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Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11/4/2019 συζητήθηκαν τα εξής: 

 
Λειτουργία ΕΦΚΑ. Μετά τις διαδικασίες τοποθέτησης Γεν Δ/ντων και προϊσταμένων στις 
νέες Δ/νσεις που ελέγχονται για τη νομιμότητά τους, και ενόψει της σταδιακής υλοποίησης 
του νέου οργανογράμματος στις περιφερειακές δομές του ΕΦΚΑ, οι συνάδελφοί μας 
βιώνουν την αβεβαιότητα και ανασφάλεια για την μελλοντική τους θέση στον οργανισμό. Η 
ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων με τον πρόχειρο τρόπο που υλοποιείται, προκαλεί 
οργανωτικό και λειτουργικό χάος, με εμφανείς επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα των 
εργαζομένων, όσο και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.      
Καλούμε τη Διοίκηση να προβεί στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 
οργανογράμματος, για την ομαλή και πραγματική ενοποίηση των ταμείων. Επίσης σε 
πιθανές μετακινήσεις συναδέλφων, να τηρήσει διαφανείς διαδικασίες καθώς και 
αντικειμενικά κριτήρια με πρώτο την επιθυμία των υπαλλήλων.  
Κινητικότητα. Η καθυστέρηση έκδοσης του οργανογράμματος, η ψηφιοποίηση του καθώς 
και η έλλειψη των περιγραμμάτων θέσεων, αποτελούν τις «δικαιολογίες» εξαίρεσης των 
συναδέλφων από τη διαδικασία της κινητικότητας, δεδομένου ότι αυτή γίνεται κατόπιν 
αδείας του υπουργού. Μάλιστα κατατέθηκε τροπολογία για παράταση της εξαίρεσης μας 
από την κινητικότητα μέχρι την 31/12/2019. 
Αξιολόγηση. Παραμένει η θέση της ΑΔΕΔΥ της ΠΟΣΕ και του Συλλόγου μας για απεργία 
-  αποχή από την αξιολόγηση. Ζητούμε την αλλαγή του νόμου για την αξιολόγηση με τον 
οποίο εξαιρούνται από τις κρίσεις οι συνάδελφοι απεργοί.(ντροπολογία Γεροβασίλη). Λέμε 
ΝΑΙ στην αξιολόγηση αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της ΑΔΕΔΥ. 
Νομική κάλυψη συναδέλφων . Τέθηκε από την ΠΟΣΕ προς το Διοικητή το μεγάλο 
ζήτημα της νομικής κάλυψης των συναδέλφων που υπηρετούν στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ και ζητήθηκε η ίση αντιμετώπιση τους με αυτούς των ελεγκτών της ΑΑΔΕ. Ο 
Διοικητής προώθησε το αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας. Όσον αφορά τη διεκδίκηση του 
επιδόματος ελέγχου περιμένουμε την νομική άποψη του δικηγόρου της ΠΟΣΕ.    
Κλιμάκια συντάξεων. Παρατάθηκε η λειτουργία των κλιμακίων για τις συντάξεις έως 
31/12/2019. 
Εξυπηρέτηση Αγροτών από τις δομές του ΕΦΚΑ. Η απόφαση για εξυπηρέτηση και 
ενημέρωση των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ από τους υπαλλήλους του τ.ΙΚΑ, θα επιβαρύνει 
ακόμη περισσότερο τον ήδη μεγάλο όγκο δουλειάς, με αποτέλεσμα την αντικειμενικά 
ελλιπή παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους με υπαιτιότητα της Διοίκησης.    
Εκλογές Συλλόγου. Την 30/4/2019 λήγει η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Λόγω των 
Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών αποφασίστηκε ομόφωνα η διεξαγωγή των 
εκλογών του Συλλόγου μας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2019. Οι Γεν. Συνελεύσεις ορίστηκαν για 
τις 19/4/2019, 3/5/2019 και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5/2019. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα 
κλείσουν την Παρασκευή 10/5/2019 ημέρα της Γεν. Συνέλευσης.   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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