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ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ) (πρώην «Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλάδας ΙΚΑ»), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 

Στουρνάρη αρ. 30) κι’ εκπροσωπείται νόμιμα   

ΠΡΟΣ 

Τον Διοικητή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ), κατοικοεδρεύοντα στην 

Αθήνα 

_________________ 

1. Πρόταξη: Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε, μεταξύ 

άλλων, την τροποποίηση του καταστατικού με αντικατάσταση της φράσης 

«ΙΚΑ» με την φράση «ΕΦΚΑ».  

2. Ο e-ΕΦΚΑ δεν είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι αυτοτελές ν.π.δ.δ. και λειτουργεί 

με βάση τον ιδρυτικό του νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πρόκειται, 

βέβαια, για φορέα, ο οποίος εντάσσεται στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν είναι, όμως, εκτελεστικό όργανο κελευσμάτων 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

3. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επέλεξε την 

τακτική να αιφνιδιάζει με δελτία τύπου, που εκδίδονται με εντολή και έγκρισή 

του. Ζήτησε λοιπόν, με το από 17.12.2021 δελτίο τύπου, από τον Διοικητή του 

e-ΕΦΚΑ να μην δοθούν και να ανακληθούν όλες οι άδειες των υπαλλήλων του 

ΕΦΚΑ από 20.12.2021 έως και 07.01.2022. Λέγεται, ακόμη, ότι βασίζει το 

αίτημά του στις παρ. 4 και 5 του Ν. 3528/2007. Κατέληξε, δε, στην απόφαση 

αυτή «λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κρισιμότητα της περιόδου αναφορικά με την 

ταχεία έκδοση των συντάξεων και την αντιμετώπιση άλλων εκκρεμοτήτων των 

ασφαλισμένων μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και για την ομαλή λειτουργία 

των Υποκαταστημάτων και εξυπηρέτηση των πολιτών την περίοδο των 

εορτών». Και το κερασάκι στην τούρτα: «Οι άδειες που δεν χορηγούνται (…) 

θα χορηγηθούν υποχρεωτικά το 2022». 

4. Ευχόμαστε, πρώτα – πρώτα, να έχει ο κ. Υπουργός και οι σύμβουλοί 

του καλές εορτές. Να ξεκουραστούν και να επανακάμψουν ακμαιότεροι. 
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Δυστυχώς, δεν έδωσε την ίδια ευχή στους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ. 

Ανακάλυψε στο παραπέντε «την κρισιμότητα της περιόδου αναφορικά με την 

ταχεία έκδοση των συντάξεων και την αντιμετώπιση άλλων (ποιών;) 

εκκρεμοτήτων μέχρι τέλους του  έτους» και εντός δέκα (10) ημερών, που 

απομένουν έως το τέλος του έτους, θα εκδοθούν οι αποφάσεις συντάξεων και 

θ’ αντιμετωπιστούν και οι άλλες εκκρεμότητες των ασφαλισμένων. Παρείδε ότι 

οι εργάσιμες ημέρες, έως το τέλος του έτους, είναι δέκα (10) και από 01.01. 

έως και 07.01.2022 τέσσερις (4). Δηλαδή, χωρίς να επικαλείται το «δια 

μαγείας», και οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις θα εκδοθούν και οι άλλες 

εκκρεμότητες θα αντιμετωπισθούν σε διάστημα 14 ημερών!! Αν είναι δυνατόν. 

5. Γεννάται το ερώτημα, γιατί άραγε ο Υπουργός παρήγγειλε στο 

Διοικητή του e-ΕΦΚΑ να αναστείλει, ακόμα, και να ανακαλέσει την χορήγηση 

αδειών; Η απάντηση είναι μία: Να μεταθέσει την ευθύνη του, για την 

κατάσταση που επικρατεί στον e-ΕΦΚΑ, στους υπαλλήλους του. Επιζητεί τον 

κοινωνικό αυτοματισμό να τον χρησιμοποιήσει για την τελική διάλυση - δια της 

ιδιωτικοποίησης -του e-ΕΦΚΑ. Η πολιτική, γνωρίζει πολύ καλά, υπηρετείται 

και δια της μικροπολιτικής. Όσον αφορά το κερασάκι στην τούρτα, γνωρίζει 

και ότι ζητούνται οι άδειες του 2020, που «χορηγούνται υποχρεωτικά το 

2021». 

6. Και τώρα οι ευθύνες του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ: 

α) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του. Καθήκον έχει να εξασφαλίζει 

την χορήγηση της κανονικής άδειας. 

β) Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά 

σε αυτόν, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που 

δικαιούται, κι’ αν ακόμα δεν την ζητήσει (παρ. 2 του άρθρου 49 Υ.Κ.). Η 

παραβίαση της υποχρέωσης αυτής από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, 

στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ελέγχεται ποινικά. Στον ίδιο έλεγχο 

υπόκειται και ο Διοικητής ως ο ανώτατος προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών 

του e-ΕΦΚΑ. 

γ) Μπορεί να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η 

κανονική άδεια «προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της 

υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το 

οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν 

υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας, (παρ. 3 του 
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ίδιου άρθρου). Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ 

δεν έχει αρμοδιότητα χορήγησης της κανονικής άδειας των υπαλλήλων. 

Τυχόν ανάμειξή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παραγγελίας του κ. Υπουργού 

Εργασίας, θα συνιστά διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος. 

Σημείωση: παρ. 5 δεν έχει το άρθρο 49 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007). 

7. Είμαστε σαφείς. Θα αντιδράσουμε στην περίπτωση εκτέλεσης της 

δια της «υποδείξεως» εντολής του κ. Υπουργού. Θα καταθέσουμε μήνυση με 

δρομολόγηση της διαδικασίας αυτοφώρου. Θα κηρύξουμε απεργία, για την 

οποία σας ενημερώνουμε. Θα μηνύσουμε οποιονδήποτε υπηρεσιακό 

παράγοντα, που παρανομήσει εκτελώντας την παραγγελία του κ. Υπουργού. 

Όλα έχουν το όριο τους. Χρόνια προβλήματα του e-ΕΦΚΑ, εξ αιτίας της 

αποψίλωσης του από προσωπικό, την έλλειψη ολοκληρωμένου ενιαίου 

μηχανογραφικού προγράμματος όλων των πρώην ταμείων που συνιστούν 

πλέον τον e-ΕΦΚΑ, δεν αντιμετωπίζονται με αφαίρεση του δικαιώματος της 

άδειας. Έχουν προγραμματιστεί από τους υπαλλήλους, στους οποίους 

οφείλεται όχι μόνο υπόλοιπο αδείας του 2021, αλλά και του έτους 2020. 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα 

στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για να λάβει 

γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την έκθεσή του επίδοσης. 

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

της ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 


