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Αρ. Πρωτ.:219/2018                           Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018 

 

 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

          Ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου 2018 στην Αλεξανδρούπολη το 25ο Τακτικό 

Απολογιστικό –Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

       Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αναλύθηκε και αποκαλύφθηκε η 

πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο σύστημα της Δημόσιας Κοινωνικής 

Ασφάλισης στη χώρα μας και ο πραγματικός ρόλος του ΕΦΚΑ ως κεντρικός 

μηχανισμός μείωσης των συντάξεων.  

          Οι θέσεις της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας στον τύπο, στα 

διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο και στους τηλεοπτικούς σταθμούς 

ανά την Ελλάδα και κυρίως στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στις 

25/5/2018, 26/5/2018, 27/5/2018, 2/6/2018 και 3/6/2018. 

          Ως προς τις καθαρά συνεδριακές διαδικασίες, στο καταστατικό μέρος του 

Συνεδρίου έγινε δεκτή η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση του 

άρθρου 11 του Καταστατικού ως προς το μέτρο εκλογής εκπροσώπων των Συλλόγων 

μελών για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας, ώστε να εκλέγεται στις εκλογές των 

Συλλόγων ένας εκπρόσωπος σε κάθε 30 ψηφίσαντα φυσικά μέλη, αντί των 33 που 

ισχύει σήμερα. Η πρόταση αυτή έγινε ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εναρμονιστεί το εκλογικό μέτρο με εκείνο 

της ΠΟΠΟΚΠ και να υπάρχει όμοια αντιπροσώπευση όλων των συναδέλφων σε 

μελλοντικές διαδικασίες ενιαίας συνδικαλιστικής έκφρασης όλων των εργαζόμενων.  

            Η πρόταση τροποποίησης έγινε δεκτή με μία μόνο αρνητική ψήφο.  

            Στο απολογιστικό μέρος του Συνεδρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των 

απολογισμών του ανέλυσε τη δράση και τη λειτουργία του και εισηγήθηκε το 

Διεκδικητικό Πλαίσιο για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του.  

         Οι σύνεδροι που συμμετείχαν και οι παρατάξεις με τις τοποθετήσεις τους 

κατέθεσαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.  

        Στις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των συνέδρων 

κυριάρχησε η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινή λειτουργία του 

ΕΦΚΑ σε όλα τα επίπεδα με κυρίαρχο το θέμα της καθαριότητας.  

       Το Διεκδικητικό Πλαίσιο που τελικά διαμορφώθηκε και σύμφωνα με το οποίο το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα προγραμματίσει τη δράση και τη λειτουργία του είναι το 

παρακάτω: 

 Συνεχίζουμε το διάλογο που έχουμε αρχίσει για την ενιαία συνδικαλιστική έκφραση 

των εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ αλλά και στο χώρο του Υπουργείου Εργασίας 

γενικότερα, πάντα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον ΕΦΚΑ. 

 Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την πάγια θέση μας για τη λειτουργία τριών 

ταμείων. Έτσι και αλλιώς ο ΕΦΚΑ δεν είναι ενιαίος φορέας για όλους τους 

ασφαλισμένους. Συνεχίζει να διατηρεί τις διακρίσεις και διαφοροποιήσεις των 

ταμείων που συγχωνεύθηκαν    σ΄ αυτόν. 

 Για τον ΕΦΚΑ, το νέο οργανισμό που η πολιτική ηγεσία έχει απαξιώσει και αφήσει 

χωρίς Διοικητή από τις 13/3/2018: 

-  Σύγχρονη αποκεντρωμένη οργανωτική δομή στην λογική των τριών κλάδων, 

Μισθωτών, μη Μισθωτών και Αγροτών. 

-  Διατήρηση και ανάπτυξη ισχυρών υπηρεσιών ελέγχου των εσόδων και 

είσπραξης των καθυστερημένων οφειλών. 

- Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. 

-  Τέλος στα πισωγυρίσματα. Εδώ και τώρα επαναφορά των λειτουργιών των 

υπηρεσιών στα επίπεδα του ΙΚΑ 31/12/2016 για να υπάρξει μια βάση ώστε να 

μπορέσουν να γίνουν πραγματικά βήματα γιατί όχι και άλματα προς τα εμπρός. 

-    Ας καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ας πάρουν για 

παράδειγμα την αγορά όπου οι επιχειρήσεις με σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα δεν 

λειτουργούν με όρους παλιού συνοικιακού μπακάλικου. 
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 -  Τέλος στους ερασιτεχνισμούς στις μηχανογραφικές εφαρμογές του ΕΦΚΑ για να 

σταματήσει η ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων και των υπαλλήλων. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ (διοικητικών υπαλλήλων και 

προσωπικό καθαριότητας). 

 Νομοθετική ρύθμιση για τους συναδέλφους που παραμένουν με δικαστικές 

αποφάσεις. 

 Κατάργηση του άρθρου 234 του Ν. 4389/2016 περί πλεονάζοντος προσωπικού. 

 Επαναφορά εξόδων κίνησης των ελεγκτών εσόδων. 

 Επαναχορήγηση της ειδικής αμοιβής ΕΛΔΕΟ σε όλους τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. 

 Στήριξη της δημόσιας καθολικής υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. 

 Νέο ασφαλιστικό με εθνική συναίνεση και συνεννόηση, με κίνητρα για την 

ασφάλιση και την απασχόληση, απαλλαγμένο από τα μνημονιακά εγκλήματα που 

θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων και 

θα διασφαλίζει για όλους αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι επιδόματα φτώχειας.         

Στο τέλος του συνεδρίου στην ψηφοφορία που ακολούθησε οι απολογισμοί, 

διοικητικός και οικονομικός, εγκρίθηκαν από τους συνέδρους με συντριπτική 

πλειοψηφία. 

           

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

       


