
 

 

 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  Το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων συναντήθηκαν την 
31/10/19, κατόπιν αιτήματός μας, με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Γιάννη 
Βρούτση. Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έθεσε τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας τα οποία αφορούν: την 
αρρυθμία του «κατασκευάσματος» ΕΦΚΑ, του υδροκέφαλου Οργανισμού του και την 
υπολειτουργία των μονάδων υποδοχής του κοινού εξαιτίας της υποστελέχωσής τους, την απαράδεκτη 
ομηρία που βαίνει τον τέταρτο χρόνο για την απονομή συντάξεων των πρώην συναδέλφων μας, 
καθώς και την πρωτοφανή απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ να εφαρμόσει την παράνομη- 
αντισυνταγματική γνωμοδότηση του αναρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά τα 
μισθολογικά κλιμάκια των μεταταχθέντων. 

 Θέματα εξίσου σημαντικά που τέθηκαν υπό τάπητος, αφορούν: 
α) την ενίσχυση του προσωπικού μέσω προσλήψεων ΑΣΕΠ 
β) την θέσπιση νομικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων αναφέροντας τα πρόσφατα 

περιστατικά του Βόλου και του Λαυρίου, όπου συναλλασσόμενοι που διαφωνούσαν με την εφαρμογή 
των οδηγιών της υπηρεσίας, οδήγησαν  συναδέλφους ως προσαγαγόμενους στα αστυνομικά 
τμήματα, με τον κίνδυνο παραπομπής αυτοφώρου 

γ) την άμεση επίλυση του προβλήματος των συναδέλφων που παραμένουν με προσωρινές 
δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι συνεισφέρουν με την εργασία τους στην Κοινωνική Ασφάλιση για 
δέκα ολόκληρα χρόνια    

δ) προβλήματα καθημερινότητας, όπως απαρχαιωμένος υλικοτεχνικός μηχανογραφικός 
εξοπλισμός, έλλειψη καθαριότητας χώρων, προβλήματα στέγασης- ακατάλληλα και επικίνδυνα 
κτίρια όπως Νεάπολη Θεσσαλονίκης 

ε) το αίτημα παραμονής των συναδέλφων κοινωφελούς εργασίας 
στ) την ανάγκη να συνεχιστούν οι έλεγχοι των επιχειρήσεων από τα τοπικά υποκαταστήματα, 

καθώς τα ΠΕΚΑ πολύ σύντομα θα υπερχειλίσουν  
ζ) το οικονομικό κίνητρο που θα πρέπει να αποδοθεί στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του 

ΕΦΚΑ, την επέκταση των αμοιβών των κλιμακίων συντάξεων προς όλους, καθώς όλα τα αντικείμενα 
μας έχουν απόλυτη συνάφεια με τις παροχές συντάξεων 
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η) τις προθέσεις της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό, τις επικουρικές συντάξεις και τις 
παροχές εφάπαξ  

Ο υπουργός στην τοποθέτηση του –συνοπτικά- απάντησε ως εξής: 
 α) Υπεραμύνθηκε της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του ΕΦΚΑ, επί τη ευκαιρία της αναφοράς 

μας για κανονισμό ασφάλισης και παροχών, ζητώντας μας να συμβάλλουμε απρόσκοπτα και να μην 
επιτρέπουμε την συκοφάντησή του. 

β)Την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να κλείσει το θέμα που ονομάζεται Ασφαλιστικό, 
χτίζοντας πάνω στην απόφαση του ΣΤΕ για τους δύο πυλώνες, την θωράκιση της Δημόσιας Καθολικής 
Υποχρεωτικής Ασφάλισης, για τις Κύριες Συντάξεις, το Επικουρικό και το Εφάπαξ, προσθέτοντας και 
την ιδιωτική ασφάλιση ως τρίτο πυλώνα μη ξεκαθαρίζοντας όμως το πλαίσιο. Δήλωσε επίσης πως 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι παροχές και η ασφάλιση, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος για 
όποιους θιγούν. 

γ) Για τον Οργανισμό, έχει αναθέσει στον Διοικητή του ΕΦΚΑ την αρμοδιότητα τυχόν 
μεταβολής του. 

δ) Απέκλεισε τις προσλήψεις και απαντώντας μας στα περί πρόβλεψης 6500  υπηρετούντων 
το 2020, πως δεν πρόκειται να φύγει και δεν περισσεύει κανένας. 

ε) Για τις συντάξεις των συναδέλφων πως δεν είναι έτοιμος να απαντήσει, έχει λάβει όμως την 
σχετική ενημέρωση. 

στ) Για το πρόβλημα των μετατάξεων –πλήρη- άγνοια 
ζ) Για τους παραμένοντες με δικαστικές αποφάσεις δήλωσε υπέρ της παραμονής τους, δεν 

ξεκαθάρισε όμως πώς αυτό  θα επιτευχθεί.  
Τέλος, πως είναι πρόθυμος να μας εισακούει με τις προτάσεις μας σε ότι αφορά θέματα που 

αφορούν το αντικείμενό μας και την Κοινωνική Ασφάλιση, πλην όμως δεν μπορεί να ακουμπήσει 
θέματα που εμπεριέχουν δημοσιονομικό κόστος. 

Από την μεριά μας ήταν μια ενημέρωση που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, θέσαμε τα αιτήματά 
μας ως εργαζόμενοι και καταστήσαμε σαφές ότι δεν μας αρκούν οι καλές προθέσεις, αλλά είμαστε 
αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματά μας στο σύνολό τους.   

Για μια ακόμη φορά δεν είχαμε προσδοκία από μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου μας, να δρέψουμε καρπούς. 

Εδώ και μία δεκαετία, με έξι διαφορετικές κυβερνήσεις και ανάλογους υπουργούς Εργασίας, το 
συμπέρασμα είναι ένα: οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις εναλλάσσονται, η πολιτική παραμένει η ίδια. 
Μία πολιτική που έχει στοιχειοθετηθεί από τα γνωστά κέντρα που ασκούν –ξεκάθαρα- εξουσία: το 
ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την ΕΕ. Ο υπουργός δεν δύναται να ακουμπήσει θέματα που εμπίπτουν σε 
δημοσιονομικό κόστος. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση αυτή θα αναλυθεί εκτενέστερα στο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας μας την ερχόμενη εβδομάδα, όπου το βάρος των εκτιμήσεων και των μετέπειτα 
δράσεων μας θα καθοριστεί από τις αποφάσεις του.   

 

 

 


