
 

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

Μια προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων από τη ΔΑΚΕ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -   Νοε 16 

Σο 24ο  εκλογοαπολογιζηικό ςνέδπιο ηηρ ΠΟΔ ΙΚΑ 

Σν 24ν  εθινγναπνινγηζηηθό πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο καο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 2-4 Ννεκβξίνπ ήηαλ πηζαλόηαηα ην 
ηειεπηαίν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε σο ην ζπλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο καο 
όπσο ηελ γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα, θαζώο ζε ιίγν θαηξό ζα αλήθνπκε 
πιένλ ζηνλ ΔΦΚΑ. Σν ΗΚΑ θαηαξγήζεθε κεηά από 50 θαη πιένλ ρξόληα 
δσήο, έρνληαο ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν σο θνξέαο δεκόζηαο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, σο θαηαθύγην θαη πξνζηάηεο θάζε κηζζσηνύ θαη ζπληαμηνύρνπ.  
Γπζηπρώο δελ ζηάζεθε δπλαηό λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη λα 
θαζνξίζνπκε ηα κειινληηθά καο βήκαηα ελόςεη ηνπ ΔΦΚΑ, ιόγσ ηνπ 
πξσηνθαλνύο απνθιεηζκνύ εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο θάζε εθπξνζώπνπ 
καο από ηε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΦΚΑ. ια 
απνθαζίδνληαη από νιηγνκειείο νκάδεο εκεηέξσλ κε απνηέιεζκα λα 
είκαζηε θπξηνιεθηηθά ζην ζθνηάδη όηαλ απνθαζίδνπλ άιινη γηα εκάο, ρσξίο 
εκάο, γηα ην κέιινλ καο, ηελ εξγαζία καο θαη ηε δσή καο.  

Παξά ηηο δηαβεβαηώζεηο ηνπ η.ππνπξγνύ θ.Καηξνύγθαινπ θαη ηνπ 
πθππνπξγνύ θ.Πεηξόπνπινπ όηη δελ πεξηζζεύεη θαλείο, έρνπκε ζνβαξέο 
επηθπιάμεηο, θαζώο ηα λνύκεξα δελ βγαίλνπλ. Θα πξέπεη λα είκαζηε όινη ζε 
εγξήγνξζε, αξρήο γελνκέλεο από ηελ απεξγία ζηηο 24 Ννεκβξίνπ, θαη λα 
δείμνπκε κε ηε ζπκκεηνρή καο, όηη είκαζηε αληίζεηνη ζε όζα 
δηαδξακαηίδνληαη θαη όηη δελ απνδερόκαζηε κνηξνιαηξηθά θαη παζεηηθά όζα 
ζέινπλ λα καο επηβάινπλ.  
Ωο πξνο ηα θαθόβνπια ζρόιηα πνπ δηαηππώζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 
ηεο ΓΑΚΔ ζην Πξνεδξείν, ζα ζέιακε λα ππελζπκίζνπκε όηη ε παξνπζία ηεο 
ΓΑΚΔ δελ είλαη νύηε επθαηξηαθή νύηε θαηξνζθνπηθή. Έρεη κηα καθξά πνξεία 
ζηνλ ρώξν καο, εθπξνζσπώληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηελ εκπηζηεύνληαη 
θαη κπνξεί λα θαπρηέηαη, όηη κέλεη ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηηο αμίεο ηεο θαη 
πξνάγεη, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο παξαηάμεηο γηα 
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ καο νξγάλσλ. Δηδηθά όηαλ ηα 
ζρόιηα πξνέξρνληαη από αξηζηεξήο (?) πξνέιεπζεο παξαηάμεηο, πνπ 
ζηεξνύλ εδώ θαη ηξία νιόθιεξα ρξόληα ηε ζπγθξόηεζε πξνεδξείνπ από ην 
ηξηηνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν, απηό ηεο ΑΓΔΓΤ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
παξεηζθξήζνπλ άιιεο δπλάκεηο πιελ ησλ αξηζηεξώλ, κηιάκε πιένλ γηα 
ζξάζνο, αλ θαη ην έρνπκε δπζηπρώο ζπλεζίζεη. 

 

 μας, ότι είμαστε αντίθετοι σε όσα διαδραματίζονται, 

 

Η ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΜΑ 

Σελ πξώηε κέξα ηνπ πλεδξίνπ ηεο 
ΠΟΔ ΗΚΑ ζηειέρε ηεο ΓΑΚΔ ΗΚΑ 
πξνρσξήζακε ζε κηα θίλεζε 
δηακαξηπξίαο απέλαληη ζηνλ Τπνπξγό 
Κν Καηξνύγθαιν. Απέλαληη ζηνλ 
εκπλεπζηή ηνπ ΔΦΚΑ, ζηνλ θύξην 
εθθξαζηή ηεο Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 
γηα ην Νέν αζθαιηζηηθό. Δίλαη αζηείν λα 
καο θαηεγνξνύλ θάπνηνη όηη 
πξνζβάιιακε ηνλ «θαιεζκέλν» καο. 
Ήηαλ κία θίλεζε θαζαξά ζπκβνιηθή. 
Ήηαλ κηα θηλεηνπνίεζε πνπ ζπλδύαζε 
αγσληζηηθόηεηα θαη αμηνπξέπεηα. Γελ 
γηνπράξακε, δελ πξνπειαθίζακε, δελ 
πβξίζακε, νύηε θαλ πξνζβάιακε 
θάπνηνλ. Γηαθόςακε κόιηο γηα θάπνηα 
δεπηεξόιεπηα ηελ νκηιία ηνπ Τπνπξγνύ, 
θαη ζηε ζπλέρεηα απνρσξήζακε 
απηνβνύισο, επηηξέπνληάο ηνλ λα 
ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. 
Σν όηη πξνζήιζε ζην πλέδξην λα 
ηνπνζεηεζεί σο Τπνπξγόο δελ ζεκαίλεη 
όηη απαγνξεύεηαη λα εθθξάζνπκε θαη 
εκείο ηελ βαζηά αληίζεζε καο ζε απηά 
πνπ επηρεηξνύληαη εηο βάξνο καο θαη εηο 
βάξνο ηεο Γεκόζηαο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο. Ίζσο θάπνηνη ελνριήζεθαλ 
πνπ κε απηή ηε θίλεζε-θαη ρσξίο λα 
απνηεινύζε απηνζθνπό- πεηύρακε θαη 
κηα κεγάιε πξνβνιή, όρη κόλν γηα ην 
πλέδξην αιιά θαη γηα ηα αηηήκαηα καο  
θαη ηνπο θόβνπο καο ζρεηηθά κε ην 
κέιινλ ηεο Γεκόζηαο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο. 

 



 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΡΟΔΓΡΔΙΟΤ ΣΗΝ ΠΟΔ-ΙΚΑ 
Μέζα από ηηο, απόιπηα δεκνθξαηηθέο θαη δηαθαλείο, δηαδηθαζίεο ηνπ 
πξόζθαηνπ πλεδξίνπ ηεο ΠΟΔ-ΗΚΑ πξόεθπςε ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
ηεο Οκνζπνλδίαο, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 
Γεπηέξαο 14εο Ννεκβξίνπ. Ζ ΓΑΚΔ ΗΚΑ αληαπνθξίζεθε ζηελ πξόζθιεζε ηεο 
πιεηνςεθνύζαο παξάηαμεο λα ζπκκεηέρεη ζην λέν Πξνεδξείν, πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη ζπλέρεηα ζε κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε πξηλ ηξία ρξόληα. Ζ ΓΑΚΔ  
ΗΚΑ απνδέρηεθε ηελ πξόζθιεζε - πξόθιεζε ρσξίο λα έρεη ηελ παξακηθξή 
δηάζεζε απνθιεηζκνύ άιισλ παξαηάμεσλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
Πξνεδξείν (ζε θάπνηεο άιιεο, όπσο γλσξίδνπκε, έγηλε πξόηαζε αιιά γηα ηνπο 
δηθνύο ηνπο ιόγνπο αξλήζεθαλ). Ζ πιεηνςεθνύζα παξάηαμε όκσο, όπσο είλαη 
γλσζηό, δηέζεηε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ζε έδξεο θαη γηα απηό ηνλ ιόγν είρε 
θαη ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ αιιά θαη ησλ ηειηθώλ απνθάζεσλ.  Σπρόλ 
άξλεζε καο γηα ζπλεξγαζία ζα ζήκαηλε ηε δεκηνπξγία ελόο θαζαξά 
Μνλνπαξαηαμηαθνύ Πξνεδξείνπ, θάηη ην νπνίν  ζέιακε λα απνθύγνπκε σο 
παξάηαμε θαζώο πηζηεύνπκε μεθάζαξα όηη θάηη ηέηνην δελ ζα εμππεξεηνύζε ην 
ίδην ην πλδηθάην.  
Πάγηα ζέζε καο σο παξάηαμε είλαη όηη πξνθεηκέλνπ λα κηιάκε γηα έλα 
Γηαπαξαηαμηθό ή Πνιππαξαηαμηθό Πξεδξείν, αλάκεζα ζηηο παξαηάμεηο πνπ ζα 
ην απαξηίζνπλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα επξεία βάζε ζπλελλόεζεο, 
ζπλαίλεζεο, νκνζπκία αιιά θαη ζπλεπζύλε. 
Αιιά  αο είκαζηε εηιηθξηλείο ζπλάδειθνη: 
Ζ Δλόηεηα ζε έλα Πξνεδξείν δελ πξνθύπηεη από ηε ζπκκεηνρή κηαο παξάηαμεο 
ζ απηό, ε νπνία παξάηαμε δελ θαηέξρεηαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ ΗΚΑ, αξλείηαη πεηζκαηηθά λα ζπλππνγξάςεη ηελ νπνηαδήπνηε 
θνηλή αλαθνίλσζε ή ηα ζηειέρε ηεο αξλνύληαη λα παξαζηνύλ ζε θνηλέο 
ζπλεδξηάζεηο, όπσο π.ρ. απηή ηνπ Γ.. ηεο ΠΟΔ κε ην Γ.. ηνπ Δ. ΗΚΑ 
ΘΔ/ΝΗΚΖ & ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. 
πσο ελόηεηα ζε έλα Πξνεδξείν δελ ππάξρεη όηαλ ν Πξόεδξνο θαηαγγέιιεη 
μεθάζαξα ηνλ ΔΦΚΑ θαη απαηηεί ηελ απόζπξζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ θαη  έλαο 
Αληηπξόεδξνο νπζηαζηηθά ππνζηεξίδεη απηό ην ηεξαηνύξγεκα, δεηώληαο απιώο 
θάπνηεο βειηηώζεηο ηνπ, όηαλ κε απηό ηνλ ηξόπν απνθαιύπηεηαη κηα ηεξάζηηα 
δηάζηαζε ζην ίδην ην δηεθδηθεηηθό πιαίζην. 
Ωο ΓΑΚΔ ΗΚΑ θαη σο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνεδξείν, αζθήζακε, αζθνύκε  θαη 
ζα ζπλερίζνπκε λα  αζθνύκε θξηηηθή ζε όια ηα θαθώο θείκελα, ηα ιάζε θαη ηηο 
νιηγσξίεο ηεο Οκνζπνλδίαο. Μηα θξηηηθή όκσο πνπ ζα απνζθνπεί, θαη αξρήλ, 
ζηε ζύλζεζε θαη ζηε ζπλελλόεζε θαη όρη απαξαίηεηα ζηελ απεπζείαο ξήμε θαη 
ζην αδηέμνδν. 
Ζ ΓΑΚΔ ΗΚΑ ζα ζπλερίζεη ΤΠΔΤΘΤΝΑ λα ζηεξίδεη ην ζπλδηθάην θαη ηνλ 
αγώλα ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδόκελσλ αιιά θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ Γεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, απένανηι ζηον οποιοδήποηε ςποςπγό και ζηην 
οποιαδήποηε κςβέπνηζη. 
 

 

Ωρ ππορ ηα αποηελέζμαηα ηος 

ςνεδπίος, ηα αποηελέζμαηα πος 

διαμοπθώθηκαν έσοςν ωρ εξήρ:  

ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ: 11 έδρες   
ΓΑΚΔ ΗΚΑ: 3 έδρες   
ΔΑΠ-ΓΖΜ/ΚΖ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ: 2 έδρες   
 «ΠΡΩΣΑ ΟΗ ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ»: 2 έδρες   
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΓΤΝΑΜΖ 
ΑΛΛΖΛΔΓΤΖ- ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΗΚΑ: 1 
έδρα   
ΓΖΜΟΗΟΫΠΑΛΛΖΛΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΚΑ 
1 έδρα   
ΑΓΔΜΔΤΣΖ ΔΝΩΣΗΚΖ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ:1 έδρα   
θαη ην Πξνεδξείν ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα 

σο εμήο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ                

Θενδσξίδεο Βαγγέιεο 

 

Α΄ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ   
Νηθνιόπνπινο Αληώλεο  

 

Β΄ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 
Κπξηαθόπνπινο Γηώξγνο 

 

Γ΄ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 
Πνλεξάθνο Κσλ/λνο 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
Θενράξεο Λεπηέξεο 

 

ΑΝ. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
Παπαδόπνπινο άθεο 

 

ΣΑΜΙΑ 
Αλησλαθάθεο Γεκήηξεο 

 

ΤΠ.ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ 
Καξαθέξηα σηεξία 

 

ΤΠ.ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΟΤ 
Κσλζηαληίλνπ Υξήζηνο 

 

ΜΔΛΗ  

Αιεμίνπ Κώζηαο  

Γεσξγηάδεο Νίθνο   

Καξακπάηζνο Αλδξέαο  

Καηέξεο Γεκήηξεο  
Κνθθηλάθεο Βαζίιεο  
Κνληαξάηνο Απνζηόιεο  
Λαδαξίδεο Σξύθσλ  
Μαιαθνύ Καηεξίλα  

Νάηζηλα Νόξα  
Νηηλέιεο Κπξηάθνο 

Σδηνύξεο Αιέμαλδξνο 

Φξαγγίδεο Παλαγηώηεο 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Μεηά ηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο από ηελ Παλειιήληα 
ΓΑΚΔ ΗΚΑ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 
Μηζζνδνζίαο, ην ζέκα ζπδεηήζεθε εθηελώο ζηε 
πξόζθαηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο.  
Πην αλαιπηηθά, κόιηο πξηλ ιίγεο κέξεο ελεκεξσζήθακε, 
όρη βέβαηα επίζεκα από ηε Γηνίθεζε ή ην Τπνπξγείν 
(αθνύ ε απόθαζε ιήθζεθε από ην πξνζσξηλό Γ.. ηνπ 
ΔΦΚΑ ζην νπνίν δελ ππάξρεη εθπξόζσπνο ησλ 
εξγαδόκελσλ), όηη ε Μηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
ΔΦΚΑ αλαηέζεθε πιένλ ζηελ εηαηξεία 3π ΑΒΔΣΔ, ε 
νπνία ζα πξνζθέξεη θαη ζα ππνζηεξίδεη θαη ην 
αληίζηνηρν ινγηζκηθό.  
Ωο παξάηαμε δελ καο ελδηαθέξεη πνηνο πάξνρνο ζα 

ππνζηεξίδεη ην εθάζηνηε Λνγηζκηθό, αλ θαη πάγηα ζέζε 
καο είλαη λα επηιέγεηαη κε δηαθάλεηα ε ιηγόηεξν 
θνζηνβόξα θαη πην απνηειεζκαηηθή πξόηαζε, εθόζνλ, 
δπζηπρώο, δελ θαηέζηε δπλαηό αθόκε ε ππνζηήξημε λα 
πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε όκσο δελ πξόθεηηαη γηα κηα 
απιή δηαδηθαζία αιιαγήο παξόρνπ (από έλαλ Ηδηώηε ζε 
θάπνηνλ άιινλ).  Από 01 Ηαλνπαξίνπ 2017 ην αληηθείκελν 
ηεο Μηζζνδνζίαο θαη ε επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ 
ζηνηρείσλ δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ από ηα 
Πεξηθεξεηαθά ή ηνπηθά Τπνθαηαζηήκαηα ηνπ ΗΚΑ θαη 
από ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ, αιιά 
κόλν Κεληξηθά. Οη αξκνδηόηεηεο πνπ ζα παξακέλνπλ ζηα 

παξαπάλσ ηκήκαηα, όπσο όια δείρλνπλ, ζα αθνξνύλ 
θπξίσο «ρεηξόγξαθεο» δηαδηθαζίεο, όπσο 
ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα ζπλαδέιθσλ, ρνξήγεζε 
βεβαηώζεσλ ζε ππνςήθηνπο ζπληαμηνύρνπο 
ζπλάδειθνπο ή θαηαρώξεζε ησλ ππεξσξηώλ. Αλ 
επηβεβαησζνύλ ηα παξαπάλσ, κηιάκε πιένλ γηα κηα λέα 
πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηακνξθώλεηαη, μια νέα 
ππαγμαηικόηηηα αθαίπεζηρ απμοδιοηήηων από 
ςπάπσονηα ημήμαηα και πεπαιηέπω ζςππίκνωζηρ 
δομών με όηι αςηό μποπεί να ζςνεπάγεηαι. Γελ 
πξόθεηηαη λα κηιήζνπκε γηα απνιύζεηο θαη 
δηαζεζηκόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηξνκνθξαηήζνπκε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο θαη λα εθκεηαιιεπηνύκε κηθξνπνιηηηθά ηελ 

όπνηα αλαζθάιεηα ήδε έρνπλ. ζν όκσο επηθίλδπλε 
είλαη ε θηλδπλνινγία, εμίζνπ θαη πεξηζζόηεξν επηθίλδπλε 
είλαη θαη θάζε πξνζπάζεηα εθεζπραζκνύ ζε απηά πνπ 
ζρεδηάδνληαη θαη ήδε εθαξκόδνληαη γηα εκάο θαη ρσξίο 
εκάο. Απαηηνύκε ελεκέξσζε θαη δηεπθξηλίζεηο-εμεγήζεηο 
από ηε Γηνίθεζε, όπσο όκσο απαηηείηαη θαη εγξήγνξζε 
από όινπο καο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε ηα 
ρεηξόηεξα.   
 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΘΚΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  

ΚΘΝΗΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΔΑΚΕ - ΙΚΑ ΕΤΑM 

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2016 
 Ξεθίλεζαλ ήδε ηα «παξαηξάγνπδα» κέζσ ηνπ 

Ε.Φ.Κ.Α. ! 
Πξηλ θαλ μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ν ιεγόκελνο 

«Εληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», ήδε 
έρνπκε ηα πξώηα «παξαηξάγνπδα», θαζώο κε 

έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε  όηη ζηα κνπιωρηά, ε 

κηζζνδνζία ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ ΙΚΑ, πνπ κέρξη 

ηώξα έβγαηλε από ζπλαδέιθνπο καο κέζω ηνπ 
Οινθιεξωκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ 

ΙΚΑ, εμαηηίαο ηνπ Ε.Φ.Κ.Α.,  δόζεθε από 1/1/2017, 

ζε κηα ηδηωηηθή εηαηξεία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 3π 

ΑΒΕΤΕ !!!  
Αδπλαηνύκε λα αληηιεθζνύκε ηνπο ιόγνπο, πνπ 

πξνρωξά ε πνιηηηθή εγεζία, ζ’ απηή ηε 

«ζηξαηεγηθή» επηινγή θη αλαζέηεη ζε έλαλ ηδηώηε, 

κία δηαδηθαζία ηελ νπνία άλεηα ζα κπνξνύζαλ λα 
θέξνπλ ζε πέξαο νη εξγαδόκελνη ηνπ ΙΚΑ, καδί κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηωλ άιιωλ αζθαιηζηηθώλ 

ηακείωλ πνπ ζπγρωλεύνληαη ζηνλ Ε.Φ.Κ.Α..  

Έηζη, απηό ην γεγνλόο, καο θάλεη λα πηζηεύνπκε 

όηη ζα ππάξμεη θαη ζπλέρεηα ζηελ «απνδόκεζε» 

ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζήκεξα επηηεινύλ 

ζπλάδειθνί καο, θαζώο απηό ζα γίλεη ζηα 

πιαίζηα κίαο ζπλνιηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ 

δνκώλ ηνπ Ε.Φ.Κ.Α., θάηη πνπ αηηηνινγεί πιένλ 

θαη ηνπο βάζηκνπο θόβνπο καο,  πεξί ηνπ πώο ζα 

πξνθύςεη ην ιεγόκελν   «πιενλάδνλ» πξνζσπηθό 

πνπ αλαθέξεη ν ηδξπηηθόο λόκνο ηνπ Ε.Φ.Κ.Α., 

αιιά θαη ηνπ ηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί από δσ θαη 

πέξα,  ζηε δεκόζηα Κνηλσληθή Αζθάιηζε ηεο 

ρώξαο.  

 Γη’ απηνύο αθξηβώο ηνπο ιόγνπο, θαινύκε ην λέν 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο καο, αθνύ 

δεηήζεη πιήξε ελεκέξωζε από ηνπο αξκνδίνπο, λα 

αλαιάβεη άκεζα πξσηνβνπιίεο, πνπ ζα 

παξεκπνδίζνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο, πνπ 
ειέω Ε.Φ.Κ.Α., δηακνηξάδνπλ ηα ηκάηηα ηνπ ΙΚΑ, 

γηα ιόγνπο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε, κε ηε 

βειηίωζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηωλ δνκώλ ηνπ 

Αζθαιηζηηθνύ καο Σπζηήκαηνο.   
 

                              

Σι ζςμβαίνει με ηην Μιζθοδοζία; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην θαηαηεζέλ λνκνζρέδην 

γηα ηε Κηλεηηθόηεηα 

πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή 

απόζπαζε ππαιιήισλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη 

ελδηαθέξνλ γηα θάιπςε 

θελήο ζέζεο, γηα έλα έηνο 

εληόο λνκνύ θαη μέσπι 6 

μήνερ για απόζπαζη ζε 

ςπηπεζία εκηόρ νομού. 

Δπίζεο δελ πξνβιέπεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο ένζηαζηρ ζε 

πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί 

ε αίηεζε ππάιιεινπ,  όπσο 

θπζηθά δελ πξνβιέπεηαη θαη 

ε εθπξνζώπεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξηκειείο 

επηηξνπέο αμηνιόγεζεο ησλ 

αηηήζεσλ. 

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Πέξαλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΠΟΔ θαη 
ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνέθπςε κε ηα 
ηκήκαηα Μηζζνδνζίαο αιιά ζέκαηα 
πνπ απαζρόιεζαλ ην Γ.. ηνπ 
ζπιιόγνπ ήηαλ: 

 Ζ κε έγθξηζε, κέρξη ζηηγκήο, από ηε 
Γηνίθεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηα δώξα 
πξνο ηα παηδηά ησλ ζπλαδέιθσλ. Ζ 
ΓΑΚΔ ζα ζηεξίμεη θάζε πξόηαζε γηα 
ηε ζηήξημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνύ 
θαη ε νπνία δελ ζα δεκηνπξγεί 
πξόβιεκα ζηε ηακεηαθή ιεηηνπξγία 
ηνπ πιιόγνπ 

 Σν δπζάξεζην γεγνλόο ηεο κε 
άζθεζεο αγσγήο γηα ην ΑΟK από ηε 
δηθεγόξν πνπ ηεο είρε αλαηεζεί, καο 
απαζρόιεζε σο ύιινγν θαη ζε απηή 
θαη ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε 
ηνπ Γ.  Ωο παξάηαμε είκαζηε 
δηαηεζεηκέλνη λα βνεζήζνπκε ηνλ 
ύιινγν  ζηε ιήςε θάζε απόθαζεο 
πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε 
ησλ ζπλαδέιθσλ 
 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

 Ζ δπλαηόηεηα άζθεζεο πξνζθπγήο  
γηα  ηε δηεθδίθεζε Γώξσλ 
Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, γηα  
πεξίνδν δύν εηώλ (ζα ππάξμεη ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε από ηνλ ύιινγν)  

 Ζ δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο 
Πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ηνπ πιιόγνπ 
από ηελ Οκνζπνλδία. Να εςσηθούμε 
καλή επιηςσία ζηην ποδοζθαιπική μαρ 
ομάδα πος ήδη ξεκίνηζε δςναμικά, και 
μακάπι να ςπάπξει ακόμα μεγαλύηεπη 
ζςμμεηοσή από ηοςρ ζςναδέλθοςρ πος 
έσοςν ηη διάθεζη και ηο μεπάκι να 
«ιδπώζοςν ηη θανέλα» για ηο ΙΚΑ!   

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε εκεξήζηαο 
εθδξνκήο ζηνπο αξραηνινγηθνύο 
ρώξνπο ηεο Βεξγίλαο θαη Πέιιαο ηελ 
Άλνημε ηνπ 2017. 

 

Δλώ κέρξη πνιύ πξόζθαηα ν πξώελ Τπνπξγόο κάο δηαβεβαίσλε όηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνέθππηε 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα κε ηνπο παξακέλνληεο ηεο 9Κ ζα ιπλόηαλ άκεζα κε Ννκνζεηηθή ξύζκηζε, ζηε 

ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ είρακε καδί ηνπ, σο Τπνπξγόο, κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ, αληί λα δηαζθεδάζεη ηηο 

αλεζπρίεο καο, δπζηπρώο ηηο κεγέλζπλε πεξαηηέξσ, αθνύ απέθπγε λα δεζκεπηεί γηα ην νηηδήπνηε.  

ΤΠΑΝΑΧΩΡΗΗ ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 9Κ; 

 

ΑΠΔΡΓΙΑ ΑΓΔΓΤ ΣΙ 24 
ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. 
ζπδεηήζεθε θαη ε αλάγθε 
έγθαηξεο ελεκέξσζεο αιιά θαη 
πξνηξνπήο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
Παλειιαδηθή Απεξγία ηεο 
ΑΓΔΓΤ ε νπνία ζέηεη έλα 

επξύηαην δηεθδηθεηηθό πιαίζην. 
Γελ έκεηλε αζρνιίαζην βέβαηα ην 
γεγνλόο όηη ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ 
πξνρσξνύλ ζε μερσξηζηέο 
θηλεηνπνηήζεηο, ζε δηαθνξεηηθέο 
εκεξνκελίεο, θάηη πνπ ζίγνπξα 
δελ βνεζά ηε καδηθόηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ίδησλ 
ησλ θηλεηνπνηήζεσλ.  

ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ Γ.. 
ΤΛΛΟΓΟΤ 
Αθνινπζώληαο ηελ πάγηα πξαθηηθή 
ηεο ΓΑΚΔ ΗΚΑ, θαλέλα κέινο ηεο λα 
κελ θαηέρεη πεξηζζόηεξεο από κηα 
ζέζεηο αηξεηνύ  εθπξνζώπνπ ζηα 
ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα  θαη κεηά ηελ 
εθινγή ηνπ ζην Γ.. ηεο ΠΟΔ ΗΚΑ, ν 
άθεο Παπαδόπνπινο παξαηηήζεθε 

από ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ 
πιιόγνπ καο. Σε ζέζε ηνπ, σο 
κέινο ηνπ Γ..  αλέιαβε ε ΔΛΠΗΝΗΚΖ 
ΑΘΑΝΑΗΟΤ, όπνπ καδί κε ηε Α’ 
αληηπξόεδξν,  ΕΗΟΤΣΑ ΚΑΣΔΡΗΝΑ, 
ζα εθπξνζσπνύλ πιένλ ηε ΓΑΚΔ 
ζην Γ.. ηνπ πιιόγνπ. Δπρόκαζηε 
Καιή Γύλακε θαη ζηηο δύν άμηεο 
ζπλαδέιθηζζεο. 
 


