για σκέψη ας αποτελέσει η αποτίμηση της απεργίας μας από τον κ. Χατζιδάκη, που 

μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι, «προηγήθηκε διαβούλευση για τις βασικές ρυθμίσεις της 

τροπολογίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το Οικονομικό Επιμελητήριο, μίλησε με την 

ομοσπονδία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, και ότι η συμμετοχή στην απεργία ήταν 18% την 

πρώτη μέρα και 15% την δεύτερη» θεωρώντας  προφανώς ότι οι εργαζόμενοι, συμφωνούμε 

με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων μας σε ιδιώτες.  

2. Με το νόμο Χατζιδάκη, οι ασφαλισμένοι επωμίζονται οικονομική επιβάρυνση για την έκδοση 

των συντάξεων τους, δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η τήρηση σειράς προτεραιότητας και η 

ορθότητα των αποφάσεων. 

Προβλέποντας τις αρνητικές συνέπειες αυτών των ρυθμίσεων  για το μέλλον της δημόσιας 

κοινωνικής ασφάλισης, σας καλούμε σε εγρήγορση καθώς τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων 

των «άριστων»  τεχνοκρατών θα γίνουν άμεσα αντιληπτά στο σύνολο των εργαζομένων του 

e-ΕΦΚΑ. 

Καλούμε την Ομοσπονδία να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου να αναδείξει 

τους κινδύνους που διατρέχει το μέλλον της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις 

αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους συναδέλφους όσο και τους ασφαλισμένους. 

3. Νομική προσφυγή. Μετά τις Γνωμοδοτήσεις των Νομικών Συμβούλων της ΠΟΣΕ και της 

ΑΔΕΔΥ περί της αντισυνταγματικότητας του νόμου Χατζιδάκη, καλούμε την Ομοσπονδία μας 

να προσφύγει νομικά στα αρμόδια Δικαστικά όργανα. 

4. Κορωνοϊός. Τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού στα Υποκ/τα Νεάπολης & Ιωνίας  οδήγησαν 

σε αναστολή λειτουργίας τους. Επισημαίνουμε ότι αρμόδιο όργανο για την απόφαση του 

αριθμού των ημερών αναστολής λειτουργίας καθώς και μέρους ή όλου του Υποκ/τος 

όπου εκδηλώνονται αυξημένα κρούσματα,  είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ η 

Διεύθυνση Υγιεινής. Καλούμε τους συναδέλφους να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης από την 

πανδημία και να εφαρμόσουν το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 

τον κορωνοϊό(self test). 
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5. Κτιριακό Πύλης Αξιού. Με ανοικτή επιστολή προς το Δ.Σ. και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, 

ζητήσαμε γραπτή δήλωσή τους για τις προθέσεις τους σχετικά με την παραχώρηση ή μη του 

Υποκ/τος ΙΚΑ Π. Αξιού σύμφωνα με αιτιάσεις των δικαστικών στελεχών. Σε συνεννόηση με 

τους υγειονομικούς Συλλόγους και άλλα Σωματεία Εργαζομένων και Συνταξιούχων θα 

προχωρήσουμε σε ενέργειες για την αποτροπή κάθε ενέργειας παραχώρησης του κτιρίου 

στους δικαστικούς. 

6. Μετακινήσεις. Θεωρούμε θετική την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 

του Υποκ/τος Ιωνίας & του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Λαγκαδά. 

7. Επιτυχόντες σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ. Η εξέλιξη της πανδημίας δεν επέτρεψε να βραβεύσουμε τα 

παιδιά μας όπως αρμόζει. Το Δ.Σ. του Συλλόγου επιφυλάσσεται και εύχεται στα παιδιά καλή 

ακαδημαϊκή πορεία. Οι έπαινοι και τα χρηματικά βραβεία εστάλησαν στους συναδέλφους. 

8. 1ΜΑΪΟΥ Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για τον εορτασμό της 

Εργατικής Πρωτομαγιάς την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 και συγκέντρωση στο Μνημείο Εργάτη στο 

Πάρκο του Εργατικού Κέντρου στις 10,30πμ. (εκδόθηκε χωριστή ανακοίνωση).   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

   Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γεν. Γραμματέας 
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