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Σν Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο ζπλεδξίαζε ηελ 15/02/2017 θαη αζρνιήζεθε κε ηα εμήο ζέκαηα: 

1. Σην 41η Σακηική Ολομέλεια Πποέδπων πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8/2/2017 ζηελ Αζήλα κε 
ζέκαηα ζπδήηεζεο ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηελ δηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεσλ 
ηεο ΠΟΔ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα θηλεηνπνηήζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΟΠΟΚΠ. Ο Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ 
καο,  κεηέθεξε ζηελ Οινκέιεηα ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζην έθηαθην Γ.. ηεο 6/2/2017, κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ Δ.Β. ησλ Τπνθ/ησλ καο. 
ηελ Οινκέιεηα ππήξμε ζύγθιηζε  απόςεσλ ησλ Πξνέδξσλ θαη απνθαζίζηεθαλ 
α) ζηνρεπκέλεο δξάζεηο παλειιαδηθά  ζε όια ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ, πνπ ζα 
θιηκαθσζνύλ ζε πξώηε     θάζε κε παλειιαδηθή θιαδηθή ζηάζε εξγαζίαο ζε ρξόλν πνπ ζα 
θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, πνπ εθθξάδνληαη 
ζπλδηθαιηζηηθά από ηελ ΠΟΠΟΚΠ.(πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκβνιηθή θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηεο 
Γηνίθεζεο ζηηο 7/2/2017) 
β) Η ενημεπωηική επιζηολή πος εκδόθηκε από ηο ύλλογο μαρ  πξνο ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο, 
ε νπνία θαηαγγέιιεη  ηελ πξνρεηξόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ ΔΦΚΑ θαη δηαθνξνπνηεί ηελ 
ζέζε ησλ εξγαδόκελσλ ζε απηόλ, ςιοθεηήθηκε και από άλλοςρ  ςλλόγοςρ και αναπηήθηκε ζηα 
γκιζέ ζπλαιιαγήο ησλ Τπνθ/ησλ. Η ΠΟΕ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ αποθάζιζε να εκδοθεί ζε αθίζα για ηην 
ενημέπωζη ηος κοινού. 
 
2.   8/Κ-9Κ  ζην δηθαζηήξην ηεο 14/2/2017 δόζεθε «αλαβνιή παξαίηεζεο» από ηα έλδηθα κέζα,    
όζσλ  ελαγόλησλ έρνπλ πξνζθύγεη θαηά ηνπ δηνξηζκνύ ζπλαδέιθσλ καο, ησλ πξνθεξύμεσλ  8Κ 
θαη 9Κ ηνπ ΑΔΠ. Νέα δηθάζηκνο νξίζηεθε ζηηο 9/5/2017. Καινύκε ηνπο ελαπνκείλαληεο 
ζπλαδέιθνπο, πνπ δελ απέζπξαλ ηηο αγσγέο λα ην πξάμνπλ αθόκε θαη πξηλ ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία.  

  
3. ςνάδελθοι με δικαζηική απόθαζη  από ηελ ΠΟΔ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ & ΠΟΠΟΚΠ  θαηαηέζεθε 
πξόηαζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ θ’ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π, γηα λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζρεηηθά κε ηνπο 
παξακείλαληεο κε δηθαζηηθή απόθαζε ζπλαδέιθνπο  (ζρ. αλαθνίλσζε  ζην site ηεο ΠΟΔ) 
 
4. Απσαιπεζίερ ΑΔΕΔΤ Ν. Θεζζαλονίκηρ απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή εθινγήο αληηπξνζώπσλ γηα 
ηελ Δ.Γ.Ο.Θ.  Ν/Σ ΑΓΔΓΤ Θεζ/λίθεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 28/4/2017. Αθοπά ηοςρ 
ςπαλλήλοςρ πος απαζσολούνηαι μόνο ζηα Τποκ/ηα ηος Ν. Θεζζαλονίκηρ. ( ζα αθνινπζήζεη 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε)  
 
5. Αιμοδοζία Λόγσ έθηαθησλ ζπλεδξηαθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ ηαηξώλ, ε πξνγξακκαηηζκέλε 
αηκνδνζία ηεο 20 θαη 21/04/2017 μεηαηίθεηαι για ηιρ 1 & 2/06/2017.(ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε) 
  
6. Έναπξη μαθημάηων σοπού  Σα καζήκαηα ρνξνύ κε ηελ επγεληθή πξνζθνξά ηνπ ζπλαδέιθνπ Υ. 
Κνπλνύπε ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 θαη ζα γίλνληαη ζην PALAI DE SPORTS (ζα 
αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε) 
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