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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση του με αρ. πρωτ. Σ60/13/653554/29-5-2019 γενικού εγγράφου της Γενικής 

Διεύθυνσης Συντάξεων»   

 

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με έκπληξη λάβαμε γνώση του με αρ. πρωτ. Σ60/13/653554/29-

5-2019 γενικού εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων με το οποίο δίνονται οδηγίες για τον 

προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορήγηση 

κύριας σύνταξης τις διατάξεις του ν. 3163/55. 

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το με αρ. πρωτ. 77/27-3-2019 έγγραφό της που σας καταθέσαμε, 

όπως μας το ζητήσατε σε συνάντηση που είχε προηγηθεί, σας είχε εκθέσει τα πραγματικά γεγονότα, 

αλλά και την κρατούσα άποψη, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη νομολογία 

και αφορά την ασφάλιση στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ του συνόλου των εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ. Εκτός από τις 

απόψεις μας, με το έγγραφο αυτό σας ζητήσαμε πριν από την έκδοση σχετικής οδηγίας να έχουμε 

μια συνάντηση, ώστε να αναλύσουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας.  

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Αντ΄ αυτού εκδόθηκε αιφνιδιαστικά το προαναφερόμενο 

γενικό έγγραφο. Επικαλείται έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας 

που αφορούν «δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους», οι οποίοι μέχρι τη δημιουργία του ΕΦΚΑ 

ήταν ασφαλισμένοι στο «δημόσιο», δηλαδή τον εργοδότη τους και όχι σε κάποιον ασφαλιστικό 

οργανισμό, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο οι κανόνες ασφάλισης ρυθμίζονται από κανονισμό 

ασφάλισης που ορίζει όσα σας αναλύσαμε με το έγγραφό μας.  
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Υποθέτουμε ότι για να αγνοήσετε με αυτό τον τρόπο τους εργαζόμενους, θα έχετε στη 

διάθεσή σας τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΦΚΑ που 

σας οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να μας κοινοποιήσετε αυτές τις 

εισηγήσεις, προκειμένου να εντοπίσουμε ποια είναι τα σημεία στα οποία έχουμε διαφορετική 

άποψη. 

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ από τη μέρα της ίδρυσής του μέχρι σήμερα όσο κι αν δεν σας 

αρέσει να το ακούτε, αλλά εμείς το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι ένα καθημερινό γεγονός, 

λειτουργούν σε συνθήκες διοικητικού χάους και έλλειψης προσωπικού. Αισθάνονται υπό ομηρεία, 

βιώνουν καθημερινά την απαξίωση του έργου τους από την πολιτική ηγεσία και παρόλα αυτά  

εκτελούν το καθήκον τους με φιλότιμο και αυταπάρνηση.  Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή η πολιτική ηγεσία τους αρπάζει μέσα από τα χέρια τους το δικαίωμά 

τους να αντιμετωπίζονται ισότιμα με το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

Επειδή θεωρούμε (και αυτό είναι και άποψη έγκριτων νομικών) ότι τα αναφερόμενα στο 

έγγραφό σας  δεν είναι βάσιμα και το αποτέλεσμά τους καταπατά δικαιώματα των ασφαλισμένων 

στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ, σας καλούμε να ανακαλέσετε το με αρ. πρωτ. 

Σ60/13/653554/29-5-2019 γενικό έγγραφο και να αποκαταστήσετε  τη νομιμότητα με νέα οδηγία, 

η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την ασφαλιστική πραγματικότητα πριν από την ίδρυση του ΕΦΚΑ 

και τη διαφορά ασφαλισμένων του δημοσίου και ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ανάλογη 

εφαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016. 

Αν η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας είναι να μας σέρνει στη Δικαιοσύνη με την έκδοση της 

κάθε συνταξιοδοτικής απόφασης που θα έχει εκδοθεί με βάση την «ερμηνεία» που δίνεται με το 

προαναφερόμενο έγγραφό σας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο εδώ και τρία 

χρόνια δεν εκδίδονται συνταξιοδοτικές αποφάσεις για συναδέλφους μας που βρίσκονται εκτός 

υπηρεσίας και φυτοζωούν με την ελάχιστη προσωρινή σύνταξη που τους έχει απονεμηθεί. 

Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και πιστεύοντας ότι δεν θα μας αγνοήσετε αυτή τη φορά, 

ζητάμε να έχουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας.  

Σε κάθε περίπτωση είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ.   

 

 

 

 


