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27οΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
   Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Λάρισα 24,25 και 26 Νοεμβρίου 2021  

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σας καλωσορίζω στο 27ο Τακτικό Απολογιστικό-Καταστατικό 

Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Καλωσορίζω τον Πρόεδρο της 

ΑΔΕΔΥ, Δημήτρη Μπράτη και τον Πρόεδρο της ΠΟΠΟΚΠ, Αντώνη 

Κουρούκλη. 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Το 27ο Συνέδριό μας γίνεται σε δύσκολους καιρούς, με την 

υγειονομική κρίση να μαστίζει την Χώρα μας και όλον τον Πλανήτη. 

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων υγειονομικών και οικονομικών 

συνθηκών που βιώνει η κοινωνία σήμερα, της οποίας αποτελούμε 

αναπόσπαστο κομμάτι της, καλούμαστε ν’ ανταλλάξουμε απόψεις και 

θέσεις, προκειμένου ν’ αναδείξουμε τα προβλήματα στον εργασιακό 

μας χώρο και να εκφέρουμε επιτέλους εποικοδομητικό λόγο και 

ουσιαστικές και τελέσφορες προτάσεις, για την επίλυση και διαχείριση 

των χρόνιων, δυσεπίλυτων και λιμναζόντων προβλημάτων στον e-

ΕΦΚΑ. 

Είναι η ώρα της περίσκεψης, της περισυλλογής και της σοβαρότητας 

και όχι των μικροπολιτικών παιχνιδίων, που ως στόχο έχουν την 

ικανοποίηση των προσωπικών και κομματικών φιλοδοξιών, οι οποίες 

όμως δεν στοχεύουν επ’ ωφελεία των εργαζομένων. Οι αυτόκλητοι ή 

και ετερόκλητοι σωτήρες, είναι τελικά απλά περαστικοί, αφού 
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εξυπηρετούν μόνο φιλοδοξίες και σκοπιμότητες. Πρέπει επιτέλους, 

παρά τις δυσκολίες που αντιλαμβανόμαστε όλοι πως υπάρχουν, να 

υπάρξει ένας σοβαρός στρατηγικός σχεδιασμός με συγκεκριμένους 

στόχους και συγκεκριμένες προτεραιότητες. 

Συνάδελφοι, στο τέλος του 2021 συμπληρώνονται 5 χρόνια 

λειτουργίας του ΕΦΚΑ, που στο μεσοδιάστημα μετονομάστηκε σε e-

ΕΦΚΑ. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από το 

συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους στην κοινωνική 

ασφάλιση για τη δημιουργία 3 ασφαλιστικών ταμείων και ενιαία 

διοίκηση, ο στόχος δεν επετεύχθη. Αντιθέτως δημιουργήθηκε, με 

πρωτεργάτες την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και σήμερα με την 

Κυβέρνηση της ΝΔ ο e-ΕΦΚΑ, που έχει σαν αποτέλεσμα να 

συσσωρευτεί η «Κόπρος του Αυγεία» και να ζούμε σήμερα το θέατρο 

του παραλόγου. Η ειρωνεία είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΝΔ όταν 

ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, συναινούσαν για τη δημιουργία 

των 3 ασφαλιστικών ταμείων. 

Αποκλειστική ευθύνη έχουν οι πολιτικές παρατάξεις που 

δημιούργησαν τον ΕΦΚΑ ενοποιώντας 8 ασφαλιστικά ταμεία και 

μετέπειτα και το επικουρικό για να δημιουργηθεί σήμερα ο e-ΕΦΚΑ, 

χωρίς καμία οργάνωση και σχεδιασμό, με διαλυμένες υπηρεσίες, χωρίς 

προσωπικό, με παλαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χωρίς λογισμικά 

μέχρι και σήμερα για την έκδοση των συντάξεων, κύριων και 

επικουρικών.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, από την έναρξη ισχύος του 

Ν. 4384/2016 έχουν εκδοθεί πάνω από 125 Υπουργικές Αποφάσεις και 

αποφάσεις Διοικητή, μέσω των οποίων το βάρος της διοικητικής 

ενοποίησης του κοινωνικού ασφαλιστικού μας συστήματος κλήθηκαν 

να το σηκώσουν τα υποκαταστήματα μισθωτών πρώην ΙΚΑ. 
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Σ’ αυτά μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες όλων των πρώην ταμείων 

(ΟΓΑ – ΝΑΤ- ΤΣΑΥ, κλπ), χωρίς η συγχώνευση και η μεταφορά 

αρμοδιοτήτων να συνοδευτεί με την ταυτόχρονη μεταφορά 

προσωπικού. 

Παράλληλα, κληθήκαμε να διαχειριστούμε 16 διαφορετικά λογισμικά 

των πρώην ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς συμβατότητα με τους 

υπάρχοντες Η/Υ.  

Με μια δαιδαλώδη πολυνομία που έφερε ο Νόμος Κατρούγκαλου και 

χωρίς ενιαίο Κανονισμό Παροχών και Ασφάλισης μέχρι και σήμερα, 

όλα τα ταμεία λειτουργούν με τις δικές τους διατάξεις. 

Οι αλλεπάλληλες ενοποιήσεις υπηρεσιών και τμημάτων, οι αλλαγές 

αντικειμένων χωρίς τη στοιχειώδη εκπαίδευση, χωρίς υλικοτεχνική 

υποδομή και με την έλλειψη προσωπικού, έχει φέρει το απόλυτο χάος. 

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, συνάδελφοι καλούνται να διανύσουν 

μεγάλες αποστάσεις για να μεταβούν στην εργασία τους. Ταυτόχρονα, 

με τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας, από μια υποστελεχωμένη 

υπηρεσία σε μία άλλη, με τραγικά κενά αναμφίβολα αποδεικνύεται ότι 

οι προσλήψεις στον φορέα προκλητικά έχουν παραπεμφθεί στις 

ελληνικές καλένδες, ζωντανό παράδειγμα είναι η αναβολή για την 

προκήρυξη 186 θέσεων εργασίας (2020-86), (2021-100), που έχουν 

εγκριθεί από το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

παραμένουν ερμητικά κλειστά στα συρτάρια του ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα, 

συνεχίζεται η εφαρμογή του μεταβατικού χαρακτήρα της διάταξης της 

παρ. 1 του αρ. 18 του Ν. 4492/2017 με τις τοποθετήσεις των 

υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης των νέων Οργανικών Μονάδων 

καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά με αδιαφανείς διαδικασίες, με 

ρουσφετολογικό και πελατειακό τρόπο, συνεχίζοντας  και η σημερινή 
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Διοίκηση να εφαρμόζει πιστά τις πρακτικές της προηγούμενης 

Κυβέρνησης και Διοίκησης.  

Η μόνη αλήθεια όμως είναι, πως όλα τα προηγούμενα χρόνια το 

πολιτικό σύστημα δεν αντιμετώπισε ποτέ με ειλικρίνεια τα 

προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, την 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την ανανέωση του 

ξεπερασμένου από τις εξελίξεις τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και 

κυρίως τα προβλήματα που αναπόφευκτα προέκυψαν από την 

πρόχειρη και απροετοίμαστη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, 

σε έναν και μοναδικό φορέα. Η Κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην 

πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και ν’ απλοποιήσει τη 

διαδικασία και το χρόνο έκδοσης των συντάξεων, εκχωρεί την 

αρμοδιότητα της έκδοσης των συντάξεων σε πιστοποιημένους 

δικηγόρους και λογιστές. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συνταγματικός, κατοχυρωμένος θεσμός 

της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης επιχειρείται να καταπατηθεί με το 

πρόσχημα της εξυπηρέτησης της κοινωνίας. Για την απόδοση ευθυνών 

οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ αποτελούμε και πάλι το εύκολο 

εξιλαστήριο θύμα. 

Για τον Υπουργό οι ευθύνες για την καθυστέρηση απόδοσης των 

συντάξεων δεν βαραίνουν τις διαχρονικές αποφάσεις του Υπουργείου 

και των Διοικήσεων, η διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης και 

πολιτικής ανικανότητας, αλλά οι διαρκώς μειούμενοι υπάλληλοι, που 

αγωνίζονται ν’ ανταπεξέλθουν στα πολύπλευρα αντικείμενά τους, με 

απαρχαιωμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τα πολλαπλά πληροφορία 

συστήματα και δαιδαλώδη πολυνομία. 

Καλεί τους υποψήφιους συνταξιούχους και ασφαλισμένους που 

πλήρωσαν μια ζωή στα ασφαλιστικά τους ταμεία, να ξαναπληρώνουν 
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για την επίσπευσης της έκδοσης της σύνταξής τους από τους 

πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, και ερωτώ: 

Αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν; 

Αυτοί που δεν θέλουν να γίνουν συνυπεύθυνοι στη διάλυση των 

ασφαλιστικών ταμείων και την πριμοδότηση των ιδιωτών; 

Θα έχουμε δύο κατηγορίες ασφαλισμένων, αυτούς που πληρώνουν και 

θα έχουν προτεραιότητα, ενώ οι άλλοι θα μπαίνουν στην ατελείωτη 

λίστα αναμονής. 

Είναι προφανές ότι με όλα τα παραπάνω δημιουργείται ένα ακόμη 

πεδίο δόξης λαμπρό γι αν’ ανθήσει η διαφθορά, οι πελατειακές σχέσεις 

και η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και φυσικά δεν 

τελειώνουν εδώ, αφού σύντομα ετοιμάζουν και την εκχώρηση και 

άλλων αντικειμένων της κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες. 

Σ’ αυτό το εγχείρημα του Υπουργού και της Κυβέρνησης , λέμε ένα 

βροντερό ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίησης της δημόσιας κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, 

Στις 3 Δεκέμβρη εκδικάζεται στο Σ.τ.Ε η αίτηση ακύρωσης που 

κατέθεσε από κοινού η Ομοσπονδία μας και η ΠΟΠΟΚΠ, καθώς και 

η αίτηση ακύρωσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά της Υπουργικής Απόφασης 

για τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές. 

Σας καλούμε όλους σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική 

Κλαδική Απεργία στις 3/12/2021 που προκήρυξαν από κοινού οι δύο 

Ομοσπονδίες που δρουν στον εργασιακό χώρο του e-ΕΦΚΑ, ΠΟΣΕ 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΠΟΠΟΚΠ. 
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Καλούμε όλους τους τοπικούς συλλόγους σε καθολική συμμετοχή 

όλων των μελών τους σε δράσεις σε τοπικό επίπεδο ή και την παρουσία 

τους στο ΣτΕ. 

Συνάδελφοι, το αποτέλεσμα από την εκδίκαση θα καθορίσει το μέλλον 

της κοινωνικής ασφάλισης και θα διαμορφώσει και το εργασιακό τοπίο 

στον χώρο του e-ΕΦΚΑ. 

Αγαπητοί Σύνεδροι, από ιδρύσεως του e-ΕΦΚΑ οι Διοικήσεις και οι 

Υπουργοί ήταν και είναι απέναντι στους εργαζόμενους στα 

Ασφαλιστικά ταμεία μας απαξιώνουν, μας λοιδορούν και μας 

χρεώνουν την πολιτική τους ανικανότητα σε εμάς. 

Συνάδελφοι, όλοι οι εργαζόμενοι δίνουν την ψυχή τους και την 

οικονομική τους συμβολή αγοράζοντας αναλώσιμα (τόνερ, χαρτί) για 

την λειτουργία του e-ΕΦΚΑ, εργάζονται σε άθλιους εργασιακούς 

χώρους και συνθήκες, υπερβάλλουν εαυτόν δίνοντας και περισσότερες 

εργατοώρες από το οκτάωρό τους χωρίς αμοιβή, κάνοντας 2 και 3 

αντικείμενα παράλληλων καθηκόντων στα υποστελεχωμένα 

Υποκαταστήματά μας. 

Οι συνάδελφοι παλεύουν για τη διάσωση του κοινωνικού χαρακτήρα 

της ασφάλισης, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση και ο Υπουργός 

ενεργοποιεί για μια ακόμη φορά το όπλο του κοινωνικού 

αυτοματισμού, προσπαθώντας έμμεσα να στρέψει την κοινωνία 

εναντίον των εργαζομένων του e-ΕΦΚΑ, αναγορεύοντας εμάς 

υπεύθυνους για τις καθυστερήσεις στις απονομές συντάξεων και τη 

δυσλειτουργία του e-ΕΦΚΑ. 

Επειδή όμως το ψέμα έχει κοντά πόδια, αποδείξαμε ως εργαζόμενοι ότι 

όταν έχουμε στα χέρια μας τα κατάλληλα εργαλεία και οργάνωση, 

μπορούμε χωρίς συμμετοχή εξωθεσμικών παραγόντων, ν’ 

ανταποκρινόμαστε στο έπακρο στην έκδοση των συντάξεων. 
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Παράδειγμα είναι η απονομή συντάξεων στα πρώην ταμεία τ.ΤΣΑΥ-

τ.ΤΑΝ-τ.ΤΣΜΕΔΕ. 

Στην πρώτη περίπτωση του τ.ΤΣΑΥ εκδίδονταν 70 συντάξεις το μήνα. 

Σήμερα, εκδίδονται 700. Μέσα σε ενάμιση χρόνο, εκκαθαρίστηκαν 

πάνω από το 95% των 3.000 εκκρεμών συντάξεων.  

Στο τ.ΤΑΝ, οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονταν σε 2.500 ενώ σήμερα 

δεν ξεπερνούν τις 700, (μείωση εκκρεμοτήτων 72%) καθώς εκδίδονταν 

80-100 αποφάσεις τον μήνα και σήμερα ξεπερνούν τις 200. 

Τέλος, στο τ.ΤΣΜΕΔΕ, εκδίδονταν 98 συντάξεις το μήνα, ενώ σήμερα 

ο μέρος όρος αποφάσεων είναι 250. 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κος Χατζηδάκης 

έδωσε με το καλημέρα το στίγμα του σε δημόσια εξαγγελία δήλωσε 

περί της συμμετοχής «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΜΑΝΑΤΖΕΡ» στην προσπάθεια 

που γίνεται για την αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων, 

αποδέχτηκε την πολιτική ανικανότητα και την ανάγκη εισόδου της 

ιδιωτικής πρωτοβουλία ή την εκ του πονηρού απαξίωση του δημόσιου 

χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. 

Πίσω από το σχέδιο αυτό, αποκαλύπεται η αναμφίβολη πρόθεση της 

κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης Οι 

ενορχηστρωμένες κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες, με πρόσχημα το 

νοικοκύρεμα συγχωνεύουν τα ασφαλιστικά ταμεία, μειώνουν τις 

ασφαλιστικές εισφορές, επιβουλεύονται τον ίδιο τον δημόσιο 

χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, δεν έχουν άλλο σκοπό παρά 

την αποδόμηση ή και την κατάργηση των δημόσιων υπηρεσιών, την 

υποβάθμιση ή και εξαφάνιση των παροχών τους και την προώθηση σε 

συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. 
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Είναι φανερό ότι η διαχρονική πολιτική ανικανότητα έρχεται να 

επιβεβαιώσει με την υπ’ αρ. 84045/2/11/2021 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ, τεύχος Δεύτερο, αρ. Φύλλου 5074) που αφορά τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Μετά 

από πέντε (5) χρόνια λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ, τώρα έφτιαξαν τον 

κανονισμό λειτουργίας! 

Το πολυδιαφημιζόμενο τηλεφωνικό κέντρο 1555, το μόνο που έχει 

καταφέρει μέχρι σήμερα, είναι να μας φορτώσει περισσότερα 

προβλήματα με τα 12 εκατομμύρια ευρώ που κοστίζει, θα μπορούσαν 

να προσλάβουν μόνιμους υπαλλήλους ώστε να αξιοποιηθούν για τη 

σωστή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Προβλέπουμε δε, ότι θα έχει 

την τύχη του τηλεφωνικού κέντρου 181 επί ΙΚΑ, που κατέληξε στον 

ιδιώτη. 

Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα φέρει νομοσχέδιο για τον 

εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ και την εισαγωγή νέων μεθόδων 

Διοίκησης, δίνοντας την δυνατότητα στον Διοικητή να μπορεί να 

αλλάζει πιο εύκολα Διευθυντές σε διάφορες υπηρεσίες στον e-ΕΦΚΑ. 

Σίγουρα δεν είναι καλά πληροφορημένος ο Υπουργός, γιατί αυτό 

συμβαίνει σήμερα, εκτός αν θέλει να καταργήσει τελείως τον 

Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

Συνάδελφοι, λιγότερο από δύο μήνες απέμειναν από την έναρξη του 

νέου επικουρικού συστήματος και τη λειτουργία του Ταμείου 

Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Από 1/1/2022 

θα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά επικουρικά, το ΕΤΕΑΕΠ και το 

ΤΕΚΑ. Το κόστος μετάβασης «χρηματοδοτικό κενό» είναι 62 δις. 

Ευρώ, φτάνοντας τα 75-78 δις. Ευρώ το 2070. 

Στο νέο ταμείο οι εισφορές των ασφαλισμένων κινδυνεύουν, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπως της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, με την 
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συντελούμενη κατάρρευση των τιμών των μετοχών και του γεγονότος 

του κουρέματος των ομολόγων, όπου το μέγεθος της ζημιάς είναι τόσο 

μεγάλο, σε βαθμό που ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα μπορέσει να 

το χρηματοδοτήσει. Σήμερα, τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ έχουν μειωθεί 

κατά 30% , λόγω της πανδημίας. Η μη σχετική γνώση των 

ασφαλισμένων, προφανώς και θα προκαλέσει ένα επιπλέον κόστος 

στον οικογενειακό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι πολλοί σύμβουλοι 

θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τους πολίτες για να τους παρέχουν 

επενδυτικές υπηρεσίες. 

Συνδικαλιστικός νόμος Χατζηδάκη 4808/19-06-2021. 

Συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της ΝΔ με τον Νόμο Χατζηδάκη 

κλιμακώνει τον πόλεμο στα συνδικάτα, στους εργαζόμενους, στα 

δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αυτός επιβάλλει, ουσιασικά απαγορεύει τη δράση 

και τη λειτουργία των συνδικάτων, ως προς τη δικαίωση των 

εργαζομένων να αποφασίζουν τη λειτουργία τους και κάθε μορφή 

απεργιακής κινητοποίησης (άρθρο 94). 

Στο άρθρο 83: Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων – 

Αντικατάσταση του άρθρου 2 του Ν. 1264/1982. 

Προβλέπει: 

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων να εγγράφονται 

στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.). 

2. Στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ ή σε τυχόν μετεξέλιξη του συστήματος αυτού. 

3. Για την εγγραφή μιας συνδικαλιστικής οργάνωση στο 

ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., απαιτείται να υποβληθούν ψηφιακά το 
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καταστατικό και τα στοιχεία του άρθρου 81 του Αστικού 

Κώδικα. 

4. Στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. τηρούνται σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα 

στοιχεία για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, τα οποία η ίδια 

οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 

α) Τ’ αναφερόμενα στο  άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα (το άρθρο 

81 αφορά την εγγραφή του σωματείου, που περιλαμβάνει τ’ 

όνομα και την έδρα του Σωματείου, τη χρονολογία του 

καταστατικού, τα μέλη της Διοίκησης.  Μετά την επικύρωση 

από τον Ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στο αρχείο του 

Πρωτοδικείου. Αυτό γινόταν πριν το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.). 

β) Το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσης (τα 

γνωστοποιούσαμε στο Πρωτοδικείο). 

γ) Ο αριθμός των μελών της που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την 

εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή 

οργάνων Διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως 

προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές 

χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συνδεδεμένες 

με αυτήν οντότητες, οι οικονομικές της καταστάσεις και τα 

κύρια οικονομικά της μεγέθη ως προς τα έσοδα, κατά 

κατηγορία εσόδων, ιδίως συνδρομές μελών, δωρεές και 

χορηγίες, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Δημοσίου, πόροι 

από εισφορές που παρακρατούνται υποχρεωτικά ή άλλες, 

καθώς και λοιπά έσοδα και ως προς τις δαπάνες, κατά 

κατηγορία δαπανών, ιδίως μισθοί υπαλλήλων, αποζημιώσεις, 
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οδοιπορικά και κάθε είδους λοιπές παροχές προς 

συνδικαλιστές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, καθώς και λοιπά 

λειτουργικά έξοδα. 

5. Αν η συνδικαλιστική οργάνωση δεν έχει τη νομική μορφή του 

σωματείου, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται 

αναλογικώς. 

6. Αν η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΝ εγγραφεί στο 

ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. ή δεν καταθέσει σ’ αυτό τα στοιχεία της παρ. 4 ή 

δεν τα τηρεί επικαιροποιημένα, τότε, για όσο χρόνο διαρκεί η 

παράλειψή της και μέχρι αυτή ν’ αποκατασταθεί, τελούν σε 

αναστολή, ειδικώς τα παρακάτω δικαιώματα της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και των στελεχών της, τα οποία, είτε 

για να ασκηθούν, είτε για να ελεγχθεί η άσκησή τους, 

προϋποθέτουν την αποκατάσταση της συγκεκριμένης 

παράλειψης και συγκεκριμένα: 

A. Μέχρι ν’ αποκατασταθεί οποιαδήποτε παράλειψη σχετική με 

τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β & γ της παρ. 4, 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης να διαπραγματεύεται συλλογικώς και να 

καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Ν.1876/1990, η προστασία των στελεχών της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, έναντι της απόλυσης και της 

μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 14, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις β και γ της παρ. 5 και τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και των στελεχών της, 

σύμφωνα με τα άρθρα 16 & 17.  Ειδικά για την προστασία 

των συνδικαλιστικών στελεχών, αυτή  ΑΝΑΣΤΈΛΛΕΤΑΙ 

αφού παρέλθουν δέκα (10) ημέρες: (αα) από τις αρχαιρεσίες 

και (αβ) από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
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σώμα και εφόσον δεν έχει υποβληθεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. είτε 

το πρακτικό εκλογής, όπου εμφαίνεται και η σειρά εκλογής 

των εκλεγμένων, είτε η απόφαση συγκρότησης. 

B. Μέχρι να αποκατασταθεί οποιαδήποτε παράλειψη, σχετικά 

με τα στοχιεία της περ. δ’ της παρ. 4, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ και 

δεν μεταβάλλεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης ή συνδεδεμένες με αυτήν 

οντότητα από κρατικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους. 

Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μη εγγραφή της Ομοσπονδίας μας και των 

Συλλόγων μας στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση 

του συνδικαλιστικού κινήματος, μια πράξη καταστροφική για τους 

εργαζόμενους να μην υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Θα είναι 

βούτυρο στο ψωμί του εκάστοτε εργοδότη με τη διάλυσή τους.  

Ο ωμός εκβιασμός από τη μεριά της Κυβέρνησης και του Υπουργού, 

μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Εμείς, θα συνταχθούμε με τις 

αποφάσεις που θα λάβει το Τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο 

(ΑΔΕΔΥ). 

Εμείς δεν είμαστε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ, δεν έχουμε να 

φοβηθούμε, ούτε να κρύψουμε τίποτα. Δηλώνουμε ποιοι είμαστε και 

ποιους εκπροσωπούμε, ποιοι είναι οι πόροι μας και που τους 

χρησιμοποιούμε. Σ’ αυτούς που θέλουν τη διάλυση του 

συνδικαλιστικού κινήματος για να δυναμώσουν τον κομματικό τους 

μηχανισμό, σέρνοντας τον εργαζόμενο πίσω από το κομματικό τους 

άρμα, εμείς τους λέμε ΟΧΙ. 

Εμείς θέλουμε δυνατό συνδικαλιστικό κίνημα στους χώρους δουλειάς, 

εκπροσωπώντας εργαζόμενους και όχι κομματικές σκοπιμότητες. 
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Όσον αφορά το άρθρο 94 του Νόμου, που αναφέρει ότι οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσουν απεργία στο Δημόσιο, τον 

ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, που μας υποχρεώνει να καταθέσουμε ενώπιον του 

Ο.ΜΕ.Δ (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) αίτηση 

διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας , εμείς 

λέμε ΟΧΙ και το κάνουμε πράξη με την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία 

στις 3/12/2021 και καλούμε όλους για καθολική συμμετοχή στο δίκαιο 

αίτημά μας, στο να  παραμείνει Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική η 

κοινωνική ασφάλιση. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ – ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ – ΙΣΧΥΡΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕ 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

➢ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

➢ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

➢ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

➢ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ: 

➢ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

➢ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 13ου & 14ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 
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➢ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ 

➢ ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2015-2017 ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Ελπίζω και εύχομαι αυτό το Συνέδριο το οποίο γίνεται σε χαλεπούς 

καιρούς, να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή Ελπίδας, Αγωνιστικότητας 

και Αποφασιστικότητας για όλους τους συναδέλφους του ΕΦΚΑ. 

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στις εργασίες του Συνεδρίου μας. 

 


