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«Πρέπει ο υπουργός να φέρει άμεσα νομοθετική ρύθμιση»

Χωρίς ουσιαστική είδηση, αλλά με την υπόσχεση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για να επιστρέψουν με νόμιμο τρόπο στην θέση τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι 445
απολυθέντες, επιτυχόντες της προκήρυξης 9κ/2008 του ΑΣΕΠ, ήταν η απάντηση του
υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση στην από 12 Μαρτίου ερώτηση με θέμα «Απολύσεις
εργαζομένων 9κ/2008 και επείγουσα ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση επαναπρόσληψής
τους», που έχει κατατεθεί με πρωτοβουλία του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων Μιχάλη Κασσή
και συνυπέγραφαν οι συνάδελφοι του κ.κ. Κεγκέρογλου, Σαλτούρος και Δριβελέγκας.

Ο κ. Κασσής καλεί τον υπουργό να φέρει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για να
επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι, ανάμεσα τους και 14 στο ΙΚΑ Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τον κ. Κασσή, στην απάντηση ο υπουργός Εργασίας αναφέρει πως «ζήτησε
από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να
συμπεριληφθούν στην κατανομή προσωπικού για διάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι επιτυχόντες της
8Κ/2008 του ΑΣΕΠ. Ο κ. Μανιτάκης εξέδωσε απόφαση (ΦΕΚ 335 Β) βάσει της οποίας
κατανέμονται 331 διοριστέοι της 8Κ/2008 προκήρυξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα
προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες».
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Νε θυμίσουμε ότι οι επιτυχόντες της 8κ/2008 προκήρυξης επρόκειτο να προσληφθούν στο
ΙΚΑ, αλλά στη θέση τους τοποθετήθηκαν οι επιτυχόντες της 9κ/2008 που αφορούσε την
ΑΤΕ και επειδή «πάγωσαν» λόγω των εξελίξεων και την πώληση της οι προσλήψεις, με
νομοθετική ρύθμιση προσλήφθηκαν στο ΙΚΑ.

Αναφορικά με τους 445 επιτυχόντες της 9Κ/2008 που θα διορίζονταν στην Αγροτική
τράπεζα, ο υπουργός αναφέρει προσλήφθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του ν.3899/10.

«Όμως, προσθέτει ο υπουργός, η Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών απέστειλε
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 10 αποφάσεις, οι οποίες έκριναν ότι η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 3899/10,
με την οποία οι υποψήφιοι της 9Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ προσλαμβάνονται στο ΙΚΑ
δεν είναι συνταγματικά ανεκτή ,συνακόλουθα η ρύθμιση αυτή είναι ανίσχυρη και οι
προσβαλλόμενες πράξεις που έχουν ως νομικό έρεισμα τη διάταξη αυτή, πρέπει να
ακυρωθούν...».

Και καταλήγει λέγοντας πως «το Υπουργείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι
επιτυχόντες του διαγωνισμού 9Κ να αποκατασταθούν και σταδιακά να τοποθετηθούν με
νομικό και ασφαλή τρόπο».

Με βάση την απάντηση ο κ. Κασσής δήλωσε τα εξής: «Η απάντηση του Υπουργού ενώ λέει
τα αυτονόητα για τους επιτυχόντες της 8Κ και έχει καλές προθέσεις για τους επιτυχόντες
της 9Κ, δεν μας ικανοποιεί.

Και δεν μας ικανοποιεί για τον απλό λόγο του ότι οι άνθρωποι αυτοί πέτυχαν σε
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, δηλαδή του κατεξοχήν αδιάβλητου και αξιόπιστου συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο, και αντί να εργάζονται ήδη, διεκδικούν τόσο καιρό το αυτονόητο
και κερδισμένο δικαίωμα τους στην εργασία.

Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι εργαζόμενοι το «μάρμαρο», της γνωστής σε όλους μας
για τον σκοτεινό τρόπο που έγινε, εκκαθάρισης της ΑΤΕbank...
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Πρέπει ο υπουργός να φέρει νομοθετική ρύθμιση άμεσα για να επαναπροσληφθούν οι
εργαζόμενοι που απολύθηκαν, και μάλιστα μέσω e-mail, κάτι που παραπέμπει σε άλλες
εποχές και νοοτροπίες.

Θα συνεχίσω την προσπάθεια, σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους, σε αυτή την
κατεύθυνση, με επιτακτικό τρόπο, μέχρις ότου οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν στην
εργασία τους».
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