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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
 
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 23/3/2015 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω 
θέματα: 
 
1.ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Δ.Σ. για τα θέματα που συζητήθηκαν στις 

26/2/2015 στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΙΚΑ και συγκεκριμένα για τις εξελίξεις σχετικά με το οργανόγραμμα 
και την συγχώνευση των Υποκ/των. Η άποψη του Συλλόγου μας ήταν ότι η συζήτηση αυτή ήταν 
άκαιρη(διότι κατά δήλωση των Υπηρεσιακών παραγόντων έχει παγώσει) και ότι θα έπρεπε να 
τεθούν άμεσα και επιτακτικά τα καθημερινά προβλήματα των συναδέλφων. Συγκεκριμένα: των 

συναδέλφων που βρίσκονται ακόμη σε διαθεσιμότητα, του ΕΟΠΥΥ, εφάπαξ, μηχανογραφικής 
άδειας και μισάωρου μηχανογράφησης, τρίτης επιλογής ωραρίου(7,00-15,00), ΤΔΕ, οδοιπορικών 
καθώς και του ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ για το οποίο τέθηκε επιτακτικά για άμεση πίεση προς την σημερινή  
πολιτική ηγεσία, η οποία όσο ήταν αντιπολίτευση στήριζε αυτό το αίτημά μας. Δυστυχώς μέχρι 
σήμερα δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Το συνδικαλιστικό κίνημα για να έχει επιτυχίες στις διεκδικήσεις 
του πρέπει να τις ιεραρχεί και να πιέζει συνεχώς με διάφορους τρόπους, πράγμα που εμείς δεν 
κάνουμε.   
 
2.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ Συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα που δημιουργήθηκε στο 
Υποκ/μα της 25ης Μαρτίου με συνάδελφο, όπου υπήρξαν διαφορετικές απόψεις. Η άποψη της 
πλειοψηφίας είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να μην οξύνουμε τα πνεύματα με 
ανακοινώσεις. Αντίθετα η ανακοίνωση συγκεκριμένης παράταξης(ΔΑΚΕ) κατάφερε να κρατήσει το 
θέμα στην δημοσιότητα με ανταπαντήσεις από φορείς και οργανώσεις και με απρόβλεπτες 
εξελίξεις.  
 
3.ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΟΠΥΥ Τον Απρίλιο του 2014 οι Παροχές σε Είδος μεταφέρθηκαν 

στον ΕΟΠΥΥ και μαζί και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στα αντίστοιχα τμήματα. Οι συνάδελφοι 
μας αμέσως μετά την μετακίνησή τους πίεζαν καθημερινά τον Γραμματέα του Συλλόγου για την 
άμεση διαγραφή τους. Με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον 
Σύλλογο ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα για την επιστροφή τους στο ΙΚΑ. Με αίτηση τους ζητάνε την 
κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. απορρίφθηκε η καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού για κάλυψη αυτών των δικαστικών εξόδων.  
  
4.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Στις 26 και 27/3/2015 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ομαδική τακτική ανά 
6μηνο αιμοδοσία στο Περ/κο Υποκ/μα Θεσ/νικης.  Επαναλαμβάνουμε την παράκλησή μας για 
μεγαλύτερη συμμετοχή και ευχαριστούμε θερμά όσους ανταποκρίνονται. 
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5.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου συνταξιούχων 

υπαλλήλων ΙΚΑ αποφασίστηκε ομόφωνα η απόδοση σε αυτούς  αντικειμένων που βρίσκονται στα 
γραφεία του Συλλόγου.(στάλθηκε σχετική επιστολή στον Σύλλογο συνταξιούχων). 
 
6.ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ του πρώην ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. καλέσαμε τους 

συναδέλφους του πρώην ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ να εγγραφούν άμεσα στον Σύλλογο μας προκειμένου να 
αποφεύγονται παρεξηγήσεις.(δόθηκε σχετική επιστολή και αίτηση εγγραφής στους συναδέλφους). 
 
7.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων για πραγματοποίηση ημερήσιας 

εκδρομής το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το προεδρείο για  την διερεύνηση της 
πρότασης.(θα εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση). 
 
8.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ Μετά από πρόταση συναδέλφου για αρχαιολογική ξενάγηση στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε ομόφωνα η πρώτη πιλοτική ξενάγηση την ΚΥΡΙΑΚΗ 
29/3/2015.(εκδόθηκε  σχετική ανακοίνωση). 
 
9.ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μετά από αίτημα συναδέλφων - που συμμετέχουν στον 

Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος - για επιχορήγηση ενός συμβολικού ποσού για μπλουζάκια, 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με  μειοψηφούσα την παράταξη της ΔΑΚΕ.  
   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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