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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

 

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 το προεδρείο και οι παρατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συναντήθηκαν με το νέο Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χ. Χάλαρη και τους νέους 

υποδιοικητές κ. Κ. Τσαγκαρόπουλο και κ. Ε. Κρητικό. 

Ο Διοικητής στην εισαγωγή του ομολόγησε ότι τρόμαξε από την  καθημερινότητα που βιώνουν 

εργαζόμενοι και κοινωνία στις μονάδες  υποδοχής κοινού. Θεωρεί προσωπικό του στοίχημα την 

επίτευξη του τριπτύχου εκσυγχρονισμού της τεχνολογίας, βελτίωση της καθημερινότητας 

ασφαλισμένων και εργαζομένων και την ταχύτητα της εξυπηρέτησης. 

  Στα ζητήματα που αφορούν θέσεις μας και τέθηκαν από πλευράς μας απάντησε ως 

παρακάτω: 

• Για την πάγια θέση μας της λειτουργίας τριών ασφαλιστικών ταμείων και την απεμπλοκή 

από το χάος που δημιούργησε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο  Διοικητής ακολούθησε 

τη γραμμή της πολιτικής ηγεσίας ως προς την απρόσκοπτη εφαρμογή του υπάρχοντος σχεδιασμού, 

πλην της περίπτωσης που θα προκύψει κάτι διαφορετικό από την αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ.  

Τονίσαμε τις παλινωδίες από το σχεδιασμό του ΕΦΚΑ στο πόδι που δημιούργησε την ανύπαρκτη 

ουσιαστικά λειτουργία. Ζητήσαμε την τροποποίηση του Οργανισμού, καθ΄ όσον δεν έχει καν 

ολοκληρωθεί, ώστε να ξεπεραστούν τα λειτουργικά προβλήματα. Θέσαμε υπ΄ όψιν του υπόμνημα 

του Συλλόγου Εργαζομένων Αργολίδας-Αρκαδίας-Λακωνίας στο οποίο περιέγραφαν την «πιλοτική 

λειτουργία» του ΕΦΚΑ Τριπόλεως ως θεάτρου παραλόγου που βιώνουν οι ίδιοι και η κοινωνία, 

όπου ο τραγέλαφος ΕΦΚΑ παραπαίει.  
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Τρανό παράδειγμα η έλλειψη Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών μετά από τρία σχεδόν 

χρόνια.   

• Θέσαμε στον Διοικητή λειτουργικά θέματα υπηρεσιών, όπως ακατάλληλης στέγασης, 

προβλήματα στον κλιματισμό και τη θέρμανση, έλλειψης απαραίτητων αναλωσίμων, προβλήματα 

καθαριότητας χώρων, καθώς και τον απαρχαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.  

• Στις συνέπειες των παραπάνω θέσαμε τις εκκρεμότητες των συντάξεων και των υπολοίπων 

αντικειμένων, την έλλειψη προσωπικού ζητώντας προσλήψεις αυστηρά μόνο μέσω ΑΣΕΠ 

λαμβάνοντας ως απάντηση την επιστροφή 86 απονεμητών στις θέσεις από όπου προέρχονταν.  

• Για την τετραετή πλέον ομηρία και εμπαιγμό των συναδέλφων-συνταξιούχων και το θέμα 

των πρόσθετων αποδοχών, ο Διοικητής απάντησε με τη διενέργεια αιτήματος διαβάθμισης 

επείγοντος ερωτήματος προς το Ν.Σ.Κ. για τον οριστικό τρόπο υπολογισμού.    

• Για τις μετατάξεις σε ανώτερο κλάδο και τα μισθολογικά κλιμάκια και το πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε από την  κακή ερμηνεία της Παρέδρου και της Διοίκησης, διεπίστωσε την 

διαμόρφωση μιας αρνητικής τροπής που θα επηρεάσει πλέον και τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Η 

τελική απάντηση θα δοθεί από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από μεριάς Διοίκησης 

ετοιμάζεται εισηγητικός φάκελος με επιχειρηματολογία που θα υπερασπίζει την συνταγματικότητα 

της μισθολογικής ανέλιξης των μεταταγέντων. 

• Για την απόδοση του ΑΜΚΑ, την αποχή των ΚΕΠ, την έλλειψη οδηγιών, την ακροβασία 

μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, δήλωσε πως ξεκινά διαβουλεύσεις με τη Γενική Γραμματεία 

του Υπ. Εργασίας, την ΗΔΙΚΑ και την ηγεσία των ΚΕΠ, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει 

προκύψει με την επιφόρτιση της αθρόας προσέλευσης στις υπηρεσίες μας. 

• Στο ζήτημά μας για θέματα εκπαίδευσης προσωπικού επί του ουσιαστικού αντικειμένου και 

εν γένει με τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και Κοινωνική Ασφάλιση απάντησε πως το θεωρεί θέμα 

υψίστης σημασίας και προσωπικό στοίχημα της Διοίκησής του. 

• Για την κινητικότητα στο Δημόσιο Τομέα επιβεβαίωσε την υπουργική απόφαση παγώματος 

για τον ΕΦΚΑ έως και το 2020. 

• Στο ζήτημα που θέσαμε για τους συναδέλφους που παραμένουν μέχρι τελεσιδικίας με 

προσωρινές αποφάσεις (stage) απάντησε ότι η προσέγγιση του υπουργού Εργασίας είναι θετική 

για εξεύρεση νομοθετικής λύσης, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε επιφυλακτικός.  

• Ζητήσαμε κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης, ώστε να παύσουν οριστικά τα φαινόμενα 

αναξιοκρατικών-ρουσφετολογικών αναθέσεων που πρόσφατα καταγγείλαμε. Απάντησε με την 
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πρόθεση τροποποίησης του νόμου για τους Γενικούς Διευθυντές που εμπεριείχαν φωτογραφικές 

διατάξεις και αμέσως μετά κρίσεις Γενικών Διευθυντών, κ.ο.κ. 

• Για τις μετακινήσεις που υπέγραψε από την Κεντρική Διοίκηση προς τα Υποκαταστήματα 

των 24 Δ.Ε. προϊσταμένων και το ζήτημα που προκύπτει, καθώς παίρνουν θέσεις άλλων 

προϊσταμένων που υπηρετούν με ανάθεση εδώ και χρόνια, καταθέσαμε γνωμοδοτικό υπόμνημα 

του νομικού μας συμβούλου, ως προς τη νομιμότητα που παραβιάζεται για ακόμη μια φορά. 

Εμμείναμε στην πάγια θέση μας, στη διαδικασία των κρίσεων ευθύνης από το αρμόδιο όργανο 

αυστηρά και μόνο, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Επίσης, αναδείξαμε την απουσία των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων που είτε κρατά σε ομηρία υποθέσεις συναδέλφων που πιθανόν να απαλλαχθούν, είτε 

υποθέσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν, οι οποίες βαρύνουν τους εμπλεκομένους. 

• Ζητήσαμε την άμεση αποζημίωση των συναδέλφων που απασχολούνταν στα κλιμάκια 

συντάξεων όπου υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά και διεκδικήσαμε τη διεύρυνση των κλιμακίων 

προς όλους τους συναδέλφους, καθόσον θεωρούμε ότι όλοι ανεξαιρέτως ασχολούμαστε σε 

συναφή με τις συντάξεις αντικείμενα. Ο Διοικητής το έλαβε υπ΄ όψιν ξεκαθαρίζοντας ότι δεν 

επιθυμεί να θεωρηθούν οι αμοιβές των κλιμακίων ως επιδοματικές και απαιτεί απόδοση.  

• Επαναφέραμε το δίκαιο αίτημα των Οδοιπορικών των ελεγκτικών μηχανισμών μας, καθώς 

και την υφαρπαγή του Δωροσήμου από τους εργαζόμενους στο ΙΚΑ, αλλά και τις εορταστικές 

επιχορηγήσεις για τα παιδιά των συναδέλφων, απαντώντας  τα τετριμμένα ζητώντας τις εισηγήσεις 

μας, καθώς αιτήματα τέτοιου είδους  ναι μεν τον βρίσκουν σύμφωνο, αλλά προσπίπτουν στο 

οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. 

• Ο Διοικητής αποκάλυψε πως βάσει του προϋπάρχοντος σχεδιασμού, οι υπηρετούντες 

υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ για το 2020 προβλέπονται στους 6.500!!! 

Ήταν μια παραδοχή την οποία είχαμε προβλέψει από τη σύσταση του ΕΦΚΑ,  τις κλειστές 

πόρτες συνεδριάσεων επιτροπών Οργανογράμματος και νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπαν 

«τυχόν» πλεονάζον προσωπικό. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία και Διοίκηση αναμφισβήτητα 

φέρουν ακέραια την ευθύνη για το αποτέλεσμα και τον εμπαιγμό των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ.  

Αποτυπώθηκαν και αυτοί  ως οσφυοκάμπτες των δανειστών της χώρας που διαμόρφωσαν τη 

σαλαμοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και την εκτρωματική του μορφή μέσω του ΕΦΚΑ. Τα 

εύσημα τους ανήκουν και σαφώς έστρωσαν το χαλί στους επόμενους με τις αποσαφηνισμένες 

προθέσεις τους για το ασφαλιστικό. 
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 Τέλος, ο Διοικητής διεπίστωσε ότι η λήξη σύμβασης λειτουργίας του ΕΦΚΑ- ΝΕΤ είναι η 

15/10/2019 και πως έως την αλλαγή της απερχόμενης Διοίκησης δεν είχε λάβει χώρα η παραμικρή 

προεργασία. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Η συνάντησή μας με τους επικεφαλής της Διοίκησης του ΕΦΚΑ πέραν της γνωριμίας αποτέλεσε 

ταυτόχρονα από πλευράς μας μια ουσιαστική κατάθεση των απόψεων και των αιτημάτων μας. Η 

ουσία της πρώτης μας επαφής  θα κριθεί στην πορεία και την πράξη.  

Σε κάθε περίπτωση η επαγρύπνησή μας είναι πλέον επιτακτική. Καλούμε όλους τους 

συναδέλφους να βρίσκονται δίπλα στα συλλογικά τους όργανα για όλα αυτά που 

διαδραματίζονται, αλλά και για αυτά που βρίσκονται καθ΄ οδόν. 

Η τριπλή μας ιδιότητα ως εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι και μελλοντικοί συνταξιούχοι το επιτάσσει.  

 

 

 


