
 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

 

Αθήνα18/04/2013  

ηην ππόηαζη νόμος Τποςπγείος Επγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και 

Ππόνοιαρ: «Ίδπςζη Εθνικού Σαμείος Αλληλεγγύηρ Γενεών»  

Θέμα: ηελέσωζη ςπηπεζιών ΙΚΑ – ΕΣΑΜ, ΚΕΠΑ και ΕΟΠΤΤ με επιηςσόνηερ 

πποκηπύξεων ΑΕΠ 8Κ/2008 και 9Κ/2008 

Α. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Με ηελ πξνθήξπμε ηνπ ΑΔΠ 8Κ/2008 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκόο γηα ηελ πιήξσζε 

ζέζεσλ ζε δηάθνξνπο θνξείο θαζώο θαη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ελώ κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ 

ΑΔΠ 9Κ/2008 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκόο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ζηελ Αγξνηηθή 

Σξάπεδα. Οη επηηπρόληεο ηεο 8Κ/2008 γηα ην ΙΚΑ δελ έρνπλ έσο ζήκεξα δηνξηζζεί, 

πιελ νξηζκέλσλ θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, παξόιν πνπ δεκνζηεύζεθαλ 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ, ελώ 500 επηηπρόληεο ηεο 9Κ/2008, έπεηηα από ηελ  άξλεζε ηεο 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο λα ηνπο πξνζιάβεη, δηνξίζηεθαλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Νόκνπ 3899/2010. Οη επηηπρόληεο ηεο 8Κ/2008 πξνζέθπγαλ ζηε 

δηθαηνζύλε θαη ην Γηνηθεηηθό Δθεηείν απνθάζηζε ηελ άκεζε απόιπζε ησλ 500 

ππαιιήισλ ηνπ ΙΚΑ, επεηδή έθξηλε όηη παξαβηάδεηαη ην άξζξν 4 ηνπ πληάγκαηνο 

πνπ θαηνρπξώλεη ηελ ηζόηεηα κεηαμύ ησλ πνιηηώλ. 

Με ηηο πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο ζεξαπεύεηαη ε άδηθε κεηαρείξηζε ησλ επηηπρόλησλ 

ηεο πξνθήξπμεο ΑΔΠ 8Κ/2008, νη νπνίνη έσο ζήκεξα δελ έρνπλ δηνξηζζεί, θαη 

απνθαζίζηαληαη νη δηνξηζκέλνη επηηπρόληεο ηεο πξνθήξπμεο ΑΔΠ 9Κ/2008. 

Οη πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο γίλνληαη γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν 

απαηηεί ηελ πιήξε θαη επαξθή ζηειέρσζε ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ηδηαίηεξα βάζεη ησλ 

έθηαθησλ αλαγθώλ ζε πξνζσπηθό πνπ πξνέθπςαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, ησλ ΚΔΠΑ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ. Η πξνηεηλόκελε ιύζε 

αλαγλσξίδεη ηηο κεγάιεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, 

πξνθξίλνληαο ηελ άκεζε ζηειέρσζε ηόζν από ηελ πξνθήξπμε 8Κ/2008 όζν από ηελ 

9Κ/2008. 

πγθεθξηκέλα, ππάξρεη δξακαηηθή έιιεηςε πξνζσπηθνύ ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο ππεξεζίεο πνπ απνλέκνπλ ηηο ζπληάμεηο. Ο αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ 

απνλνκήο ζύληαμεο πνπ βξηζθόηαλ ζε εθθξεκόηεηα κέρξη ηηο 30-9-2012 αλέξρεηαη ζε 



85.300 πεξίπνπ αηηήζεηο γηα θύξηα ζύληαμε θαη 71.659 γηα επηθνπξηθή. Ο κέζνο 

ρξόλνο αλακνλήο κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο γηα ζπληαμηνδόηεζε θζάλεη 

ηνπο έληεθα κήλεο γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Αηηηθήο θαη Πεηξαηά θαη 

ηνπο δέθα κήλεο γηα ηελ ππόινηπε Διιάδα. Δάλ ινηπόλ απνζηεξεζεί μαθληθά ε 

δηνηθεηηθή ππνδνκή ηνπ ΙΚΑ ηνπο εξγαδόκελνπο δηνξηζκέλνπο ηεο πξνθήξπμεο 9Κ, 

ζα θαηαζηεί αδύλαηε ε δηνηθεηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ βαζηθώλ ηνπ ιεηηνπξγηώλ. 

Αληίζεηα, νη ππεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ζα πξέπεη λα εληζρπζνύλ κε ηελ πξόζιεςε 

ησλ επηηπρόλησλ ηεο πξνθήξπμεο 8Κ/2008. 

Σαπηόρξνλα, νη εηζπξαθηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξκνδηόηεηεο πνπ είλαη ηόζν θξίζηκεο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ κεγαιύηεξνπ αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ ηεο ρώξαο 

καζηίδνληαη από ππνζηειέρσζε κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. 

Δπηπξνζζέησο, έρεη δεκηνπξγεζεί ηεξάζηην πξόβιεκα κε ηα ΚΔ.Π.Α, ηα θέληξα ηα 

νπνία δηαπηζηώλνπλ θαη αμηνινγνύλ ην πνζνζηό αλαπεξίαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 

Δμήληα ρηιηάδεο πεξίπνπ άηνκα κε αλαπεξία είλαη εγθισβηζκέλα γηα πάξα πνιινύο 

κήλεο κέρξηο όηνπ βγνπλ νη απνθάζεηο πνπ ζα αμηνινγήζνπλ θαη ζα εθηηκήζνπλ ην 

πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνύληαη όινπο απηνύο ηνπο κήλεο ηε 

ζύληαμή ηνπο, ηα πξνλνηαθά ηνπο επηδόκαηα θαη ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε. Σα 

πξνβιήκαηα νθείινληαη θαη ζηελ έιιεηςε δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ, πέξαλ ησλ 

ειιείςεσλ ζε ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. 

Σέινο, ην Τπνπξγείν Τγείαο δελ αλαλέσζε ηε ζύκβαζε κε ηδηώηε όζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ γξακκαηεηώλ επηθνηλσλίαο γηα ηα ξαληεβνύ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ζθνπεύεη 

λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ζηειέρσζήο ηνπο κε δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Λόγσ ησλ 

ηεξάζηησλ ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθό όκσο νη γξακκαηείεο, είηε ππνιεηηνπξγνύλ είηε 

είλαη θιεηζηέο, γεγνλόο πνπ ζπληειεί ζηηο αηειείσηεο νπξέο θαη ηελ ηαιαηπσξία ησλ 

αζθαιηζκέλσλ, θαζηζηώληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηνξηζκνύ ησλ επηηπρόλησλ. 

Η απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο ζε βάξνο ησλ επηηπρόλησλ ηεο πξνθήξπμεο 8Κ/2008 

αίξεη θαη ηνπο ιόγνπο αθύξσζεο ησλ δηνξηζκώλ ησλ επηηπρόλησλ ηεο πξνθήξπμεο 

9Κ/2008, δηόηη ζεξαπεύεηαη ε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πληάγκαηνο. 

Β. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

Άξζξν 1 

«Μόληκνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκόο ζε ζέζεηο 

ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αλαθαιείηαη κε πξάμε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ από 

1/1/2013 θαη εθεμήο ζε εθηέιεζε δηθαζηηθήο απόθαζεο, επαλαδηνξίδνληαη ζε 

νκνηόβαζκε πξνζσπνπαγή ζέζε πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ απόθαζε αλάθιεζεο ηνπ 

δηνξηζκνύ, ζηελ ίδηα πεξηθεξεηαθή ελόηεηα θαη παύεη λα ππάξρεη κε ηελ θαζ΄ 

νηνλδήπνηε ηξόπν απνρώξεζε ηνπ ππαιιήινπ από απηή». 

Άξζξν 2 

«Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν.3833/2010, νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία δηνξηζκνύ ησλ επηηπρόλησλ ζε ζέζεηο 

ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαηεγνξηώλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) ζην Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ), 



θαηόπηλ δηαγσληζκνύ πνπ πξνθεξύρζεθε από ην Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο 

Πξνζσπηθνύ (ΑΔΠ) κε ηελ ππ’ αξηζ. 8Κ/2008 πξνθήξπμε (ΦΔΚ 508/η.ΑΔΠ/6-10-

2008) γηα ηελ πιήξσζε κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζέζεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε 

δηαθόξνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζηα ππ’ αξηζ. 

412/η.Γ’/19-5-2010 θαη 1180/η.Γ’/13-12-2010 Φύιια Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΓΔ αληηζηνίρσο θαη νη νπνίνη, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξόληνο, δελ έρνπλ δηνξηζζεί ζε ζέζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ» 

Οη πξνηείλνληεο βνπιεπηέο 

ηξαηνύιεο Γεκήηξεο 

Καξαγηαλλίδεο Υξήζηνο 

Μπάξθαο Κώζηαο 

Μπόιαξε Μαξία 

ηαζάο Γηάλλεο 

Υαξαιακπίδνπ Γέζπνηλα 

Βαιαβάλε Νάληηα 

Γάθεο Γεκήηξεο 

Γξηηζέιε Παλαγηώηα 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο 

Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 

Μεηξόπνπινο Αιέμεο 

Οπδνπλίδνπ Δπγελία 

Πεηξάθνο Αζαλάζηνο 

 


