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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 16/11/2016 και ασχολήθηκε με τα 
εξής θέματα: 
ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Μετά τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. Βερίγου 
Ευγενίας και Παπαδόπουλου Αθανάσιου έγινε αντικατάσταση τους με τα 
επιλαχόντα στη σειρά μέλη Παπαλεξοπούλου Σταματία και Αθανασίου 
Ελπινίκη.(εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση). 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ Κηρύχτηκε 24ωρη Γενική Απεργία για την Πέμπτη 
24/11/2016.(εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση). 
ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Έγινε ενημέρωση για την σύσταση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕ μετά 
το 24ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Αθήνας. 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες 
σχετικά με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων της μισθοδοσίας μας σε νέα 
ιδιωτική επιχείρηση. Το θέμα θα διερευνηθεί από το Δ.Σ. και την ΠΟΣΕ και θα 
ακολουθήσει νέα ενημέρωση. 
ΑΓΩΓΗ Α.Ο.Κ. Η νέα δικηγόρος στην οποία ανατέθηκε η κατάθεση αγωγής 
για το ΑΟΚ  αφού διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
λόγω του εκπροθέσμου, οι πιθανότητες δικαίωσης είναι από ελάχιστες έως 
μηδαμινές. Μετά την εξέλιξη αυτή και επειδή τα χρήματα της αγωγής  
επιστράφηκαν, 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)  
ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΧ ΚΑΙ ΔΠ Τελευταία υπάρχει έντονη κινητικότητα μέσω 
ομαδικών αγωγών για την διεκδίκηση των ΔΧ και ΔΠ. Όσοι συνάδελφοι 
επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν ομαδικές αγωγές σε οποιονδήποτε 
δικηγόρο της προτίμησης τους. Είναι δικαίωμα του καθενός συναδέλφου η 
επιλογή του δικηγόρου και  ο Σύλλογος δεν έχει να προτείνει κανέναν 
συγκεκριμένο. 
ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Υπήρξε καθυστέρηση έγκρισης δαπάνης από την 
Διοίκηση, για τα δώρα Χριστουγέννων των παιδιών των συναδέλφων. 
Ελήφθησαν πρωτοβουλίες για την έγκαιρη διευθέτηση του ζητήματος.   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποφασίστηκε οικονομική συμβολική ενίσχυση 
συναδέλφου που αντιμετωπίζει έκτακτο πρόβλημα. 
ΘΕΑΤΡΑ   Έγινε συμφωνία με θέατρα της πόλης μας για παρακολούθηση 
παραστάσεων με έκπτωση εισιτηρίου (θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις). 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ  Συνεχίζεται η ευγενική προσφορά του συναδέλφου Μαντζούρα 
Ρωμύλου για ξεναγήσεις(θα ακολουθήσει ανακοίνωση). 
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