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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11/10/2016 συζητήθηκαν τα εξής θέματα 
 

ΑΓΩΓΗ ΑΟΚ   Το 2007 χορηγήθηκε σε όλους της Δημοσίους Υπαλλήλους- εξαιρουμένων 
των υπαλλήλων του ΙΚΑ για 11 μήνες- το Ανταποδοτικό Οικονομικό Κίνητρο, το λεγόμενο 
επίδομα Α.Ο.Κ. Πολλοί συνάδελφοι από διάφορα Υποκαταστήματα που ανήκουν στον 
Σύλλογό μας το 2008  ανέθεσαν σε δικηγόρο την άσκηση αγωγής κατά του Δημοσίου για την 
διεκδίκηση αυτού του επιδόματος για όσο χρονικό διάστημα δεν του χορηγήθηκε. Πριν από 
λίγες ημέρες διαπιστώθηκε ότι δεν ασκήθηκε ποτέ αυτή η αγωγή. Μετά από αυτή την εξέλιξη 
το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε  και ήδη ανέθεσε σε  δικηγόρο να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την εξασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων. Για τις εξελίξεις σχετικά με 
το ζήτημα θα ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΚΑ Το Υπουργείο Εργασίας την Τρίτη 4/10/2016 ειδοποίησε για την 
πραγματοποίηση ημερίδας για την λειτουργία του ΕΦΚΑ  στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, 
την Τετάρτη 5/10/2016 για Διευθυντές και την Πέμπτη 6/10/2016 για Προϊσταμένους. Τις δύο 
αυτές ημέρες κλήθηκαν ορισμένοι Διευθυντές και Προϊστάμενοι χωρίς να καταλάβουμε τον 
τρόπο επιλογής τους αλλά και τον αποκλεισμό των υπολοίπων. Το Δ.Σ. καταγγέλλει  την 
προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το μεγαλύτερο εγχείρημα στην χώρα, αυτό της 
ενοποίησης όλων των ταμείων, καθώς και τον αποκλεισμό όχι μόνο  συναδέλφων αλλά και 
των εκπροσώπων της. Καταγγέλλουμε για άλλη μια φορά  την μη συμμετοχή εκπροσώπου της 
ΠΟΣΕ στο προσωρινό Δ.Σ. του ΕΦΚΑ με την δικαιολογία της «προσωρινότητας» του.  Ένα 
τέτοιο ΤΙΤΑΝΙΟ έργο για να έχει αποτέλεσμα  θα πρέπει να έχει την πλήρη και  καθολική 
ενημέρωση και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (Διοίκησης, Διευθυντών, Προϊσταμένων, 
υπαλλήλων, συνδικαλιστών) 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ Έγινε ενημέρωση σχετικά με το συνέδριο της ΠΟΣΕ που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 2-3-4/11/2016 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΑΣΗΣ Ελάχιστα Υποκαταστήματα δεν εξέλεξαν Επιτροπή Βάσης. Καλούμε 
λοιπόν  τους συναδέλφους και αυτών των Υποκαταστημάτων να προχωρήσουν στην 
διαδικασία εκλογής της.  

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Η επόμενη προγραμματισμένη αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Περ/κο 
Υποκατάστημα 20 και 21 Οκτωβρίου 2016. Εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση.   

Η ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ πρότεινε την  συμμετοχή του Συλλόγου σε 
συλλαλητήριο που διοργανώνει το ΠΑΜΕ η οποία και απορρίφθηκε.   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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