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Θέμα: «Εργασίες κι αποφάσεις του 27ου Απολογιστικού & 
Καταστατικού Συνεδρίου μας» 
 
Συνάδελφοι,   
Με απόλυτη επιτυχία, στέφθηκαν οι εργασίες του 27ου Απολογιστικού & 
Καταστατικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, που διεξήχθησαν από τις 24 
έως και τις 26 Νοεμβρίου 2021, στην πρωτεύουσα του θεσσαλικού κάμπου, 
την Λάρισα.  
Παρουσία του προεδρεύοντος της ΑΔΕΔΥ, τις εργασίες του Συνεδρίου μας  
παρακολούθησαν δια ζώσης αλλά και μέσω ψηφιακών μέσων, εκατόν είκοσι 
έξι (126) αντιπρόσωποι-σύνεδροί μας, προερχόμενοι από τους είκοσι οχτώ 
(28) πρωτοβαθμίους Συλλόγους-μέλη μας.  
Κατά τη διεξαγωγή του, ετέθησαν και συζητήθηκαν διεξοδικά, όλα τα 
προβλήματα που μαστίζουν το δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα αλλά και 
τον εργασιακό μας χώρο. 
Από την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας και το διοικητικό κομφούζιο που 
βιώνουμε εξαιτίας της υλοποίησης του προβληματικού οργανογράμματος, 
μέχρι το κυρίαρχο -μέγα πρόβλημα- της εμπλοκής των ιδιωτών στην έκδοση 
των συντάξεων. 
Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν και τα ζητήματα που άπτονται των σχέσεών μας 
με την ΠΟΠΟΚΠ και του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται σε 
εξέλιξη μαζί της, για τη διαμόρφωση μίας ενιαίας συνδικαλιστικής έκφρασης 
κι  εκπροσώπησης των εργαζομένων του e-ΕΦΚΑ.  
Πέραν αυτών, αποφασίστηκαν με συντριπτική πλειοψηφία, σημαντικές 
καταστατικές αλλαγές, με κυρίαρχη αυτή της μετονομασίας της Ομοσπονδίας 
μας, σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε. ΕΦΚΑ). 
Επιπλέον, διατρανώθηκε ρητά η αντίθεσή μας στα όποια σχέδια της 
κυβέρνησης για την εμπλοκή ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων, ένα 
εγχείρημα που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το δημόσιο χαρακτήρα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ως εκ τούτου, θα αγωνιστούμε με όσα μέσα διαθέτουμε, για 
να το εμποδίσουμε.  

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Τους  Συλλόγους-μέλη μας. 
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Συνάδελφοι 
Το 27ο Απολογιστικό & Καταστατικό Συνέδριο, αναμφίβολα θα μείνει στην 
ιστορία του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος, διότι παρά την πανδημία και τις 
δυσκολίες που υπήρξαν για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, τελικά οι εργασίες του διεξήχθησαν με απόλυτη ασφάλεια, 
ελεύθερα και δημοκρατικά, όπως αρμόζει στα σαράντα έξι (46) χρόνια ζωής 
της Ομοσπονδίας μας, αλλά και προς τους εργαζομένους-συναδέλφους μας 
τους οποίους κι εκπροσωπούμε.  

 


