
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.:   171                                                                                     ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2017     
                                     ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ 
 

Σν Δ.. ηνπ πιιόγνπ καο ζπλεδξίαζε ηελ 19/01/2017 θαη αζρνιήζεθε κε ηα εμήο ζέκαηα: 
1. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΦΚΑ Ξεθίλεζε ε «ιεηηνπξγία» ηνπ ΕΦΚΑ κε πξνβιήκαηα ινγηζκηθνύ ζηα 
ηκήκαηα Μεηξώνπ, Απνλνκώλ πληάμεσλ, Παξνρώλ  αιιά θαη ζηα ππόινηπα, κε απνηέιεζκα νη 
ζπλάδειθνη λα κελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ,  λα γίλνληαη απνδέθηεο παξαπόλσλ θαη αγαλάθηεζεο από 
ηνπο πνιίηεο, λα κελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δώζνπλ ιύζε θαη λα απνινγνύληαη γηα ηελ πξνρεηξόηεηα 
ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηεξάζηηνπ απηνύ εγρεηξήκαηνο. Αληηιακβαλόκελνη ηελ αλάγθε γηα 
κεηαξξύζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλνπκε θαζεκεξηλά 
σο ππάιιεινη ΕΦΚΑ,  πξνεηδνπνηνύκε γηα θηλεηνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο. ηα 
πιαίζηα απηά απνθαζίζηεθε λα δηαλεκεζεί ελεκεξσηηθή επηζηνιή πξνο ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο, ε νπνία 
θαηαγγέιιεη  ηελ πξνρεηξόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ ΕΦΚΑ θαη δηαθνξνπνηεί ηελ ζέζε ησλ 
εξγαδόκελσλ ζε απηόλ.(αθνινπζεί ζρεηηθό έγγξαθν θαη παξαθαινύκε λα αλαξηεζεί ζε εκθαλή ζεκεία). 
2. ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΕΦΚΑ ν ύιινγνο θαηαδηθάδεη ην πεξηερόκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνύ  θπιιαδίνπ ΕΦΚΑ πνπ 
δηαλέκεηαη ζηνπο πνιίηεο σο αλαθξηβέο, ζεσξεί όηη απαμηώλεη ηελ πξνζθνξά  ηνπ ΘΚΑ-ΕΣΑΜ ζηελ 
θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ κεγαιύηεξνπ αζθαιηζηηθνύ 
θνξέα ηεο ρώξαο, νη νπνίνη εξγάδνληαη κε απόζεκα ςπρήο θαη είλαη εληέιεη εθείλνη πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηνλ 
ΕΦΚΑ θαζεκεξηλά ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ησλ Τπνθ/ησλ. Ζεηάκε ηελ άκεζε απόζπξζε ηνπ ζρεηηθνύ 
θπιιαδίνπ.  
3. ΔΙΑΠΙΣΩΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ  Επηζεκάλζεθε ε αλάγθε ηεο άκεζεο τςπικήρ  θαηνρύξσζεο ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο καο ζηνλ ΕΦΚΑ, κε ηελ έθδνζε ησλ δηαπηζησηηθώλ πξάμεσλ. 
4. 8/Κ-9Κ Κάλνπκε έθθιεζε γηα αθόκε κηα θνξά ζηνπο ζπλαδέιθνπο 8Κ & 9Κ λα απνζύξνπλ ηηο αγσγέο 
κεηαμύ ηνπο. Είλαη αδηαλόεην λα ζηξέθνληαη ζπλάδειθνη ελαληίνλ ζπλαδέιθσλ.  
5. ΤΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ  Ζεηάκε ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε  
ησλ ζπλαδέιθσλ, πνπ εδώ θαη  δέθα ρξόληα  πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 
ηώξα ζηνλ ΕΦΚΑ.  
6. ΘΕΡΜΑΝΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ- ΣΕΥΝΙΚΕ ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΠΑΓΙΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΠΟΚ/ΣΩΝ  
ρεηηθά κε ην πξόβιεκα πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ θαζώο θαη  κε ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ζέξκαλζεο 
(βιάβεο θαπζηήξα) πνπ αληηκεηώπηζαλ  κεξηθά Τπνθαηαζηήκαηα, ε άκεζε παξέκβαζε  ηνπ πιιόγνπ καο 
ζηνλ  Δηνηθεηή, απεξρόκελν θαη ησξηλό, ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ δξνκνιόγεζε επίιπζεο ηνπο. Μέιε ηνπ 
Δ.. θαη ηεο ΠΟΕ επηζθέθζεθαλ ηα Τπ/ηα Σνύκπαο θαη Επόζκνπ πξνο ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 
Επεηδή ηα ζέκαηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ (ζέξκαλζε, αλειθπζηήξεο, θαζαξηόηεηα, θση. κερ/ηα 
θηι.) ειινρεύνπλ θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία αιιά απνηεινύλ θαη  θαζεκεξηλά εξγαιεία 
εξγαζίαο, ν ύιινγνο επηκέλεη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ηόζν κε ηελ ΠΟΕ όζν θαη κε ηελ Δηνίθεζε γηα 
άκεζε επίιπζε ηνπο.  
7. ΩΡΑΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Καινύκε ηελ Δηνίθεζε ηνπ ΕΦΚΑ λα εθαξκόζεη θαη ηα 5 σξάξηα εξγαζίαο 
όπσο ηζρύεη ζε όιν ην Δεκόζην ρσξίο εμαηξέζεηο. 
8. ΕΣΗΙΑ ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΛΛΟΓΟΤ Απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο λα γίλεη ηελ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 03/02/2017 ζηελ “BLUE SKY” (ζα αθνινπζήζεη  ζρεηηθή αλαθνίλσζε). 
9. ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ Παξά ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ήηαλ πνιύ 
κεγάιε θαη θαηά γεληθή νκνινγία απνδεκηώζεθαλ από ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ.   
10. ΑΙΜΟΔΟΙΑ νξηζηηθνπνηήζεθε ε ηαθηηθή αηκνδνζία ησλ κειώλ καο γηα ηηο 20 θαη 21/04/2017.(ζα 
αθνινπζήζεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε). 
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