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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 07/12/2016 και ασχολήθηκε με τα εξής 
θέματα: 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Συζητήθηκε διεξοδικά το τεράστιο πρόβλημα της 
θέρμανσης των Υποκαταστημάτων λόγω καθυστέρησης και άκαρπων διαγωνισμών για 
την προμήθεια πετρελαίου. Έχουν γίνει ήδη επαφές   του Δ.Σ. τόσο με την ΠΟΣΕ όσο και 
με την Διοίκηση και αναμένεται άμεσα απόφαση της Διοίκησης  για επίλυση του θέματος. 
Αν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη στο θέμα ο Σύλλογος θα επανέλθει με δυναμικές 
κινητοποιήσεις. 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ Κηρύχτηκε 24ωρη Γενική Απεργία για την Πέμπτη 
08/12/2016.(εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση). 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΑΟ Την 6/12/2016 κυκλοφόρησε το με αρ. Γ30/142/05-12-2016  
έγγραφο της Διοίκησης μόνο στα Περ/κά Υποκ/τα προκειμένου οι συνάδελφοι να 
εκδηλώσουν  το ενδιαφέρον τους για πλήρωση κενών θέσεων  στα ΚΕΑΟ, με καταλυτική 
ημερομηνία την 9/12/2016.  Εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός μας τόσο για τον 
αποκλεισμό των υπολοίπων Υποκ/των όσο και για τα κριτήρια επιλογής των 
συναδέλφων. Ζητήσαμε  από την ΠΟΣΕ να    αναζητήσει  διευκρινήσεις από  την 
Διοίκηση και ήδη δρομολογήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή. 
ΑΓΩΓΗ Α.Ο.Κ. & ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΧ ΚΑΙ ΔΠ υπενθυμίζεται ότι  οι συνάδελφοι έχουν δύο 
επιλογές, είτε να τους επιστραφεί το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν για την αγωγή(28,5 
ευρώ), είτε με τα ίδια χρήματα να καταθέσουν νέα αγωγή για την διεκδίκηση των ΔΧ και 
ΔΠ των δύο(2) τελευταίων ετών.(Δικηγόρος Ευθυμίου Άννα Τηλ.2310 232418) έως τις 
31/1/2017. Είναι δικαίωμα του καθενός συναδέλφου η επιλογή του δικηγόρου και  ο 
Σύλλογος δεν έχει να προτείνει κανέναν συγκεκριμένο. 
ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη  από την Διοίκηση, για τα δώρα 
Χριστουγέννων των παιδιών των συναδέλφων και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης 
τους. Όσα Υποκ/τα δεν έστειλαν καταστάσεις να το κάνουν άμεσα.  
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ παιδιών συναδέλφων για την εισαγωγή τους στην Γ’θμια εκπαίδευση. 
Αποφασίστηκε η διεξαγωγή χωριστής εκδήλωσης για την επιβράβευση των παιδιών μας 
που πέτυχαν στα Πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων και των   επιτυχόντων  στα 
Α.Τ.Ε.Ι.(εκδόθηκε χωριστή ανακοίνωση). 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ   Έγινε συμφωνία με το Μέγαρο Μουσικής για την παρακολούθηση 
της παιδικής παράστασης << Ο Κουρέας της Σεβίλλης>>   (θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση). 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ αποφασίστηκε η τακτική εξάμηνη  συνάντηση του Δ.Σ. 
του Συλλόγου μας με τα μέλη Ε.Β. των Υποκ/των μας.  
ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Μετά την  παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Φραγγίδη Παναγιώτη 
έγινε αντικατάσταση του  με το επιλαχόν στη σειρά μέλος Μητσοπούλου Βασιλική. 
(εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση). 
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