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Πέκπηε, 2 Μαξηίνπ 2017 

 

 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηάζεο εξγαζίαο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ζην Πεξηθεξεηαθό 

Υπνθ/κα, ην Γ.Σ ηνπ Σπιιόγνπ ζπλαληήζεθε κε ηελ θ. Ννηνπνύινπ, ππεύζπλε ηνπ γξαθείνπ ηνπ 

πξσζππνπξγνύ ζηε Θεζζαινλίθε. Καηά ηε ζπλάληεζε ν Πξόεδξνο  ηνπ Σπιιόγνπ αλέπηπμε ηα 

δίθαηα αηηήκαηά καο  θαη θαηέζεζε ζρεηηθό ππόκλεκα. Γόζεθε ε επθαηξία ηνπνζέηεζεο ζηνλ 

εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ αιιά θαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ παξαηάμεσλ.   Η θα 

Ννηνπνύινπ δεζκεύηεθε λα ελεκεξώζεη ηνλ πξσζππνπξγό θαη ηνπο αξκόδηνπο ππνπξγνύο θαη λα 

καο απαληήζεη ζρεηηθά. 

 

ΨΗΦΘΣΜΑ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ 2/3/2017 

 
1) Άκεζε απόζπξζε ηνπ ζρεδίνπ νξγαλνγξάκκαηνο. Σπγθξόηεζε επηηξνπήο κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζώπσλ ησλ θνηλσληθώλ θνξέσλ, εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθώλ επηζηεκόλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία  

νινθιεξσκέλεο  θαη ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο. 

2) Παξάηαζε ηνπ κεηαβαηηθνύ δηαζηήκαηνο ηεο ελνπνίεζεο θαη  ηελ ζηαδηαθή νινθιήξσζε ηνπ 

ηειηθνύ ζρεδίνπ ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο. 

3) Τελ πεξηγξαθή ζην λέν νξγαλόγξακκα όισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ην ζύλνιν ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ θαηαξγνύκελσλ Οξγαληζκώλ. 

4) Τε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ εξγαδνκέλσλ – αζθαιηζκέλσλ – ζπληαμηνύρσλ ζην Γ.Σ. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

5) Τε ζύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε ησλ Υπεξεζηαθώλ Σπκβνπιίσλ. 

6) Τελ άκεζε έθδνζε απόθαζεο απόδνζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ καο ( π.ρ. έγθξηζε δαπαλώλ 

7) Τελ παξακνλή ησλ Υπνθαηαζηεκάησλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε απνθεληξσκέλα ηκήκαηα (Αμηνύπνιε, 

Αξηδαία, Μνπδαληά) 

8) Τελ εγθαηάζηαζε ηεο έδξαο ηεο Α΄ Γ/λζεο Σπληάμεσλ -  πνπ αθνξά ηελ Βόξεηα Διιάδα -  ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

9) Τελ ιήςε πέξαλ ησλ πιεζπζκηαθώλ  θξηηεξίσλ θαη θξηηεξίσλ δπλαηόηεηαο  κεηαθίλεζεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ κε ηα Μ.Μ.Μ. γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Τνπηθώλ Γηεπζύλζεσλ.  

10) Τελ ρνξήγεζε αξκνδηόηεηαο επηηόπησλ ειέγρσλ θαη ζηα ηκήκαηα ζπκβνύισλ αζθάιηζεο θαη 

εηζθνξώλ θαζώο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ ηκεκάησλ. 

11) Οπζηαζηηθό HELP DESK 

12) Αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «ειιείςεη» ΠΔ-ΤΔ-ΓΔ κε ηελ ιέμε «ή» ησλ παξαγξάθσλ γηα ηελ επηινγή 

Γ/ληώλ θαη Πξντζηακέλσλ όπσο πξνβιέπεηαη από ην λόκν 4369/16. 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Σ. 

   Ο Πξόεδξνο                                                                                                Η Γελ. Γξακκαηέαο 
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