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     Το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΣΕΚΕΠ που πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα την Πέμπτη 31/01/2019 και Παρασκευή 01/02/2019, ως γνωστό, 

αποφάσισε ομόφωνα η Ομοσπονδία να προχωρήσει σε κινητοποίηση για τη 

διαδικασία ΑΜΚΑ με πλήρη τεκμηρίωση και αιτήματα: 

1. Αποσαφήνιση νομοθετικού πλαισίου. 

2. Σύσταση και λειτουργία Γραφείων ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ. 

3. Επιμορφωτικά σεμινάρια για ΑΜΚΑ. 

     Με την ίδια απόφαση είχε οριστεί προθεσμία μέχρι τέλος Μαρτίου και αν δεν 

άλλαζε κάτι να γίνει κινητοποίηση απεργία ή αποχή ανάλογα με το πόσο καλύπτεται 

η Ομοσπονδία από το νομικό εκπρόσωπο.  

     Προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω απόφαση το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ έχει 

προβεί μέχρι και σήμερα στις παρακάτω ενέργειες: 

     Τον Φεβρουάριο του 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον 

συνταγματολόγο κ. Χρυσόγονο. Έγινε αναλυτική ενημέρωση για το ζήτημα του 

ΑΜΚΑ και για τις προθέσεις της Ομοσπονδίας να προχωρήσει σε απεργιακή 

κινητοποίηση με αποχή από καθήκοντα που σχετίζονται με ΑΜΚΑ και τέθηκε το 

ερώτημα κατά πόσο είναι  η απεργία αυτή νομικά κατοχυρωμένη. Η απάντησή του 

ήταν κατηγορηματικά αρνητική με την αιτιολογία ότι η απεργία-αποχή από μια 

διαδικασία που αφορά την πρόσβαση των πολιτών -είτε Ελλήνων είτε αλλοδαπών- 

στη δημόσια υγεία πέραν από καταχρηστική είναι και παράνομη. Έτσι, ζητήσαμε 

στη συνέχεια γνωμοδότηση που να τεκμηριώνει τα λεγόμενά του, το κόστος της 

όμως, δυστυχώς, ήταν πολλαπλάσιο από το ποσό που διαθέτει η ΠΟΣΕΚΕΠ στο 

ταμείο της. 

     Η απάντηση, χωρίς την ύπαρξη γνωμοδότησης μάλιστα, δεν μας ικανοποίησε, 

γι’ αυτό και στις αρχές Μαρτίου 2019, η ΠΟΣΕΚΕΠ απευθύνθηκε και σε άλλο 

δικηγόρο, τον εργατολόγο κ. Λασθιωτάκη. Στην πρώτη συνάντηση και μετά από 

προφορική μας ενημέρωση, ο δικηγόρος συμφώνησε πως υπάρχει πρόβλημα με το 

θέμα του ΑΜΚΑ και πως μια μορφή κινητοποίησης –ίσως και αποχή- θα μπορούσε 

να ευδοκιμήσει. Η ΠΟΣΕΚΕΠ του απέστειλε όλο το απαραίτητο υλικό ώστε να 

μελετήσει την υπόθεση.  



 

     Παράλληλα, από τα μέσα Φεβρουαρίου τα συναρμόδια Υπουργεία ξεκίνησαν τις 

συναντήσεις για την επίλυση των προβλημάτων της έκδοσης ΑΜΚΑ. Η ΠΟΣΕΚΕΠ 

επιβεβαίωσε ότι όντως γίνονται συσκέψεις από αρκετές πηγές. Υπήρξε η 

διαβεβαίωση πως θα δοθεί λύση σύντομα. Έτσι, προέκυψαν και τα ενημερωτικά 

δελτία της ΠΟΣΕΚΕΠ στις 07/03/2019 και στις 22/04/2019 μέσω των οποίων 

ενημερώσαμε τους συναδέλφους μας για τις εξελίξεις. 

    Μετά το Πάσχα, με τη διαπίστωση ότι δεν προχωρούσε η έκδοση εγκυκλίου και 

Κ.Υ.Α, απευθυνθήκαμε ξανά στον εργατολόγο κ.Λασθιωτάκη, ώστε να ξεκινήσει 

ενέργειες για μια αποχή από το ΑΜΚΑ. Ο δικηγόρος μας ενημέρωσε ότι με μια 

τέτοια ενέργεια λίγο πριν τις εκλογές (δημοτικές, ευρωεκλογές κ.τ.λ) θα κινδύνευε 

η ΠΟΣΕΚΕΠ να χαρακτηριστεί ότι ασκεί αντιπολίτευση και μας παρέπεμψε να 

ξαναδούμε την υπόθεση την επομένη των εκλογών. Στις 27/05/2019, ο δικηγόρος 

πήρε την εντολή να προχωρήσει στη σύνταξη εξώδικου. Στις 30/05/2019 μας 

έστειλε μια εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία και μας ενημέρωσε ότι το έγγραφο που 

είχε ετοιμάσει δεν ήταν εξώδικο για έναρξη απεργίας-αποχής, αλλά απλά 

γνωστοποίηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ότι θα απέχουμε από παράτυπες 

αποδόσεις ΑΜΚΑ, αφού δεν δίνονται απαντήσεις για σύννομη έκδοση. Η γνώμη και 

εκείνου τελικά ήταν ότι δεν έπρεπε να προβούμε σε απεργία. Κάτι το οποίο για 

δεύτερη φορά δεν μας ικανοποιούσε. 

     Στη συνέχεια, κι ενώ ήδη είχαν ανακοινωθεί εθνικές εκλογές, η διοίκηση της 

ΠΟΣΕΚΕΠ απευθύνθηκε και σε τρίτη δικηγόρο, την κα. Εύη Λάππα, η οποία έχει 

θητεύσει σε θέση ευθύνης σε ΚΕΠ και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα δημόσιας 

διοίκησης. Η δικηγόρος εξέφρασε την ίδια γνώμη με τον εργατολόγο κ. 

Λασθιωτάκη πως σε οποιαδήποτε περίοδο και πολύ περισσότερο σε προεκλογική,  

μια απεργία-αποχή από καθήκοντα ΑΜΚΑ που θα έπληττε ατομικό δικαίωμα στην 

υγεία εγείροντας ταυτόχρονα ζητήματα δημόσιας υγείας, θα κρινόταν από το 

αρμόδιο δικαστήριο καταχρηστική. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, ζητήσαμε 

γνωμοδότηση εκ μέρους της, την οποία αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. 

     Τέλος, έχουμε να σημειώσουμε ότι είναι απαραίτητο οι όποιες προσδοκίες και 

απαιτήσεις να βασίζονται και στις ανάλογες προϋποθέσεις. Καλό είναι να γνωρίζουν 

όλοι οι σύνεδροι και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας ότι το ταμείο της ΠΟΣΕΚΕΠ δεν 

έχει τη δυνατότητα να καλύπτει το κόστος νομικού συμβούλου σε μόνιμη βάση.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

       
 
          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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