
                                                 Θεσσαλονίκη, 29/03/2017 

ΥΠΗΡΕΘΑΚΑ ΚΑΘ ΠΕΘΘΑΡΧΘΚΑ ΥΜΒΟΥΛΘΑ ΧΩΡΘ ΕΚΠΡΟΩΠΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!!!!!! 

Τελ Παξαζθεπή 24 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σ.Ε. ΙΚΑ 

Θεζζαινλίθεο & Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηνλ Δηνηθήηε ηνπ ΕΦΚΑ θν Μπαθαιέμε θαη ηνλ 
αλαπιεξσηή ππνπξγό θν Πεηξόπνπιν, όπνπ ηα απνηειέζκαηα, γηα άιιε κηα θνξά, ήηαλ 
απνγνεηεπηηθά. 

Ο Δηνηθεηήο κάο δήισζε, κεηαμύ άιισλ, όηη όιεο νη Δ/λζεηο Σπληάμεσλ ζα έρνπλ έδξα ζηελ 
Αζήλα, απνθιείνληαο έηζη θάζε ζελάξην λα παξακείλεη κία Δ/λζε Σπληάμεσλ ζηε Θεζ/λίθε. 
Σρεηηθά κε ην Οξγαλόγξακκα, κάο δήισζε, όηη ππνινγίδεη λα εγθξηζεί από ην Υπνπξγείν 

Δηνηθ/θήο Μεηαξξύζκηζεο θαη ην ΣηΕ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2017, ελώ κε ηνπο δηθνύο ηνπ 

ππνινγηζκνύο αλακέλεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2018!!! 
Ο θνο Πεηξόπνπινο θαηόπηλ πηεζηηθώλ εξσηήζεσλ κάο ελεκέξσζε όηη δελ αλακέλεηαη ε 
ιεηηοσργία ηωλ Υπερεζηαθώλ Σσκβοσιίωλ, κε ηελ πιήρε θαη λόκηκε ζύλζεζε ηοσς, 
πρηλ ηο Σεπηέκβρηο ηοσ 2017. Απέθιεηζε θαηεγνξεκαηηθά θάζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξνεγνύκελσλ Υπεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ θαη δηελέξγεηαο εθινγώλ πξηλ ηνλ 

Σεπηέκβξην ηνπ 2017!! Όπσο κάιηζηα δήισζε ν ίδηνο, πξνηίζεηαη λα ιεηηοσργήζεη γηα έλα 
τροληθό δηάζηεκα ηα Υπερεζηαθά θαη Πεηζαρτηθά Σσκβούιηα κόλο κε ηα 
δηορηζκέλα από ηε Δηοίθεζε κέιε θαη τωρίς ηε ζσκκεηοτή αηρεηώλ 
εθπροζώπωλ ηωλ εργαδοκέλωλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ, όπσο ππνζηεξίδεη, 

πεξηπηώζεηο πεηζαξρηθώλ πνπ θηλδπλεύνπλ κε παξαγξαθή ή λα πξνρσξήζνπλ νη λέεο 

πξνζιήςεηο. 
 
Μεηά ηνλ απνθιεηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ από ηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα ην Οξγαλόγξακκα θαη ην 

Πξνζσξηλό Δ.Σ. ηνπ ΕΦΚΑ έξρεηαη θαη ν «πξνζσξηλόο» απνθιεηζκόο ησλ εξγαδόκελσλ από ηα 
Υπεξεζηαθά θαη Πεηζαξρηθά Σπκβνύιηα. Πνηέ άιινηε δελ βηώζακε σο εξγαδόκελνη ηέηνηνπο 
απνθιεηζκνύο από ζεζκηθά όξγαλα (θη όια απηά από κία «αξηζηεξή» θπβέξλεζε). 

Σπλάδειθνη, ηα δεηήκαηα απηά είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξά θαη καο αθνξνύλ όινπο! Θα θαζηεξώζνπλ 
κε ηελ ηαθηηθή ησλ «εμαηξέζεσλ» ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα γηα εκέηεξνπο ελ θξππηώ!! Αλ ήζειαλ 
πξάγκαηη λα μεπεξάζνπλ ην δήηεκα ηεο κε εθινγήο αηξεηώλ εθπξνζώπσλ-γηα ην νπνίν 

πξνεηδνπνηνύζακε ήδε από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο-ζα έδηλαλ ιύζε είηε 
παξαηείλνληαο κε απόθαζή ηνπο ηε ζεηεία ησλ αηξεηώλ αληηπξνζώπσλ πνπ εθιέρηεθαλ θαη πνηέ 

δελ αλέιαβαλ θαζήθνληα, είηε ζηειερώλνληαο ηηο ζέζεηο ησλ αηξεηώλ κε εθπξνζώπνπο από ηηο 

δύν Οκνζπνλδίεο ηνπ ΕΦΚΑ (ΠΟΣΕ-ΠΟΠΟΚΠ). Λύζεηο πνπ πξνηάζεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ 
αζπδεηεηί.   
 

Η πξαθηηθή ηνπ «απνθαζίδνκελ θαη δηαηάζζνκελ», πηζηεύακε όηη αλήθε ζην παξειζόλ θαη εθεί ζα 
αγσληζηνύκε λα παξακείλεη. 

Η Γραμματεία της παράταξης 


