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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

«ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ» 

 

Με σειρά αποφάσεων ο Διοικητής του ΕΦΚΑ τον Μάϊο του 2020 - ακολουθώντας πιστά τα 

βήματα του προκατόχου του - προχώρησε στην «τοποθέτηση» υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης 

παραβιάζοντας συνειδητά την νομιμότητα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 α του ν. 4492/2017 στις θέσεις ευθύνης των νέων οργανικών 

μονάδων επανατοποθετούνται όλοι οι υπάλληλοι που προΐστανται μέχρι σήμερα. Ο 

παράνομος τρόπος τοποθετήσεων που επέλεξε και αυτή η Διοίκηση καθώς και η μείωση των 

θέσεων ευθύνης κατά 40%, θα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι μας που ασκούν 

σήμερα αυτά τα καθήκοντα να βρεθούν χωρίς θέση ευθύνης. 

Οι πρακτικές αυτές επιδιώκουν στη δημιουργία μιας νέας ιεραρχίας στον ΕΦΚΑ δεδομένου 

ότι επηρεάζουν ουσιαστικά τον αριθμό των μορίων των υπαλλήλων. 

Τον Φεβρουάριο του 2019 ως Σύλλογος καταδικάσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ την παράνομη διαδικασία 

τοποθετήσεων της τότε Διοίκησης. Σήμερα με απόφαση που πήρε το Δ.Σ. κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

καταγγέλλουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία της τωρινής Διοίκησης(υπέρ ψήφισαν οι 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, κατά 

ψήφισε η ΔΑΚΕ η οποία θεωρεί νόμιμη τη  διαδικασία καθώς πρόκειται για νέες δομές, 

απούσα η ΔΥΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Διοίκηση να εφαρμόσει την νομιμότητα, την διαφάνεια και την 

αξιοκρατία. 

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων όπως οφείλουμε άλλωστε, δηλώνουμε ρητά και 

κατηγορηματικά ότι θα είμαστε απέναντι σε κάθε παράνομη ενέργεια που παραβιάζει τα 

δικαιώματα των υπαλλήλων, καταστρατηγώντας τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την 

αξιοκρατία στον φορέα μας.  

Δηλώνουμε - όπως και την προηγούμενη φορά - ότι ο Σύλλογος θα είναι αρωγός σε εκείνους 

τους συναδέλφους που θίγονται και αποφάσισαν να επιλέξουν την προσφυγή στην  

Δικαιοσύνη.  

Καλούμε την ΠΟΣΕ να καταγγείλει και τώρα όπως έκανε και τον 2/2019 την παράνομη 

διαδικασία των τοποθετήσεων και να αναλάβει  πρωτοβουλίες για την  αποκατάσταση της 

νομιμότητας. 

Επισημαίνουμε ότι δεν τίθεται θέμα υπηρεσιακής επάρκειας των συναδέλφων που 

επιλέχθηκαν, αλλά αποκλειστικά και μόνο νομιμότητας της διαδικασίας. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

Κάμτσης Σωτήρης                                                                     Παπαλεξοπούλου Σταματία 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Αριστοτέλους 15 – Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54624  
Τηλ. 2310 294715-Κιν. 6945254276  Φαξ  2310 294966 

                                                      MAIL: seikathess@yahoo.com 


