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Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 17/10/19 επιστολής σας παρακαλώ να σημειώσετε τα εξής:

1.

2.

Η Διοίκηση μας ανέλαβε σταδιακά από τις 20/8/2019 ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ του
υπογράφοντος Διοικητή του ΕΦΚΑ.
Κατά το τέλος της θητείας (τέλη Ιουλίου 2019), η προηγούµενη Διοίκηση προχώρησε στην
εφαρμογή της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κατάταξη των
υπαλλήλων σε ανώτερη βαθμίδα για όσους δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι λόγοι
αυτής της ενέργειας μας και της σπουδής εφαρμογής της, μας είναι άγνωστοι (θέλουμε να
πιστεύουμε ότι δεν ήταν προσπάθεια υπονόμευσης της νέας Διοίκησης αλλά θέμα
νομικής ερµηνείας), ωστόσο Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η γενίκευση της ισχύος της
πράξης του κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτέλεσε πράξη επί των ημερών
της προηγούµενης Διοίκησης και όχι επιλογή της παρούσας. Συνεπώς καµία
σπουδή εφαρμογής δεν υπήρξε από την παρούσα Διοίκηση, η οποία βρέθηκε προ ενός
τετελεσμένου, η αναίρεση του οποίου ήταν νομικά ανέφικτη.
Με δεδομένο ότι η εφαρμογή της πράξης είχε αποκτήσει ήδη γενικευμένα χαρακτηριστικά
ήταν επιβεβλημένο να ομογενοποιηθεί η εφαρµογή της καταλαμβάνοντας και όσους είχαν
κατά την περίοδο κατάργησης του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
μεταταχΘεί με διαφορετικό τρόπο. Από το σηµείο αυτό ξεκινά και η ευθύνη της παρούσας
Διοίκησης η οποία στην ουσία με δεδοµένη την ήδη εφαρμογή από την προηγούμενη
Διοίκηση της απόφασης σε όσους δεν είχαν μεταταγεί θεώρησε υποχρεωμένη να την
εφαρμόσει μερικώς και σε όσους είχαν μεταταγεί με την προηγούμενη διαδικασία. Τόσο
για λόγους νομιμότητας και ισονοµίας όσο και για λόγους προστασίας των ίδιων των
εργαζοµένων από τη δηµιουργία αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών που θα
έπρεπε στη συνέχεια να επιστρέψουν, προχωρήσαμε στην προσαρμογή των αποδοχών
τους από το μήνα Οκτώβριο παραπέμποντας ταυτόχρονα στο μέλλον την αναζήτηση των
όποιων αναδροµικών και κατόπιν της απόφασης του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στο οποίο έχει προσφύγει ο ΕΦΚΑ. Σημειωτέον ότι ενώ ο προληπτικός έλεγχος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει καταργηθεί, ο κατασταλτικός παραμένει με αποτέλεσμα σε ένα
πιθανό μελλοντικό έλεγχο τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι υπηρεσίες και η διοίκηση να
κινδύνευαν να βρεθούν αντιμέτωποι με καταλογισμούς.



4. Η παρούσα Διοίκηση έμπρακτα αποδεικνύει την αντίθεση της στο σκεπτικό της απόφασης
του κλιμακίου καθώς:

&. Προέβη στις ελάχιστες αναγκαίες ενέργειες δηλαδή στην διακοπή της χορήγησης
των αυξημένων αποδοχών, παραπέμποντας στο μέλλον τη διευθέτηση των
αναδρομικών,

υ. Ζήτησε και επέτυχε την επίσπευση της εκδίκασης της υπόθεσης στο Ελεγκτικό
Συνέδριο η οποία αναμένεται να εκδικασθεί μέχρι το τέλος του μηνός,

ο. Έλαβε ενεργά θέση υπέρ της εφαρμογής της ψηφισθείσας διάταξης με το από
17/10/19 υποβληθέν υπόμνημά της.

Με τις ανωτέρω ενέργειες θεωρούµε ότι εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε στο
πλαίσιο του νόμου και της χρηστής Διοίκησης για την προστασία του ΕΦΚΑ και των
εργαζόμενών του.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το υπόμνημα που υποβάλλαμε οι απόψεις µας στο νομικό
πυρήνα της αντίκρουσης της πράξης του κλιµακίου ταυτίζονται και ελπίζουμε βάσιμα ότι θα
επιτύχουμε την ανατροπή της απόφασης. Προφανώς διαφοροποιούμαστε όσον αφορά σε οριακές
ερμηνείες για το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου και επαναστατικές παροτρύνσεις περί άρνησης
εφαρμογής των αποφάσεων, οι οποίες όμως ευτυχώς δεν επηρεάζουν την ουσία της υπόθεσης
που Θα εκδικαστεί.
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