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Την 11/1/2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με αφορμή 
την συνεδρίαση της ολομέλειας των προέδρων των Συλλόγων της Ομοσπονδίας μας 
την 14/1/2016, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις-παρατηρήσεις, καθώς και να 
προτείνει τρόπους αντίδρασης για το νέο Ασφαλιστικό, Μισθολόγιο, Αξιολόγηση, 
Προαγωγές. 
Το Δ.Σ. μετά από  διεξοδική  συζήτηση για όλα τα ανωτέρω θέματα αποφάσισε σχεδόν 
ομόφωνα να προτείνει τα εξής: 
Επισημάνθηκε η κούραση, η απογοήτευση και η απελπισία των συναδέλφων, έχοντας 
όμως σαν γνώμονα  τα δεινά που φέρνει το νέο ασφαλιστικό, πρότεινε ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ . 
Είναι ο μόνος τρόπος αντίδρασης  για την ανατροπή του νέου ασφαλιστικού, σε 
συνεννόηση όμως και συντονισμό με όλες τις κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές 
οργανώσεις( ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΠΑΜΕ, ΜΕΤΑ 
κ.λ.π). Γιατί το νέο ασφαλιστικό δε θίγει μόνο το Δημόσιο, θίγει  ολόκληρη την κοινωνία 
και για να υπάρξει αποτέλεσμα πρέπει η  αντίδραση να είναι καθολική. 
 
Η πρότασή μας αυτή βρήκε σύμφωνη την ολομέλεια των προέδρων της 
Ομοσπονδίας μας, η οποία ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει αρχικά σε 
διενέργεια ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  σε συντονισμό με την ΠΟΠΟΚΠ(Ομοσπονδία των 
άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) και κατόπιν σε ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ. 
   
ΕΦΚΑ(ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)  
Θεωρούμε ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση θα έπρεπε να έχει συζητηθεί με όλους 
τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς και να υπάρξει σταδιακή ενοποίηση των 
ταμείων με κατάληξη την δημιουργία τριών(μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, 
αγροτών). 
Η ΤΙΤΑΝΙΑ ενοποίηση που επιχειρείται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα  θα επιφέρει  
προβλήματα λειτουργικότητας και οργανωτικής παραλυσίας με αρνητικό αντίκτυπο  
τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ασφαλισμένους. 
- Γιατί οι καταργήσεις και ενοποιήσεις Υποκαταστημάτων θα είναι αναπόφευκτες. 

- Γιατί καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις μια που κατά δήλωση του 

Υπουργού μετά την ενοποίηση θα περισσεύουν υπάλληλοι. 

- Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη  εκπαίδευσης του προσωπικού προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στο νέο επιχείρημα. 

- Γιατί ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων θα έχει ως  αποτέλεσμα την 

μείωση τους  από 15-30%. Το κουαρτέτο ως γνωστόν πιέζει για χορήγηση εθνικής 

σύνταξης  με εισοδηματικά κριτήρια, για  μείωση των επικουρικών συντάξεων και 

του εφάπαξ με προοπτική κατάργησης τους και  κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αλλωστε 

όπως κυνικά δήλωσε ο Πόλ Τόμσεν  <<για το ασφαλιστικό ζητήσαμε αγελάδα και 

μας έφεραν γάτα>>. 
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ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ  
Επισημάνθηκε ότι το νέο ενιαίο Μισθολόγιο πάλι μόνο ενιαίο δεν είναι. Παρά τις 

διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το αντίθετο,  άνοιξε πάλι η ψαλίδα των αμοιβών 

μεταξύ των ΠΕ-ΤΕ και ΔΕ-ΥΕ κατηγοριών. Ζητήσαμε από την Ομοσπονδία μας, σε 

συνεννόηση με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, να προχωρήσουμε σε αγωγή σύμφωνα με 

το άρθρο 22 του Συντάγματος που αναφέρει << ίση αμοιβή για ίση εργασία>>. Και 

φυσικά δεν υποστηρίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά στις αποδοχές 

των διαφόρων κατηγοριών.  Όχι όμως  σε τέτοιο ύψος γιατί όλοι οι συνάδελφοι,  

ανεξαρτήτου κατηγορίας εκπαίδευσης, εργάζονται μπροστά σε ένα γκισέ. 

 Ζητήσαμε: 

-   την αντικατάσταση των δύο διαφορετικών μισθολογικών κλιμακίων με ένα ενιαίο. 
 

-  την κατάργηση της διάκρισης σε βάρος των νέων(μετά του 1993) συναδέλφων μας      

έναντι των παλαιών ως προς το ύψος των κρατήσεων. 
 

-   το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων τα οποία παραμένουν παγωμένα από το 

2011. 
 

-  Λέμε ΝΑΙ στην αξιολόγηση με κατάργηση όμως της συνέντευξης για ευνόητους λόγους. 

Δυστυχώς όπως και στο νομοσχέδιο αξιολόγησης  της προηγούμενης κυβέρνησης 

δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην συνέντευξη. 

Εκτός όμως από τα παραπάνω ζητήθηκε από την Ομοσπονδία μας να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για την επίλυση  προβλημάτων, που θα διευκολύνουν  την 
καθημερινότητα τους. 
 

Τα αναφέρουμε επιγραμματικά μια και τα έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές. 
 

Κτιριακό Νεάπολης, Συνάδελφοι ΕΟΠΥΥ, Επιλογή 5 ωραρίων, Μισάωρο 
Μηχανογράφησης, Εκπαίδευση προσωπικού, Απόσυρση αγωγών μεταξύ 8/Κ-9/Κ,, 
Πόθεν έσχες υπαλλήλων ΕΣΟΔΩΝ-ΚΕΑΟ, Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας, 
Ενίσχυση Τμημάτων Εσόδων, Σύνδεση με ΕΡΓΑΝΗ, Οδοιπορικά, Κλιμάκια εξωτερικών 
ελέγχων, Χρήση Ιντερνέτ και e-mail, Ενσωμάτωση ΤΑΞΥ στο ΟΠΣ. 
 

Οι ημερομηνίες των κινητοποιήσεων θα σας  ανακοινωθούν αμέσως μετά την 
οριστικοποίησή  τους. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ  ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ(seikathess.gr) 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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