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ΒΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τη ΔευτÝρα |2Ι9Ι20Ι6, και ενüψει τηò εκπροσþΖεησηò του ΕΦΚΑ στη ΔΕΘ,
ο ΔιοικητÞò του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ετπσκÝφθηκε το ΠΕΡ/Κο ΥΠ7ΜΑ ΘΕΣΔιικΗΣ και
συνανΤÞθηΚε με το ΔΣ του συλλüγου μαò, üπου συζητÞθηκαν τα παρακÜτω θÝματα :

ΕΦΚΑ: ΑρχικÜ ο ΔιοικητÞò ενημÝρωσε το ΔΣ σχετικÜ με την πορεßα των διεργασιþγ
σýστασηò του ΕΦΚΑ, αναφÝρονταò üτι αυτÞ τη στιγμÞ γßνÝται απογραφÞ üλων των
Παγßων των ασφαλιστικþν ταμεßων απü ομÜδα Ýργου που Ýχει ουγ«ροοlbεß για το
σκοπü αυτü. ο σχεδιασμüò του οργανογρÜμματοò κατÜ ßο ΔιοικητÞ'προβλÝπει
συμμεΤΟΧÞ υ7εηρεσιακþν παραγüντων σε ομÜδεò Ýργου προκειμÝνου ýα'Ýχουμε Ýγα
καλýτερο αποτÝλεσμα.

Ο ΕΦΚΑ, τüνισε, üτι θα ξεκινÞσει με τιò υπÜρχουσεò δομÝò και προσωριγÜ το
σýσττlμα θα βασιστεß πÜνω στο ΟΠΣ και την ΗΔΙΚΑ. Το 

' 
υεο ολοιÜηρωμÝνο

. σýστημα μηχανογρÜφησηò του ΕΦΚΑ προβλÝπεται να Ýχει υλοποιηθεß σε Ι,5'ψε 2
ÝΤη. Πρüσθεσε üτι δεν Ýχουν καταλÞξει αν θα λÝßτουργÞσοüν πολυδýναμα
υποκαταστÞματα Þ περιφερειακÜ κÝντρα.

Στüχοò τηò Διοßκησηò του ΕΦΚΑ εßναι η δημιουργßα ενüò καινοýργιου
φορÝα, που θα προκýψει μÝσα απü ανοιχτÝò συζηττlσειò με την εμπλüκÞ üλων των
Üμεσα ενδιαφερομsνων. ΕτηπλÝον τüνισε, üτι στο αρχßκü σχÝδιü 

"ου 
ÝφκΑ δ*

προβλÝπεται διεýθυνση ετπμüρφωσηò και εκπαßδευσηò προσω7πκοý λüγω μη ανÜγκηò
ýπαρξηò του κατÜ το μεταβατικü στÜδιο λειτουργßαò του, πρÜγμα üμωò που
προβλÝπεται στον τελικü οργανισμü.
Κτιριακü ΙΚΑ ΝεÜποληò: ΕνημερωθÞκαμε για ττlν συνÜντησÞ του με τη ΔιοικÞτρια
του ΟΑΕΔ, με τtιν οποßα συζÞτησε τιò δυνατüτητεò που υπÜρχουν για τη
μεΤασΤÝγαση του υποκαταστÞματοò σε κτßριο ιδιοκτησßαò του ΟΑΕΔ στηγ ßδια
ΠερΙΟΧÞ. Η ΔιοικÞτρια του ΟΑΕΔ επιφυλÜχθηκε να απαντÞσει. Η Διοßκηση αýαζητÜ
και Üλλεò λýσειò στην ευρýτερη περιοχÞ, στιò οποßεò ηρßÝηg' να ληφθεß υπüψη ο
ΕΦΚΑ. Ερευνþνται και Üλλεò εναλλακτικÝò προτÜσεßò, üπωò η πρüκÞρυξη νÝου
δΙαγωνισμοý Þ το κτßριο του Υπουργεßου ΕθνικÞò Αμýνηò δrü οrρ«.üπεδο του' Παýλου ΜελÜ.
Μπüνουò : Στο αßτημα μαò για αντßστοιχη νομοθÝτºσº, με τη διÜταξη του αρθρ.90,
ΤΟυ ν 4368Ι2016, σýμφωνα με την οποßα προβλÝπεται διανομÞ στο προσωΖπκü του
ΕοΠΥΥ ποσοστοý 2ο/ο, απü την εßσπραξη προστßμων μετÜ απü διεξαγωγÞ ελÝγχων,
και για το προσωπικü του ΙΚΑ, μαò ενημÝρωσε üτι το αßτημα μαò διαβιβÜστηκε στον
Υπουργü εργασßαò.
ΕΔΕ: Σε σχετικü ερþτημα του ΔΣ για την ευκολßα διεξαγωγÞò ΕΔΕ μετÜ απü
καταγγελßεò ασφαλισμÝνων η εργοδοτþν, δÞλωσε üτι η ΕΔΕ γßνεται για την
προστασßα του υπαλλÞλου Ýτσι þστε σε περßπτωση παραπομπÞò τηò υπüθεσηò στα
δικαστÞρια να χρησιμοποιηθεß υπÝρ του.
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Φýλακεò- Νυχτοφýλακεò: ΣχετικÜ με το πρüβλημα τηò μη πληρωμÞò των
νυμοφυλÜκων τιò εξαιρÝσιμεò ημÝρεò και νýχτεò μαò διαβεβαßωσε üτι αναζητεßται η
Üμεση επßλυσÞ του.
ΚΕΑΟ Μαò διαβεβαßωσε για Üλλη μια φορÜ üτι το ΚΕΑΟ υπÜγεται και ανÞκει
στον ΕΦΚΑ και δεν υπÜρχει κανÝναò λüγοò ανησυχßαò για απüσπαση του. Η
διÜταξη για την κοινÞ εßσπραξη φüρου μισθωτþν υττηρεσιþν και ασφαλιστικþν
εισφορþν υπÜρχει σαν στüχοò απü το 2010 αλλÜ δsν υλοποιεßται λüγω δυσκολιþγ
απü τη πλευρÜ τηò φορολογιιòÞò διοßκησηò.
ΠαροχÝò ΕοΠΥΥ: Στο αßτημα του Συλλüγου μαò για τη μεταφορÜ των παροχþν σε
εßδοò στον ΕΟΠΥΥ και την παραμονÞ των συναδÝλφων μαò στο ΙΚΑ, λüγω τηò
μεγÜληò Ýλλειψηò προσωπικοý, μαò δÞλωσε üτι η υτεηρεσßα θα μεταφερθεß στον
ΕΟΠΥΥ μαζß με τουò 65 συναδÝλφουò μαò Ýωò3Ι/Ι2/20|6,
Email στουò υπα}λÞλουò: Λüγω περιορισμÝνηò χωρητικüτηταò του server δεν
υπÜρχει η δυνατüτητα Üμεσηò απüκτησηò λογαριασμοý email. Αναζητεßται τρüποò
διÜθεσηò email μÝσω τηò ενιαßαò σýμβασηò παροχÞò υττηρεσιþν που ετηδιþκει η
Διοßκηση με τον πÜροχο, στα πλαßσια τηò προσπÜθειαò εξυγßανσηò του συστÞματοò
τηλεπικοινωνιþν, με πρüβλεψη για επßλυση απü την αρχÞ του νÝου Ýτουò.

Ο Πρüεδροò
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ΚÜμτσηò ΣωτÞρηò

Η Γενι


