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ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 36ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Συναδέλφισσες –φοι,
Κατά την χθεσινή 36η Ολομέλεια Προέδρων των συλλόγων μας αναλύθηκαν οι
έως σήμερα δράσεις μας όσον αφορά το εφάπαξ, τις υπερωρίες, τα οδοιπορικά, την
ΤΔΕ.
Το κυριότερο θέμα στο οποίο αναλώθηκε η χθεσινή ημέρα ήταν η διαθεσιμότητα
– κινητικότητα στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει να καταγγέλλει την διαθεσιμότητα των συναδέλφων
μας που αποχώρησαν με διαπιστωτικές πράξεις.
Όπως είναι γνωστό, αναλάβαμε άμεσα την πρωτοβουλία
παρεμβάσεις, με τις δύο αγωγές που σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει.

με

νομικές

Εκτιμoύμε τον τρόπο στήριξης των μικρών συλλόγων μας όπου η απώλεια των
συναδέλφων είναι μεγιστοποιημένη με συνέπεια την αδυναμία τους να ενισχύσουν
οικονομικά το δικαστικό αγώνα.
Αποφασίσαμε και διαμηνύσαμε στους Προέδρους των συλλόγων να συνδράμουν
οικονομικά με κάθε τρόπο τους συναδέλφους μας και να βρίσκονται στο πλευρό τους,
αλλά και ηθικά βοηθώντας με κάθε δυνατή ενέργεια σε συνεννόηση με την ΠΟΣΕ ΙΚΑ
προκειμένου να ενταχθούν σε θέσεις κινητικότητας όπου προκύψουν.
Όσον αφορά την β΄ διαθεσιμότητα, ως σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει
συναντήσεις με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες αλλά δεν προέκυψε καμία
διαβεβαίωση για την ένταξη του ΙΚΑ σε αυτή ή μη.
Επιδιώκουμε άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη, καθώς και με τον Διοικητή του ΙΚΑ

και τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς Παράγοντες, προκειμένου να συζητήσουμε το
μεγάλο θέμα του Οργανισμού και την αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
που έπεται χρονικά.
Συνάδελφοι, το βάρος των δράσεων και διεκδικήσεων μας πέφτει στην
επιστροφή στην εργασία των 180 συναδέλφων μας αλλά και στην αποτροπή ένταξής
μας στην β΄ φάση διαθεσιμότητας.
Εάν το ΙΚΑ, στο οποίο αναδεικνύουμε καθημερινά με κάθε ευκαιρία τα
προβλήματα τα οποία είναι πλέον γνωστά σε όλους, κοινωνία, αλλά και κυβερνώντες,
αποφασιστεί να συμμετέχει στην β΄ φάση, είναι αυτονόητο και χρέος ΟΛΩΝ μας, η
βροντερή αντίδραση.
ΣΤΟ ΙΚΑ, ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ.
ΤΟ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ
ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ.
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ, ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΘΑ
ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΨΩΘΕΙ ΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ.
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΨΥΧΩΜΕΝΟΙ, ΔΥΝΑΤΟΙ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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