
 
 

 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 137                                                                                     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/12/2016 
 
Με αφορμή την διενέργεια διημερίδας(12-13/12/16) ενημέρωσης σχετικά με την λειτουργία του 

ΕΦΚΑ επισκέφθηκε την πόλη μας ο Διοικητής κ. Καλαματιανός. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
συναντήθηκε μαζί του και του έθεσε τα παρακάτω θέματα: 
 

1.Ασφαλιστικό ΕΦΚΑ:  Εκφράστηκε η  ανησυχία όλων των συναδέλφων για τις θέσεις 
εργασίας μας ενόψει της λειτουργίας του νέου φορέα, στην οποία ο Διοικητής απάντησε ότι  
από το προσωπικό του ΙΚΑ δεν φεύγει κανείς, οι θέσεις εργασίας είναι εξασφαλισμένες  
και ιδιαίτερα  μετά τις επαφές με το ΔΝΤ και την κατανόηση των δανειστών ότι τέτοιας 
έκτασης εγχείρημα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πληρότητα προσωπικού.  
2.Οργανόγραμμα ΕΦΚΑ Το οργανόγραμμα που θα είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι 2017 
θα εντοπίσει τις ανάγκες και αναλόγως θα γίνουν οι απαραίτητες διαθρώσεις δομών. 
Επίκειται μόνο αναδιάρθρωση και μεταστέγαση δομών με συγχωνεύσεις σε ιδιόκτητα 
δημόσια κτίρια χωρίς απώλεια εργασίας. Η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ τυπικά 
προσδιορίζεται από τον 1ο /2017 και προς το τέλος του 2018 η πλήρης λειτουργία του.  
3.Σχετικά με τις απονομές συντάξεων Υπάρχει η βούληση από πλευράς Διοίκησης να 
δημιουργηθούν και άλλα Περιφερειακά κέντρα απονομών συντάξεων  και ένα από αυτά 
στην Θεσσαλονίκη. Θα γίνει προσπάθεια συντόμευσης της έκδοσης των συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων έως 12/05/2016 (παλιές) έτσι ώστε ο ΕΦΚΑ ξεκινώντας την λειτουργία του να 
ασχοληθεί με τις νέες συντάξεις (μετά τις 13/05/20116) και τον επανυπολογισμό   των ήδη 
εκδοθέντων.  
4. Προμήθεια πετρελαίου για θέρμανση Υποκ/των  Λόγω του γεγονότος ότι απέβησαν 

άκαρποι οι διαγωνισμοί για προμήθεια πετρελαίου των Υποκ/των, η Διοίκηση αναζήτησε 

τρόπους διευθέτησης του σοβαρού ζητήματος  και κατέληξε στην λύση έγκρισης  

απαραίτητου ποσού  ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα.  

5. Στελέχωση ΚΕΑΟ Αναφορικά  με το θέμα που ανέκυψε με το με αρ. Γ30/142/05-12-

2016  έγγραφο της Διοίκησης για στελέχωση των ΚΕΑΟ με συναδέλφους μόνο από τα 

Περ/κά Υποκ/τα, εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός των μελών του Δ.Σ, τόσο για 

τον αποκλεισμό των υπολοίπων Υποκ/των όσο και για τα κριτήρια επιλογής των 

συναδέλφων. Ο Διοικητής δεσμεύτηκε να επανέλθει στο θέμα  έτσι ώστε να σταλεί σε όλα 

τα Υποκ/τα και να μπορέσουν  να κάνουν αίτηση όλοι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται.     

6. Υπερωρίες για το 2017  Δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα ενόψει ΕΦΚΑ. Σε συνάντηση 
με την ΠΟΣΕ την 13/12/2016 δήλωσε ότι αφού  ήδη έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ, μεταφέρονται αυτόματα και στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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