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       Αρ. Πρωτ.: 99/2019                       Αθήνα, 17 Απριλίου 2019 

      
      ΠΡΟΣ 

• Την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Έφη Αχτσιόγλου 

• Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής                                                                  
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

            κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο  

• Τα πολιτικά Κόμματα: 
           -ΣΥΡΙΖΑ  

           - Νέα Δημοκρατία 

           -Δημοκρατική Συμπαράταξη  

            (ΠΑ.ΣΟ.Κ-ΔΗΜ.ΑΡ.) 

           - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 

           -Ανεξάρτητοι Έλληνες  

           -Ένωση Κεντρώων 

           -ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

• Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ 

             κ. Λάμπρο Σέμπο 
 

ΘΕΜΑ:  Επέκταση και για τους υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ, τα 

όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρύθμιση 

οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»  

Ως Ομοσπονδία, έχουμε επανειλημμένως ζητήσει την νομική προστασία και κάλυψη 

των συναδέλφων μας που απασχολούνται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΦΚΑ, ώστε 

αυτοί να ασκούν απερίσπαστοι και χωρίς φόβο τα καθήκοντά τους, στον αγώνα που 

δίνουμε  για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης και υποδηλούμενης εργασίας.  

Είναι γνωστό ότι οι συνάδελφοί μας των ελεγκτικών μηχανισμών αντιμετωπίζουν 

καθημερινά επιθέσεις κάθε είδους,  ώστε να καμφθούν και τελικώς να μην επιτελέσουν τα 

καθήκοντά τους. Τέτοια μορφή αθέμητης πίεσης κι εκβιασμού είναι και η αυτόφωρη 

διαδικασία που ακολουθείται για αδικήματα κατόπιν εγκλήσεως, την οποία χρησιμοποιεί 
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μερίδα εργοδοτών στοχεύοντας ουσιαστικά στον εκφοβισμό και διασυρμό των 

συναδέλφων μας, για τους λόγους που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται. 

Γι’ αυτό λοιπόν κι έχουμε ζητήσει από την  Πολιτεία να υπάρξει σχετική μέριμνα, 

που θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα αυτό. Δυστυχώς, όμως, παρά τις συνεχείς οχλήσεις 

μας, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και με έκπληξή μας διαπιστώνουμε στο σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Εργασίας που, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόκειται να ψηφιστεί 

μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ υπάρχει στο άρθρο 56 σχετική μέριμνα για τους 

υπαλλήλους του ΣΕΠΕ, αλλά και του Υπουργείου Εργασίας, δεν προβλέπεται απολύτως 

τίποτα για τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, που συμμετέχουν στους ελεγκτικούς του 

μηχανισμούς. Αναλογικά το ίδιο ισχύει και με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του 

συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, όπου και σε αυτό, δεν ορίζεται καμία ανάλογη πρόνοια για 

τη νομική κάλυψη, των συναδέλφων μας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΦΚΑ.  

Αυτός ο διαχωρισμός που συμβαίνει και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο η 

Πολιτεία αντιμετωπίζει και προστατεύει υπαλλήλους που ουσιαστικά έχουν ανάλογα 

καθήκοντα και ασκούν το ίδιο δύσκολο έργο, δηλαδή αυτόν της αντιμετώπισης της 

«μαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας, είναι κάτι που μας προβληματίζει και προφανώς 

μας δημιουργεί ένα δυσάρεστο συναίσθημα αδικίας κι ελλείμματος σεβασμού για το 

λειτούργημα που προσπαθούν να φέρουν σε πέρας οι συνάδελφοί μας αυτοί.   

Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό δεν γίνεται με κάποια σκοπιμότητα από τη 

μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και καθώς δεν προκύπτει και κάποιο 

πρόσθετο  οικονομικό κόστος, στο να επεκταθούν τα οριζόμενα  των άρθρων 56 και 57 του 

σχεδίου νόμου  και για τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που απασχολούνται στους ελεγκτικούς 

του μηχανισμούς, ευελπιστούμε στη σχετική νομοπαρασκευαστική βελτίωση του σχεδίου 

νόμου και την συμπληρωματική προσθήκη «και για τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ», 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρουμε παραπάνω.      

 

 


