
ΚατÜ την τακτικÞ συνεδρßαση του ΔΣ σαò 7Ι9Ι20Ι6 αφοý συζητÞθηκαν τα
θÝματα ημερÞσιαò διÜταξηò:

. Αποφασßσττlκε ομüφωνα η ενßσχυση του ενεργοý ρüλου των ΕΖπτροπþν
ΒÜσηò ΚΨ η τακπκÞ επαφÞ τουò με το Δ.Σ. για ενημÝρωστι και συζÞτηση
ΠÜνω σε θÝματα συνδικαλιστικÜ και υτεηρεσιακÜ. ΕπÝημÜνθÞκε απü üλα τα
μÝλη η «ΥÜγ«η λειτουργßαò ΕΖητροπþν Ýασηò κυρßωò Ýrο υrrο««rαστÞματα
του Συλλüγου εκτüò Θεσσαλονßηò ( ΙΚΑ Αριδαßοò,;Εδrοοαò, Γιαwιτσþν,
Κατερßνηò, Κιλκßò, Μουδανιþν και Πολυγýρου).

. Αποφασßστηκε κατÜ πλειοψηφßα μειοψÞφοýσηò τηò ΔημοσιοýπαλληλικÞò
Ενüτηταò, η Ýρευνα δυνατüτηταò σ¼νεργασßαò του- Συßλüγου με νομικü
σýμβΟυλΟ για τºΙν ανÜθεση σε αυτüν υποθÝσεων για τιò οποßεò κÜdε φορÜ θα
αποφασßζει το Δ.Σ.

ο ΣχετικÜ με την Üσκηση ποινικÞò δßωξηò σε βÜροò των δýο συναδÝλφων τουΙΚΑ ΚαλαμαριÜò που ασι.ιτºθηκε μετÜ απü"μÞνυση ασφαλισμÝνου κατÜ ττ1
διαδικασßα του ελÝγχου, αποφασßστη«" ομüφ.υ« απü το ΔΣ üτι σε
περßπτωση πογ δεν αναλÜβει η Διοßκηση την κατÜθεση αντιμÞνυσηò, θα το
αναλÜβει ο Σýλλογοò με ανÜθεση τηò υπüθεσηò σε δικηγüρο.. Αποφασßστηκε ομüφωνα üτι το θÝμα των συναδÝλφωý νυχτοφυλÜκων θα
τεθεß στο Δ.Σ.τηò ΠΟΣΕ και στον ΔιοικητÞ του ΙΚΑ.Ο ΑΠΟφασßσΤηΚε ομüφωνα η συψΡολικÞ κατÜληψη του υποκαταστÞματοò ικΑ
ΝεÜποληò, την ΠαρασκευÞ9/9Ι2016 απü το l.». του συλλüγου μλò, το Δ.Σ.
τηò ΠοΣΕ και τουò υπαλλÞλουò του ΙΚΑ ΝεÜποληò προκειμþο» να
εΖπκοινωνÞσουμε το καριακü πρüβλημα του υποκατασττ,lματοò

ΚατÜ τη κοινÞ συνεδρßαση του ΔΣ τηò ΠοΣΕ, του ΔΣ 
"ου 

ßßΙ,Ι,ογου μαò και των
τεσσÜρων ΕΖπτροπþν ΒÜσηò των υποκαταστημÜτων Ιωνßαò, Ευüσμοß, Πýληò Αξιοý
και ΚαλαμαριÜò, τη ΠαρασκευÞ , στιò 9Ι9Ι2OΙ6,συζητÞθηκαν τα παρακÜr. eΞμοß«,

ΚοινÞ πεποßθηση σýσσωμου του Δ.Σ. ττ.lò ΠüΣΕ þοL üτι Þ υλοποßηση τουΕΦΚΑ δεν δýναται να επιτευχθεß στο πρüβλεπüμενο χρονικü διÜστημα και
αναπüφευκτα θα οδηγηθοýμε σε παρÜταση. ΚατÞγγειλ, γßÜ Üλλη μια φορÜ τον
αποκλεισμü ειστροσþπου των εργαζομÝνων ο.ο πρüÝrρινü Δ.Σ. του ΕΦΚΑ καθþò
ΤαΙ Την μη ýΠαρξη οργανογρÜμματοò ΠαρÜ τιò επανειλημμÝνεò διαβεβαιþσειò για τιòθÝσειò εργασßαò μαò τüσο απü τον ΔιοικητÞ üσο και *þ 

"ου 
Υπουργü θα πρÝπει να

εßμαστε σε επαγρýπνηση. Η συνεχÞò αλλαγÞ των νüμων περß συνταξßοδοτησηò αλλÜ
και η ε7ηκεßμsνη συγχß9νευση των ασφαλιστικþν ταμεßων επιβÜλλει την επßμüρφωση,των συναδÝλφων με διεξαγωγÞ σεμιναρßων. Τονßστηκε η ÜνÜγκη γßα τηý οπαρòη
συσΤÞματΟò μοριοδüτησηò κατÜ την επεξεργασßα των'αιτÞσε.υ ßrυ συγαδßλφrγ για
μετÜθεση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ορßστηκε η διεξαγωγÞ του εκλογοαπολογιστικοý συνεδρßου τηò ΠΟΣΕ στην ΑθÞνα
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