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       Αρ. Πρωτ.: 125/2018                           Αθήνα, 4 Απριλίου 2018 

 

              ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ 

 

 Το Προεδρείο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων 

συναντήθηκαν στις 2/4/2018 ύστερα από αίτημά μας με τον Υφυπουργό Εργασίας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο. 

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέλυσε τις θέσεις της και τις απόψεις της για όλα τα θέματα που 

απασχολούν τον ΕΦΚΑ και τους εργαζόμενους σε αυτόν . 

Από την πλευρά μας εκτέθηκε αναλυτικά η κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες 

του ΕΦΚΑ 15 μήνες μετά την επίσημη λειτουργία του και η εικόνα διάλυσης που 

παρουσιάζεται, όταν δεν μπορούν να λυθούν τα στοιχειώδη λειτουργικά ζητήματα, όπως η 

καθαριότητα, η έλλειψη 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 τις τελευταίες ημέρες με ευθύνη της 

πολιτικής ηγεσίας παραμένει χωρίς Διοικητή. 

Επίσης, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των μηχανογραφικών 

συστημάτων και τις αρνητικές συνέπειες που έχουν για τους ασφαλισμένους και τους 

συνταξιούχους. 

Αναλύθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης 

προσωπικού στον ΕΦΚΑ και ζητήθηκαν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και 

ταυτόχρονα κατάργηση του άρθρου 234 του Ν. 4389/2016 περί πλεονάζοντος προσωπικού. 

Τέθηκε το αίτημα για μετατάξεις υπαλλήλων του ΕΦΚΑ σε κλάδο ανώτερης 

κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3528/2007, ζητήθηκε η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας που εκκρεμεί από τον 10ο/2016 και παράλληλα η διασφάλισή της, 

προκειμένου να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. 
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Επαναφέραμε το αίτημά μας σχετικά με την καταβολή στο ΕΤΕΑΕΠ της εισφοράς 1% 

των υπαλλήλων που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και  αποδίδεται στον ΟΑΕΔ, σε 

αντίθεση με τους υπαλλήλους των υπολοίπων εντασσόμενων φορέων και όλων των 

δημοσίων υπαλλήλων  που αποδίδονται στο ΕΤΕΑΕΠ.  

Ζητήθηκε νομοθετική ρύθμιση για επαναφορά των εξόδων κίνησης των ελεγκτών 

Εσόδων εν όψει και της επικείμενης έναρξης λειτουργίας των ΠΕΚΑ. 

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της καταβολής ειδικής αμοιβής Ε.Λ.Δ.Ε.Ο. για όλους τους 

υπαλλήλους του ΕΦΚΑ με το δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό του 

οποίου οι διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν για το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.  

Τέθηκε για άλλη μία φορά το αίτημά μας να ρυθμιστεί οριστικά με νομοθετική 

ρύθμιση και το θέμα των συναδέλφων που απασχολούνται επί σειρά ετών στις υπηρεσίες 

μας με δικαστικές αποφάσεις καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα όπως η επιμόρφωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων 

με σεμινάρια. 

Ο Υφυπουργός Εργασίας απαντώντας στα ζητήματα που τέθηκαν αναφέρθηκε 

γενικά ότι οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται οφείλονται στη νομοθεσία που ισχύει και 

τον τρόπο που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

Αναφέρθηκε στο μέγεθος του εγχειρήματος του ΕΦΚΑ και στις δυσκολίες που 

παρουσιάζονται λόγω της πολυπλοκότητας των διαφορετικών νομοθεσιών που ισχύουν για 

κάθε εντασσόμενο φορέα.  

Ως προς το σύνολο των αιτημάτων μας, μας απάντησε ότι θα τα μελετήσει και δεν 

ανέλαβε καμία δέσμευση ως προς την επίλυσή τους.  

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-  ΕΤΑΜ, όπως και με έμφαση τέθηκε και στον Υφυπουργό Εργασίας, έχει 

ως θέση της την αναγκαιότητα για την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων 

συνταξιοδότησης και την άμεση πληρωμή όλων των συναδέλφων που συμμετέχουν στα 

κλιμάκια. Θα εξακολουθήσει να παρεμβαίνει με κάθε τρόπο υπέρ της στήριξης του 

δημόσιου, καθολικού και υποχρεωτικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Κεντρικός 

στόχος της είναι ένα διαφορετικό κοινωνικοασφαλιστικό τοπίο απαλλαγμένο από όλες τις 

παρεμβάσεις των μνημονίων και οργανωμένο με τρόπο που θα καλύπτει τις πραγματικές 

ανάγκες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, διασφαλίζοντας για αυτούς 

αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι επιδόματα φτώχειας. 

 

 

 

 

  

  


