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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΔΤΙΟ
'ΚαΤÜ Την ΤαΚΤΙΚÞ συνεδρßαση του ΔΣ σαòº/9/20ι6 αφοý συζηττlθηκαν τα θÝματα'- '''-- 
ημερÞσιαò διÜταξηò:

' ΑΠΟφασßσΤηΚε ομüφωνα η ενßσχυση του_ενεργοý ρüλου τωγ ΕτπτροπþγΒÜοηò κατ η τακτικÞ επαφÞ 
"ουß-μ, 

το Δ.Σ. 
ξα-ενηΦοωση και συζÞτησηΠÜνω σε θÝμαΤα συýικαλßστικß ««, υrrηρ*ακÜ. ΕπιÝημαυüη«, απü üλα ταμÝλη η ανÜγη λειτουργßαò ΕΖπτροπþν iju*, κυρßωò ο"ο υrrο««ταστÞματατου Συλλüγου εκτüò Θεσσαλονßκηò ( ΙΚΑ eριεαßαò,"τε*"οò, Γιαwιτσþν,

Κατερßνηò, Κιλκßò, Μουδανιþν ««ß πλιυρρδ--9Ξ' 

!ν9ννυ\

Ο ΑΠΟφασßσΤη«' ΟßΟφ.υÜ η Ýρευνα δυ,,rο"οτη.«ò σιτνεργασßαò του Συλ^λüγουμε νΟμΙΚü συμβΟυλο για την ανÜθεση σε αυτüν υrrüdÝουrυ για τιò οποßεòκÜθε φορÜ θα αποφασßζει το Δ.Σ., ΣχετικÜ με την Üσκηση ποινικι,lò δßωξηò σε βÜροò των δýο συναδÝλφων τουΙΚΑ ΚαλαμαριÜò που ασκÞθη«, μr«ß"*πü μτlνυση ασφαλισμÝνου κατÜ τηδΙαδΙΚασßα του ελÝγχου,_ 
^ 

αποφασßστηκε ομüφωγα απü το ΔΣ üτι σεπερßπτωση που δεν αναλÜβετ η Διοßκηση πlν κατÜθεση αντιμÞνυσηò, θα τοαναλßβει_ο Σý}ßογοò με ανÜθεση 
"ηò 

υrrΟe*ηò σε δικηγüρο.. Αποφασßστηκε ομüφωνα üτι το θΞμα των συναδÝλφων νυχτοφυfußκων θατεθεß στο Δ.Σ.τηò ΠΟΣΕ και στον ΔιοικητÞ του ΙΚΑ.ο Αποφασßσττlκε ομüφωνα η συμβοß"ικÞ κλτλΙ,ηψη του υποκαταστÞματοò ΙΚΑΝεÜποληò, την ΠαρασκευÞ9/9ß20Ι6 Üπü 
"ο 

ιτ του συλλüγου μαò, το Δ.Σ.τηò ΠοΣΕ και τουò υπαλλÞλουò του ΙΚΑ ΝεÜποτηò 
"Ý"λιμÝνου ναεΖπκοινωνÞσουψε το κτιριακü;ερüβλημα του υποκαταστηlßατüò"ΚατÜ τη κοινÞ συνεδρßαση του ΔΣ Þò πü:ε, του ΔΣ του Συλλüγου μαò και των.- ,.--- τεσσÜρων Ετητροπþν ΒÜσηò των υποκαταστημÜτων,Ιrmgò, ευο"μþ ποληò ΑξιοýΚαΙ ΚαλαμαρΙÜò, Την ΠαρασκευÞ , σαò 9/9/2üΙ6, συζητÞεrßß«, 

"«Ιrρ«««τω θÝματα
'ΚοινÞ πεποßθηση σýσσωμου του Δ.Σ. α,lò ΠοΣΕ εßναι,ι üτι η υλοποßηση του ΕΦΚΑδεν δýναΤαΙ να επιτευχθεß στο προβλεπüμλο þß*«ο δυßστημα και αναπüφευκτα θαοδηγηθοýμε σε παρÜταση. ΚατÞγγειλ, γrü- αΙ,ιÞ μια φορÜ τον αποκλεισμüεκπροσþπου των εργαζομÝνων στο προσωρινü Δ.Σ. τ9υ !φκ,ι καθþò και την μηýπαρξη οργανογρÜμματοò ΠαρÜ οò υrrουrrλημμÝνεò-διαβεβαιþσειò ¾lα τιò θÝσειò- "=-"€ργασßαò μαò ΤüσΟ απü τον Διοικηττ1 üσο «ο, «"ü τον γπουργü θα πρÝπειγα εßμαστεσε επαγρý7[νηση. Η συνεχÞò αλλαγÞ των νüμων περß συνταξιοδüτησηò αλλÜ και ηεΖπκεßμενη σιιγχßυνευση των «οφ«λþο«ων τλμειþν εΖπβÜλλει την εΖπμüρφωση τωνσυναδÝλφων με διεξαγωγÞ σεμιναρßων. ΤονßσÞ«, Þ «υαγκη τια την ýπαρξη
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συστÞματοò μοριοδüτησηò κατÜ την επεξεργασßα των αιτÞσεων των συναδÝλφων για
μετÜθεση.
Ορßστηκε η διεξαγωγÞ του αÜογοαπολογιστικοý συνεδρßου τηò ΠΟΣΕ σην ΑθÞνα
και τιò ημερομηνßε ò 2-3 -4 Ι | 1 Ι20| 6.

Για το Δ.Σ

Η ΓενικÞ ΓραμματÝαò

\


