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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την ΠÝμπτη 2'| ΙO7Ι2016 και ενüψει τηò σýσκεψηò ενημÝρωσηò για την
προετοιμασßα τηò Ýνταξηò των φορÝων στον ΕΦΚΑ, ο ΔιοικητÞò του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ επισκÝφθηκε το ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και συναντÞθηκε με το
ΔΣ του συλλüγου μαò, üπου συζητÞθηκαν τα παρακÜτω θÝματα :

1, ΕΦΚΑ : Εκ μÝρουò του Συλλüγου εκφρÜστηκε ψα Üλλη μια φορÜ η
αγωνßα üλων των συναδÝλφων για την εξασφÜλιση των θÝσεων
εργασßαò μαò αλλÜ και για τον τρüπο υλοποßησηò αυτοý του τερÜστιου
εγχειρÞματοò δημιουργßαò του ΕΦΚΑ. Τονßστηκε η μη συμμετοχÞ των
εκπροσþπων των εργαζομÝνων στο προσωρινü Δ,Σ, του ΕΦΚΑ, στην
επιτροπÞ για το Οργανüγραμμα και στο μεταβατικü Υπηρεσιακü
Συμβοýλιο.

Ο ΔιοικητÞò αφοý αναφÝρθηκε στο τιτÜνιο Ýργο τηò σýστασηò
ενüò υπερ-ταμεßου κοινωνικÞò ασφÜλισηò, που για πρþτη φορÜ
επιχειρεßται στην ΕλλÜδα, με κýριο στüχο την οργανωτικÞ και
λειτουργικÞ ενοποßηση üλων των ταμεßων καθþò και την καθιÝρωση
κοινþν κανüνων εισφορþν καß παροχþν για üλουò τουò
ασφαλ!σμÝνουò, δÞλωσε üτι απü 1ΙlΙ2017 üλο το προσωπικü του ΙΚΑ
μεταφÝρεται αυτοδßκαια στον ΕΦΚΑ, παρÝχονταò μαò εγγυÞσειò üτι
κανεßò υπÜλληλοò του ΙΚΑ δεν περισσεýει και ßσωò να χρειαστεß και
επιπλÝον προσωπικü.

2. ΣυνÜδελφοι 8Κ-9Κ: ΖητÞθηκε απü τον ΔιοικητÞ η ανÜληψη
πρωτοβουλιþν ψα την επßλυση τηò δικαστικÞò διαμÜχηò των
συναδÝλφων μαò 8Κ-θΚ. Ο ΔιοικητÞò αφοý εξÝφρασε τη θÝση του üτι
το ευκταßο θα εßναι η λÞξη τηò δικαστικÞò διαμÜχηò μεταξý των
συναδÝλφων 8Κ, και 9Κ για το οποßο προσπαθεß, μαò δÞλωσε üτι σε
περßπτωση Ýκδοσηò δικαστικþν αποφÜσεων θα ακολουθÞσει
ΝομοθετικÞ ρýθμιση για την κÜλυψη των συναδÝλφων.

3. Κτιριακü ΝεÜποληò: Σε σχετικü αßτημα του Δ,Σ. ο ΔιοικητÞò μαò
ενημÝρωσε üτι η προσπÜθεια μεταφορÜò του ΙΚΑ ΝεÜποληò στο
κτßριο του ΟΑΕΔ δεν απÝδωσε καρποýò λüγω αρνητικÞò θÝσηò
υπηρεσιακþν παραγüντων του ΟΑΕΔ, ΚατÜ συνÝπεια το
υποκατÜστημα πρÝπει να προβεß στην προκÞρυξη νÝου διαγωνισμοý
για τη μßσθωση κτιρßου στÝγασηò του υποκαταστÞματοò.



4. Μπüνουò :Αφοý ο ΔιοικητÞò ενημερþθηκε απü το ΔΣ για τη διÜταξη
του αρθρ.θ0, του ν 4368/2016, σýμφωνα με την οποßα προβλÝπεται
διανομÞ στο προσωπικü του ΕΟΠΥΥ ποσοστοý 2% του ποσοý που
προκýπτει απü ποινÝò Þ εκπτþσειò βÜσει των ελÝγχων που
πραγματοποιοýνται για τον εντοπισμü και την αποτροπÞ παραβατικþν
συμπεριφορþν, στη συνÝχεια του ζητÞθηκε να εξεταστεß απü τη
Διοßκηση του ΙΚΑ η δυνατüτητα χορÞγησηò ανÜλογηò παροχÞò και
στουò υπαλλÞλουò του ΙΚΑ. Ο ΔιοικητÞò επιφυλÜχθηκε να εξετÜσει τον
συγκεκριμÝνο νüμο.
ΑσφÜλεια ελεγκτþν ΕΥΠΕΑ : ΤÝθηκε και πÜλι το θÝμα ασφÜλειαò

των συναδÝλφων ελεγκτþν τηò ΕΥΠΕΑ τüσο κατÜ την διενÝργεια των
ελÝγχων üσο και κατÜ την διÜρκεια εργασßαò τουò στα γραφεßα. Ο
ΔιοικητÞò ζÞτησε προτÜσειò.
Υπüμνημα νυχτοφυλÜκων : ΚατατÝθηκε υπüμνημα των συναδÝλφων
νυχτοφυλÜκων του Περ/κου Υποκ/τοò Θεσ/νικηò για την μη πληρωμÞ
τουò απü 1Ιl2α16 κατÜ την διÜρκεια εργασßαò τουò την νýκτα και τα
Σαββατοκýριακα, Ο ΔιοικητÞò υποσχÝθηκε να το εξετÜσει και να δþσει
λýση.
Αναλþσιμα υλικÜ ¸γινε ενημÝρωση σχετικÜ με τα προβλÞματα που

δημιουργοýνται στα υποκαταστÞματα λüγω περιορισμÝνων
ποσοτÞτων σε αναλþσιμα υλικÜ, και δÞλωσε üτι θα προσπαθÞσει
να επιταχýνει τιò διαδικασßεò προμηθειþν.

Για το Δ.Σ

5.

6,

7.

Η ΓενικÞ ΓραμματÝαò

ζ,ι)

"ΦΕυγενßα

οη:ffο",

, 
ωτÞρηò


