
                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 
 

 
 Αρ.Πρωτ:587/2022 
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

H ΠΟΜΕΝΣ πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Κωστή Χατζηδάκη. 
 
Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΜΕΝΣ κ. 
Δημήτριο Ρώτα, τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Λάμπρου, την Γραμματέα Ισότητας 
Φύλων κ. Κατερίνα Κιουρτσίδου και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της 
Συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΦΚΑ για τα ΣΑ και ΕΔ κ. Ιωάννη Σπαράγγη. 
 
Τα θέματα που αναδείχθηκαν και συζητήθηκαν ήταν: 
 
α) Η δικαίωση των προτάσεων της Ομοσπονδίας για την πρόβλεψη στο 
νομοσχέδιο της μάχιμης πενταετίας για όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως 
γεωγραφικού προσδιορισμού εφόσον εργάζονται στα καθήκοντα της ειδικότητας 
τους. 
 
β) Η τριετία του Ν.3865/2010, για αναγνώριση με 6,67%, με παράταση 
τουλάχιστον για ένα τρίμηνο. 
 
γ) Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων. 
 
δ) Η επίλυση του ασφαλιστικού 1990-1992. 
 
ε) Η δυνατότητα επικουρικής ασφάλισης στα εν ενεργεία στελέχη. 
 
στ) Τα Βαρέα - Ανθυγιεινά για το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ και όχι μόνο 
 
ζ) Η παραμονή του προσωπικού των Ε.Δ. στον ΕΦΚΑ, που τοποθετήθηκε 
κατόπιν της εισηγήσεως της Ομοσπονδίας μας, μετά το πολύ πετυχημένο έργο 
που έχει παράξει έως σήμερα. 
 
η) Η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου με τις αντίστοιχες εισφορές, για τις 
συζύγους των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό άνευ αποδοχών, 
πριν ισχύσει ο Ν. 3883/2010, που προβλέφθηκε η συνυπηρέτηση. 
 
θ) Το Υπόμνημα της Γραμματείας Ισότητας Φύλων με τις προτάσεις της 
Γραμματείας. 

   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών             member of 

                               Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr - facebook ΠΟΜΕΝΣ  

   Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022 

Email: info@pomens.gr 

http://www.pomens.gr/


 
 
Για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων, η ΠΟΜΕΝΣ ζήτησε από τον Υπουργό 
Εργασίας κ. Χατζηδάκη, να συμπεριληφθούν στο επικείμενο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Εργασίας, τα οποία θα τύχουν της ευρείας αποδοχής όλων των 
κομμάτων του Κοινοβουλίου. 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  

 
Δημήτριος Ρώτας 

Ασμχος (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 
 


