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Αρ. Πρωτ.:116/2018                           Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 22-3-2018 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις σε όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν 

τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, καθώς και η κατάσταση η οποία επικρατεί σχετικά με τη 

λειτουργία των υπηρεσιών μας. Και συγκεκριμένα: 

Αναλύθηκε το νέο τοπίο που δημιουργήθηκε στις δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με την 

αξιολόγηση των υπαλλήλων ύστερα από την πρώτη δικαστική απόφαση που δικαιώνει τους 

εργαζόμενους που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή στην αξιολόγηση, καθώς και την απόφαση 

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  για αναστολή όλων των διαδικασιών αξιολόγησης 

μέχρι νεωτέρας. 

Σχετικά με τον ΕΦΚΑ συζητήθηκε η κατάσταση σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις 

συνταξιοδότησης και την πορεία διεκπεραίωσής τους, καθώς και όλα τα προβλήματα που 

εξακολουθούν να υπάρχουν 15 μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας του σε διοικητικό και 

λειτουργικό επίπεδο και κυρίως  οι μετατάξεις σε κατηγορία, η μη πληρωμή των γραμματέων των 

ΚΕΠΑ, η πληρωμή των κλιμακίων των συντάξεων για το έτος 2017, τα προβλήματα στη λειτουργία 

των μηχανογραφικών συστημάτων, τα τόνερ, οι επισκευές που δεν μπορούν να γίνουν, το 

πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα κίνησης των αυτοκινήτων και γενικότερα η χαοτική κατάσταση 

που επικρατεί σε λειτουργικό επίπεδο στον ΕΦΚΑ που εδώ και δεκαπέντε ημέρες με ευθύνη της 

πολιτικής ηγεσίας παραμένει χωρίς Διοικητή. 
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όλων των συναδέλφων 
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Αποφασίστηκε ομόφωνα η δυναμική συνέχιση με κάθε πρόσφορο τρόπο της διεκδίκησης 

λύσης των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας.  

Το Προεδρείο ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το αίτημα της Ομοσπονδίας για συνάντηση 

με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υποβλήθηκε 

στις 22-2-2018 και μέχρι στιγμής  δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. 

Στη συνεδρίαση με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύχθηκε το 

25ο Τακτικό -Απολογιστικό Συνέδριο, το οποίο θα είναι και Καταστατικό, προκειμένου να 

γίνουν αλλαγές που απαιτούνται από τις εξελίξεις σε σχέση με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ.  Το 

Συνέδριο προκηρύχθηκε χρονικά για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2018. 

Οι εξελίξεις στη λειτουργία του ΕΦΚΑ και τα αποτελέσματα που παράγονται με τη συνεχή 

μείωση των συντάξεων, αντικατοπτρίζουν τις κυβερνητικές επιλογές σε σχέση με το παρόν και το 

μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας. 

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη στήριξη του δημόσιου καθολικού 

και υποχρεωτικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου οι συντάξεις των 

ασφαλισμένων για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές να μην εξελιχθούν σε επιδόματα 

φτώχειας.  

 

 

 

 

 

 

 


