
 
 

 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.  17                                                                       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/6/2016 

 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 13/6/2016 και ασχολήθηκε με τα 

παρακάτω θέματα: 
 

1.Ασφαλιστικό ΕΦΚΑ:  Συζητήθηκε αναλυτικά το νέο ασφαλιστικό καθώς και ο 

ΕΦΚΑ. Εκφράστηκαν για άλλη μια φορά οι αντιρρήσεις όλου του Δ.Σ για την 

δημιουργία του ΕΦΚΑ αλλά και του χρόνου και του τρόπου υλοποίησης αυτού του 

μεγάλου εγχειρήματος. Επισημάνθηκε ο λάθος τρόπος της ενοποίησης όλων των 

ταμείων σε ένα, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και το πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του (1/1/17). Η προχειρότητα και η βιασύνη 

υλοποίησης αυτού του τεράστιου έργου θα φέρει αναπόφευκτα απίστευτη ταλαιπωρία 

τόσο στους ασφαλισμένους όσο και σε μας τους εργαζόμενους που θα επωμισθούμε 

το μεγαλύτερο βάρος της πραγματοποίησης του. Η ειδική τροπολογία που 

κατατέθηκε εκ των υστέρων σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που θα 

χρειασθούν για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και η διοχέτευση του <<πλεονάζοντος>> 

προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου υπουργείου πρέπει να μας κρατά σε 

επαγρύπνηση και ετοιμότητα για αντίδραση. Άλλωστε τα μελλοντικά σχέδια για τα 

εργασιακά (ατομικές συμβάσεις στο Δημόσιο, μόνιμη κινητικότητα) δεν πρέπει να 

μας εφησυχάζουν. 

2.Συνάδελφοι 8/Κ – 9/Κ: Κάνουμε έκκληση για άλλη μια φορά στους συναδέλφους 

μας των προκηρύξεων 8/Κ και 9/Κ να αποσύρουν άμεσα τις αγωγές μεταξύ τους. Δεν 

υπάρχει λόγος συνέχισης των δικαστικών αγώνων εφόσον όλοι οι συνάδελφοι 

εργάζονται στην Υπηρεσία και έχουν αποκατασταθεί.   

3. Ωράριο: Έχει γίνει κουραστικό να επανερχόμαστε ξανά και ξανά στην ανάγκη 

καθιέρωσης και στο ΙΚΑ όλων  των  ωραρίων εργασίας  όπως ισχύουν σε όλο το 

Δημόσιο. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα και κυρίως το ωράριο 

07:00-15:00 το οποίο από την μία  διευκολύνει τις μητέρες μικρών παιδιών στην 

καθημερινότητά τους με τα σχολεία και από την άλλη δεν επιβαρύνει την υπηρεσία 

κατά την διάρκεια της συναλλαγής με το κοινό (θα σταλεί έγγραφο στον υφυπουργό 

Εργασίας). 

4.Κτιριακό Νεάπολης: Δυστυχώς επανερχόμαστε σε ένα χρόνιο άλυτο πρόβλημα, τη 

μετεγκατάσταση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νεάπολης. Τον Νοέμβριο του 

2015, όταν μας επισκέφθηκε ο Διοικητής κ. Καλαματιανός, διαπίστωσε και ο ίδιος 

την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης του Υποκαταστήματος. Υπήρξαν επαφές με 

παράγοντες του ΟΑΕΔ για παραχώρηση κτιρίου που δυστυχώς όμως δεν υπάρχει 

ακόμα κάποια ανταπόκριση. Οι στατικές μελέτες της τεχνικής υπηρεσίας τονίζουν 

την επικινδυνότητα της χρήσης του εν λόγω κτιρίου σε περίπτωση έστω και ενός 

μικρού σεισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά μέχρι την 

οριστική λύση του προβλήματος πριν θρηνήσουμε θύματα (θα σταλεί έγγραφο στον 

υπουργό Εργασίας). 
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5.Επεισόδιο στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύλης Αξιού: Επεισόδιο με 

αυτοτραυματισμό ασφαλισμένου εκτυλίχθηκε μπροστά σε συνάδελφο που 

αναπλήρωνε το διευθυντή του υποκαταστήματος, το οποίο ευτυχώς δεν είχε κάποια 

δυσάρεστη κατάληξη, παρόλο το σοκ που υπέστη η συνάδελφος. Επειδή τέτοια 

φαινόμενα και περιστατικά βίας κατά των συναδέλφων μας συνεχώς αυξάνονται 

πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. 

6. Νέο μισθολόγιο: Συζητήθηκε το άνοιγμα της ψαλίδας των αμοιβών των 

υπαλλήλων μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ΥΕ με το νέο μισθολόγιο, με 

γνώμονα την αδικία που δημιουργείται όταν συνάδελφοι ανεξαρτήτου κατηγορίας 

απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο και αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις. 

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας  

να εξετασθεί από την ΠΟΣΕ η δυνατότητα αγωγής κατά του νέου μισθολογίου για τη 

μείωση της ψαλίδας των αμοιβών (θα σταλεί σχετικό έγγραφο στην ΠΟΣΕ). 

7. Αμοιβαίες μεταθέσεις στον ίδιο Νομό: Ορισμένοι συνάδελφοι που υπηρετούν σε 

παραμεθόριους νομούς (ΕΔΕΣΣΑ- ΚΙΛΚΙΣ) και έχουν προσληφθεί με 10 ετή 

δέσμευση μη μετάθεσης ταλαιπωρούνται καθημερινά και επιβαρύνονται οικονομικά 

προκειμένου να μεταβούν στη δουλειά τους. Ζητάμε να μπορούν να μετατεθούν με 

αμοιβαία μετάθεση εντός του νομού που συνεχίζει να είναι παραμεθόριος (θα σταλεί 

έγγραφο προς ΠΟΣΕ-Υπουργείο-Βουλευτές Νομών). 

8. Εκλογές Επιτροπών Βάσης.  Με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου 

λήγει και η θητεία των επιτροπών βάσης των Υποκ/των (θα ακολουθήσει έγγραφο με 

οδηγίες για τις εκλογές επιτροπών βάσης στα υποκ/τα). 

9. Δικηγορικά Έξοδα: Εγκρίθηκε δαπάνη για κάλυψη δικηγορικών εξόδων  

συναδέλφου της Π. Αξιού στον οποίο επιβλήθηκε μήνυση από ασφαλισμένο. 

10. Δικηγορική συνδρομή: Στις δύσκολες στιγμές που ζούμε δυστυχώς τα 

κρούσματα ανάρμοστης και πολλές φορές βίαιης συμπεριφοράς ασφαλισμένων κατά 

των συναδέλφων συνεχώς αυξάνονται. Παρακαλούμε τους συναδέλφους που 

αντιμετωπίζουν περιπτώσεις μηνύσεων εις βάρος τους από ασφαλισμένους-

συναλλασσόμενους, πριν απευθυνθούν σε δικηγόρο να συνεννοούνται πρώτα με 

το Σύλλογο. 

11. Κατασκηνώσεις: Ορίστηκε η επιτροπή κατασκηνώσεων που θα εξυπηρετήσουν 

τους συναδέλφους για να στείλουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις. Ήδη ξεκίνησε 

η πρώτη περίοδος παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της αλλαγής του 

τρόπου διεκπεραίωσης του διαγωνισμού. 

12. Λειτουργία του χώρου συζήτησης( forum) στο σάϊτ  του συλλόγου μας: Όπως 

γνωρίζετε  η ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου μας για την ενημέρωση όλων των 

μελών είναι η  http://www.seikathess.gr/ . Αποφασίστηκε να ανοίξει το forum του 

σάϊτ μας,  δίνοντας έτσι  τη δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους  να καταγράφουν 

τις απόψεις τους και τις θέσεις τους και να συζητάνε μεταξύ τους προβλήματα και 

θέματα που τους απασχολούν.   
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