
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                                                                                     ΜΑΡΤΙΟΣ  2017     
                                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 13/03/2017 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα: 
 
1. Τα Γ32/1/23-1-17 και  Γ32/9/6-3-17  έγγραφα της Διοίκησης του ΕΦΚΑ  που πραγματεύονται 
με  την επίσπευση και το διπλασιασμό της  απονομής  συνταξιοδοτικών αποφάσεων  έως τις 
30/9/2017, καθώς και  την αποστολή επιπλέον χειρόγραφων στατιστικών στοιχείων απόδοσης.  
Επισημάναμε ότι η λύση  στην επιτάχυνση της εκκαθάρισης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, δεν είναι 
τα επιπλέον χειρόγραφα στατιστικά στοιχεία και οι αποδόσεις που ζητούνται από την Διοίκηση, αλλά 
η μηχανογραφική εφαρμογή των νέων διατάξεων, οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στα μητρώα 
του ΕΦΚΑ, γραμματείες συντάξεων, κλπ. Δυστυχώς τα  προβλήματα λειτουργίας στο μητρώο 
συνεχίζονται με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τόσο των ασφαλισμένων όσο και των συναδέλφων.  

2. Πανελλαδική κλαδική στάση εργασίας στις  2/3/2017. Αναφορικά με τη στάση εργασίας,  τα 

ποσοστά συμμετοχής είναι ικανοποιητικά και ελπιδοφόρα(60%) και αποδεικνύουν ότι οι συνάδελφοι 
μπορούν να αντισταθούν σε πολιτικές που ζημιώνουν τόσο τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, όσο και 
τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους. 
3. Οι στοχευόμενες δράσεις που έγιναν πανελλαδικά, η συμβολική κατάληψη των γραφείων της 
Διοίκησης στην Αθήνα στις 7/2/2017, η συνεχής ενημέρωση  των ΜΜΕ,  η πανελλαδική κλαδική 
στάση εργασίας στις 2/3/2017, η επίδοση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ψηφίσματος με τα αιτήματά 
μας στην υπεύθυνη του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, η ενημερωτική επιστολή που 
εκδόθηκε από το Σύλλογο μας  προς τους συναλλασσόμενους  που καταγγέλλει  την προχειρότητα 
λειτουργίας και οργάνωσης του ΕΦΚΑ, είναι δράσεις που πρέπει να κλιμακωθούν περαιτέρω, να 
αναδειχθούν και να χρησιμοποιηθούν από την ΠΟΣΕ, προς  όφελος και επίλυση των προβλημάτων 
μας.  
 4. Η μη πιστώση χρημάτων στους λογαριασμούς και η μη χορήγηση αρμοδιοτήτων στους Γεν. 
Διευθυντές  αλλά και στους Δ/ντές   από τη Διοίκηση, έχουν εντείνει τα προβλήματα λειτουργίας των 
Υποκ/των (έλλειψη υλικών, αδυναμία επισκευής μηχανημάτων κ.λ.π). Καλούμε τη Διοίκηση να 
επιταχύνει τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την εύρυθμη  λειτουργία των Υποκ/των και την 
απρόσκοπτη εργασία των συναδέλφων.   
5. Αρχαιρεσίες ΑΔΕΔΥ Ν. Θεσσαλονίκης. Καταρτίστηκε το χρονοδιάγραμμα της εκλογικής 
διαδικασίας για την εκλογή  αντιπροσώπων για την Ε.Δ.Ο.Θ.  Ν/Τ ΑΔΕΔΥ Θεσ/νίκης που θα 
πραγματοποιηθούν την 28/4/2017. Αφορά τους υπαλλήλους που απασχολούνται μόνο στα 
Υποκ/τα του Ν. Θεσσαλονίκης. ( θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση)  
6. Έναρξη μαθημάτων χορού Την προσεχή Πέμπτη 16/3/2017 και ώρα 16,30 θα 
πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων.  Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα 
χορού, θα παραδίδονται στο PALAI DE SPORTS κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και ώρες 16,30-
18,30. 
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