
 
 

 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 451                                                                          ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη 33η τακτική του συνεδρίαση την 25/02/2019 συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα: 
 

1. Τοποθετήσεις Δ/ντών και Προϊσταμένων Μετά την έκδοση ΦΕΚ του 

Οργανογράμματος, η Διοίκηση προχώρησε στην «τοποθέτηση»  Δ/ντών και 

Προϊσταμένων στα Τμήματα της Κεντρικής Διοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Διαπιστώνεται όμως ότι οι αποφάσεις αυτές αποτελούν κατάφωρη παραβίαση της 

νομιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 18  ν. 4492/2017 ορίζεται ρητά ότι 

επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες, όλοι οι υπάλληλοι που 

προΐστανται μέχρι σήμερα. Αν οι προϊστάμενοι είναι περισσότεροι από τις οργανικές 

θέσεις, τοποθετούνται εκείνοι που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 

καθηκόντων στο επίπεδο αυτό. Αντίθετα η Διοίκηση προέβη σε τοποθετήσεις Δ/ντών 

και Προϊσταμένων, υπαλλήλων με ελάχιστο ή και καθόλου χρόνο προϋπηρεσίας σε 

θέσεις ευθύνης. Ο τρόπος αυτός οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια συναδέλφους μας 

που ασκούν σήμερα αυτά τα καθήκοντα, άλλοι να βρεθούν χωρίς θέση ευθύνης και 

άλλοι να αναγκαστούν να μετακινηθούν ακόμη και εκτός νομού. Επίσης κατά την 

διαδικασία των κρίσεων, όσοι υπάλληλοι επιλέχθηκαν, πριμοδοτούνται με επί πλέον 

μόρια έναντι των υπολοίπων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. 

      Τονίζουμε ότι οι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν είναι καθόλα άξιοι υπάλληλοι. 

Η διαδικασία όμως είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Οι ενέργειες αυτές μας προβληματίζουν 

ακόμη περισσότερο ενόψει της διαδικασίας τοποθέτησης των απλών 

υπαλλήλων, όταν μάλιστα βρίσκεται σε ισχύ η απαράδεκτη διάταξη του 

ν.4389/2016 περί «πλεονάζοντος προσωπικού». 

       Καλούμε τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ να λειτουργήσει αξιοκρατικά και με διαφάνεια 

υπηρετώντας πιστά τη νομιμότητα. 

       Δηλώνουμε ότι όσοι συνάδελφοι επιλέξουν να διεκδικήσουν το δίκιο τους με 

προσφυγή  στη Δικαιοσύνη, θα τύχουν της συμπαράστασης του Συλλόγου. 

2.   Καθαριότητα  Δόθηκε προσωρινή λύση (6 μήνες) στο θέμα της καθαριότητας με 

συνάψεις συμβάσεων των κατά τόπους Υποκ/των με συνεργεία καθαρισμού. 

Καλούμε τη Διοίκηση να μεριμνήσει εγκαίρως για την μόνιμη λύση του προβλήματος.   

3. Ανάκληση απόφασης ορισμού προϊσταμένων ΠΕΚΑ από τις ΤΔΕ  Με το με αρ. 

27/24-1-2019 ΦΕΚ ο Διοικητής ανακάλεσε τον ορισμό των προϊσταμένων των ΠΕΚΑ 

από τη συμμετοχή τους στις ΤΔΕ, για λόγους «αμεροληψίας και χρηστής διοίκησης» 

επειδή ασκούν ελεγκτικό έργο. Θεωρούμε τους λόγους καθαρά  προσχηματικούς, 

καθώς ως ΙΚΑ, οι εν λόγω συνάδελφοι όντας προϊστάμενοι τμημάτων εσόδων 

συμμετείχαν κανονικά στις ΤΔΕ ως εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επί πλέον στις 

ΤΔΕ συμμετέχουν υπάλληλοι άλλου ελεγκτικού μηχανισμού και μάλιστα με δικαίωμα 

ψήφου. 
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Καλούμε το Διοικητή στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης να επανεξετάσει το ζήτημα 

και να επανακαθορίσει τους προϊσταμένους ως εισηγητές στις ΤΔΕ.  

4. Χορήγηση αναδρομικών από μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία. Παρά την 

τροπολογία που ψηφίστηκε υπάρχει πρόβλημα με την χορήγηση των αναδρομικών 

στους συναδέλφους που έκαναν μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία. Η ΠΟΣΕ επιδιώκει 

συνάντηση με το Διοικητή για την άμεση επίλυσή του. 

5. Υπηρεσιακά Συμβούλια. Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως την πλημμελή 

στελέχωση του αρμόδιου τμήματος αλλά και την μη τακτική συνεδρίαση του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποτέλεσμα της οποίας είναι η μεγάλη καθυστέρηση στις 

υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων. Από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι 

σήμερα συνεδρίασε μόνο μία(1) φορά. Επιτέλους ας σταματήσει η σκόπιμη 

καθυστέρηση της Διοίκησης στην διεκπεραίωση αιτημάτων των συναδέλφων.    

6. ΠΕΚΑ  Σχετικά με τη διεκδίκηση του επιδόματος ελέγχου και την πλήρη νομική 

κάλυψη των ελεγκτών, εξετάζεται ο τρόπος διεκδίκησης από τον νομικό σύμβουλο 

της ΠΟΣΕ –ΙΚΑ και αναμένουμε ενημέρωση. Παραμένει η μη έκδοση του 

Κανονισμού- Αρμοδιοτήτων ΠΕΚΑ, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στις 

σχέσεις υπαλλήλων ΠΕΚΑ-ΕΣΟΔΩΝ αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Απαιτούμε την άμεση έκδοσή του.   

7. Καταδίκη εργοδότη.   Με  καταδικαστική απόφαση το  3μελές Πρωτοδικείο 

Θεσ/νίκης επέβαλλε ποινή 10 μηνών μη εξαγοράσιμη σε επιχειρηματία – εργοδότη, 

για παρεμπόδιση ελέγχου από συναδέλφους ελεγκτές.   

8. Δωροεπιταγές. Την περίοδο των εορτών του Πάσχα θα διανεμηθούν δωροεπιταγές 

για τα παιδιά των συναδέλφων, που γεννήθηκαν τις χρονολογίες 2004 – 2016, 

προσφορά του Συλλόγου μας. (εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση). 

9. Αιμοδοσία. Προγραμματίστηκε ομαδική αιμοδοσία για την Τρίτη  2 και Τετάρτη 

3/4/2019 (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση). 

10. Στάση Εργασίας  ΕΔΟΘ – ΑΔΕΔΥ Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΟΘ – Ν/Τ 

ΑΔΕΔΥ αποφάσισε κινητοποίηση για τον 13ο-14ο μισθό. Κήρυξε Στάσης Εργασίας 

για την Τρίτη 5 Μαρτίου από τις 12.00 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου και 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 μ.μ. στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 

Αφορά μόνο τα Υποκ/τα του Ν. Θεσσαλονίκης και εστάλη σχετική ανακοίνωση. 

11. Αγωγή  για Δώρα  Επειδή ενδέχεται το ΣτΕ να δικαιώσει μόνο τους υπαλλήλους 

που κατέθεσαν αγωγή για την επιστροφή των Δώρων, επισημαίνουμε την ανάγκη 

άμεσης κατάθεσης αγωγών από όσους συναδέλφους δεν το έπραξαν ακόμη.  

12. Ωφελούμενοι προγράμματος ΟΑΕΔ.  Ήδη παρουσιάστηκαν στα Υποκαταστήματα 

για 12μηνη εργασία οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ. Όμως η έλλειψη 

κωδικού χρήστη περιορίζει κατά πολύ τις εργασίες που θα μπορούσαν να 

προσφέρουν. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

                    Ο Πρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας  
     
             
                Κάμτσης Σωτήρης                                                Παπαλεξοπούλου Σταματία         

 

 

 

 

  


