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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΔ ΣΟΝ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ θ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 
 

        Με αθνξκή ηε δηεμαγσγή εκεξίδαο γηα ζέκαηα ζπληάμεσλ θαη εζφδσλ, καο επηζθέθζεθε 
ν Τθππνπξγφο Δξγαζίαο θ. Πεηξφπνπινο. ε αλνηθηή ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζην ηζφγεην ηνπ Πεξ/θνχ Τπ/ηνο Θεζ/λίθεο ηέζεθαλ απφ ην χιινγφ καο  δεηήκαηα πνπ καο 
αθνξνχλ θαη πήξακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο.   

 
1) Παξνρή εγγπήζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο καο θαη παξακνλή φισλ ησλ 

ππαιιήισλ ζηνλ ΔΦΚΑ. Πνξεία πινπνίεζεο νξγαλνγξάκκαηνο. 
Απάντηση: Γελ πεξηζζεχεη θαλείο, άιισζηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΦΚΑ απαηηνχληαη φινη νη 
ππάιιεινη. 

2) Λεηηνπξγία Τπεξεζηαθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ γηα ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηηο 
εθινγέο, ηδηαίηεξα κεηά θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ αηξεηψλ 
εθπξνζψπσλ. 
Απάντηση: Γξνκνινγήζεθε ε δηαδηθαζία έθδνζεο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή 
αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, ελψ ηα Πεηζαξρηθά ζα μεθηλήζνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο ηνπο αηξεηνχο,ιφγσ θηλδχλνπ παξαγξαθήο ππνζέζεσλ. 

3) Δμαίξεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΦΚΑ απφ ηελ θηλεηηθφηεηα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
νξγαλνγξάκκαηνο( δεκνζηεχκαηα γηα ζπκκεηνρή θαη ησλ νξγαληζκψλ ρσξίο νξγαλφγξακκα). 
Απάντηση: Γελ κπνξψ λα παξέκβσ θαη λα εμαηξεζνχλ νη ππάιιεινη ηνπ ΔΦΚΑ. Όπνηνη 
επηζπκνχλ κπνξνχλ λα θχγνπλ.   

4) Γηεμαγσγή θξίζεσλ Γελ. Γ/ληψλ, Γ/ληψλ θαη Πξντζηακέλσλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε απφ ην 
Τ.. φισλ ησλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
θαη επηθαηξνπνίεζε πηλάθσλ πξνζσπηθνχ. 
Γελ ππήξμε απάληεζε. 

5) Ση πξνβιέπεηαη γηα ην ΚΔΑΟ κεηά ηελ 1/1/2018. 
Απάντηση: Σν ΚΔΑΟ φπσο θαη ηα ΚΔΠΑ αλήθνπλ ζηνλ ΔΦΚΑ. 

6) Παξακνλή ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε απνθεληξσκέλα ηκήκαηα 
(Αμηνχπνιε, Αξηδαία, Μνπδαληά) θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ  απνδνρή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ν. 
Πξνπνληίδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Τπνθ/ηνο  Μνπδαληψλ. 
Απάντηση: Θα γίλνπλ Απνθεληξσκέλα Σκήκαηα φπσο πξνβιέπεηαη ζην νξγαλφγξακκα. 

7) Σελ εγθαηάζηαζε ηεο έδξαο ηεο Α΄ Γ/λζεο πληάμεσλ -  πνπ αθνξά ηε Βφξεηα Διιάδα -  
ζηε Θεζζαινλίθε.  
Απάντηση: Απνθαζίζηεθε ε Α΄ Γ/λζε πληάμεσλ λα έρεη έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

8) Σε  ιήςε πέξαλ ησλ πιεζπζκηαθψλ  θξηηεξίσλ θαη θξηηεξίσλ δπλαηφηεηαο  πξφζβαζεο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ κε ηα Μ.Μ.Μ., γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Σνπηθψλ Γηεπζχλζεσλ. Οη αζθαιηζκέλνη 
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζην Τπνθαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ηα 
Μ.Μ.Μ. Η δεκηνπξγία Σνπηθήο Γ/λζεο κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπο    δήκνπο Ππιαία – 
Υνξηηάηε – Λαγθαδά – Βφιβε θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζε ζεκείν πνπ λα 
εμππεξεηεί ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο φρη κε Μ.Μ.Μ. αιιά νχηε θαη κε Ι.Υ.  
Απάντηση:  Διήθζεζαλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο θαη ζα ππάξμνπλ ζρεηηθέο αιιαγέο. 
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9) Σε  ρνξήγεζε αξκνδηφηεηαο επηηφπησλ ειέγρσλ θαη ζηα ηκήκαηα ζπκβνχισλ αζθάιηζεο 
θαη εηζθνξψλ.  Θα πξέπεη θαη νη ππάιιεινη ησλ ηκεκάησλ ζπκβνχισλ αζθάιηζεο λα έρνπλ 
ηελ δπλαηφηεηα επηηφπησλ ειέγρσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 
παξαβαηηθφηεηαο.  
Απάντηση: Θεσξψ ινγηθφ φηη ζα δνζεί απηή ε δπλαηφηεηα θαη ζηα ηκήκαηα ζπκβνχισλ 
αζθάιηζεο. 

10) Σελ πεξηγξαθή αξκνδηνηήησλ  ησλ πξψελ ηκεκάησλ  νηθνδνκηθψλ έξγσλ.  
Απάντηση:  Πξάγκαηη δελ ην έρνπκε πξνβιέςεη αιιά ζα ην θάλνπκε. 

11) Σελ εζεινληηθή ζηειέρσζε ησλ ΠΔΚΑ θαη ηε κε ππνρξεσηηθή ζηειέρσζε απφ άιιν λνκφ, 
πέξαλ  απηνχ ηεο έδξαο ηνπ ΠΔΚΑ. Σε ρνξήγεζε νδνηπνξηθψλ θαη ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ 
ειεγθηψλ φπσο ζπκβαίλεη ζε ππαιιήινπο άιισλ νξγαληζκψλ γηα ηελ παξνρή ίδηαο 
εξγαζίαο.(ΔΠΔ - ΔΟΠΤΤ)  
Απάντηση:  Θεσξψ ινγηθφ ε ζηειέρσζε ησλ ΠΔΚΑ λα γίλεη ζε εζεινληηθή βάζε. Όζνλ 
αθνξά ηα νδνηπνξηθά δελ ην γλσξίδσ, θάπνηνο ιφγνο ζα ππήξμε ελδερνκέλσο γηα ηελ 
πεξηθνπή ηνπο αιιά ζα ην ειέγμσ. 

12) ην Γ/ληηθφ δηθαίσκα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ΠΤΤ, ηεο πξνζσξηλήο κεηαθίλεζεο 
ππαιιήινπ γηα ηξείο(3) εβδνκάδεο, λα πξνβιεθζεί νηθνλνκηθφ θίλεηξν  αιιά θαη  απνθιεηζκφο  
επαλάιεςεο κεηαθίλεζεο ηνπ ηδίνπ ππαιιήινπ ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπ.  
Απάντηση: Γελ ην γλσξίδσ αιιά ζα ην ειέγμσ. 

13) Οπζηαζηηθφ HELP DESK, ελεκεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ. 
Απάντηση: Έρεηε δίθαην αιιά θαη νη ζπλάδειθνη απφ ην HELP DESK δε κπνξνχλ λα ηα 
μέξνπλ φια. 

14) Αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «ειιείςεη» ΠΔ-ΣΔ-ΓΔ κε ηελ ιέμε «ή» ζηηο παξαγξάθνπο πνπ 
αθνξνχλ ηελ επηινγή Γ/ληψλ θαη Πξντζηακέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 4369/16. Η 
πξφζθαηε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο γηα ην χζηεκα Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ 
(ΓΙΓΑΓ/Φ.35.47/2306/νηθ.17520) δηεπθξηλίδνληαο ην πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηψλ,  ζηελ νπζία 
απνθιείεη ηνπο ΓΔ  απφ Πξντζηακέλνπο. 
Απάντηση: Διήθζε ππφςε θαη ζα γίλεη ε ζρεηηθή δηφξζσζε. 

15) Λεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα Τπνθ/ησλ (θαζαξηφηεηα Τπνθ/ησλ Αμηνχπνιεο, Σνχκπαο, δαπάλε 
γηα βελδίλε ππεξ. Απηνθηλήησλ ησλ Τπνθ/ησλ, γηα θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο ΚΔΠΑ Π.ΑΞΙΟΤ, γηα 
δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ απφ ΠΔΚΑ πξψελ ΔΤΠΔΑ,  έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή 
ηνπ θιηκαηηζκνχ ζην ΤΠ/ΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θ.α.) 
Απάντηση: Τπάξρεη κεγάιν πξφβιεκα κε ηε δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ. 

16) Γηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
Απάντηση: Θα δεκηνπξγεζεί θέληξν εθπαίδεπζεο θαη ζηε Θεζζαινλίθε. 

17) Έθδνζε εγθπθιίσλ – νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπληαμηνδνηηθψλ πεξηπηψζεσλ. 
Απάντηση: Γελ πξνιαβαίλνπκε λα βγάδνπκε εγθπθιίνπο δηφηη δελ ππάξρνπλ πνιινί 
ππάιιεινη θαη πξνηξέπσ φζνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κέζσ ηνπ ηληεξλέη. 

18) Παξνρή θηλήηξνπ γηα ηελ έθδνζε εθθξεκψλ ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ. 
Απάντηση:  Δίλαη αδχλαην λα δνζεί νηθνλνκηθφ θίλεηξν. Άιισζηε ην δεηνχκελν είλαη λα 
ζηεξίμνπκε ην λέν νξγαληζκφ θαη φρη αλ ζα δνπιέςνπκε κία ψξα παξαπάλσ ή αλ ζα ιάβνπκε 
απνδνρέο 50 ή 200 επξψ επηπιένλ. 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.. 
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