
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.:                                                                                     ΑΠΡΙΛΙΟ  2017     
                                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

 
Σν Δ.. ηνπ πιιόγνπ καο ζπλεδξίαζε ηελ 11/04/2017 θαη αζρνιήζεθε κε ηα εμήο ζέκαηα: 
 
1. Τα Γ32/1/23-1-17 και  Γ32/9/6-3-17  έγγπαθα ηηρ Διοίκηζηρ ηος ΕΦΚΑ  πνπ πξαγκαηεύνληαη 
κε  ηελ επίζπεπζε θαη ην δηπιαζηαζκό ηεο  απνλνκήο  ζπληαμηνδνηηθώλ απνθάζεσλ  έσο ηηο 
30/9/2017, θαζώο θαη  ηελ απνζηνιή επηπιένλ ρεηξόγξαθσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ απόδνζεο.  
Επηζεκάλακε όηη ε ιύζε  ζηελ επηηάρπλζε ηεο εθθαζάξηζεο ζπληαμηνδνηηθώλ αηηεκάησλ, δελ είλαη 
ηα επηπιένλ ρεηξόγξαθα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη απνδόζεηο πνπ δεηνύληαη από ηελ Δηνίθεζε, αιιά 
ε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, νη δηνξζώζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα κεηξώα 
ηνπ ΕΦΚΑ, γξακκαηείεο ζπληάμεσλ, θιπ. Δπζηπρώο ηα  πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ζην κεηξών 
ζπλερίδνληαη κε απνηέιεζκα ηελ ηαιαηπσξία ηόζν ησλ αζθαιηζκέλσλ όζν θαη ησλ ζπλαδέιθσλ.  

2. Πανελλαδική κλαδική ζηάζη επγαζίαρ ζηιρ  2/3/2017. Αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε εξγαζίαο,  ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ειπηδνθόξα(60%) θαη απνδεηθλύνπλ όηη νη ζπλάδειθνη 
κπνξνύλ λα αληηζηαζνύλ ζε πνιηηηθέο πνπ δεκηώλνπλ ηόζν ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ΕΦΚΑ, όζν θαη 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνύρνπο. 
3. Οι ζηοσεςόμενερ δπάζειρ πος έγιναν πανελλαδικά, ε ζπκβνιηθή θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηεο 
Δηνίθεζεο ζηελ Αζήλα ζηηο 7/2/2017, ε ζπλερήο ελεκέξσζε  ησλ ΜΜΕ,  ε παλειιαδηθή θιαδηθή 
ζηάζε εξγαζίαο ζηηο 2/3/2017, ε επίδνζε ηνπ Δ.. ηνπ πιιόγνπ καο ςεθίζκαηνο κε ηα αηηήκαηά 
καο ζηελ ππεύζπλε ηνπ πξσζππνπξγηθνύ γξαθείνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ε ελεκεξσηηθή επηζηνιή πνπ 
εθδόζεθε από ην ύιινγν καο  πξνο ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο  πνπ θαηαγγέιιεη  ηελ πξνρεηξόηεηα 
ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ ΕΦΚΑ, είλαη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα θιηκαθσζνύλ πεξαηηέξσ, λα 
αλαδεηρζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ ΠΟΕ, πξνο  όθεινο θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 
καο.  
 4. Η μη πιζηώζη σπημάηων ζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ε κε ρνξήγεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γελ. 
Δηεπζπληέο  αιιά θαη ζηνπο Δ/ληέο   από ηε Δηνίθεζε, έρνπλ εληείλεη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ 
Τπνθ/ησλ (έιιεηςε πιηθώλ, αδπλακία επηζθεπήο κεραλεκάησλ θ.ι.π). Καινύκε ηε Δηνίθεζε λα 
επηηαρύλεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο ελέξγεηεο γηα ηελ εύξπζκε  ιεηηνπξγία ησλ Τπνθ/ησλ θαη ηελ 
απξόζθνπηε εξγαζία ησλ ζπλαδέιθσλ.   
5. Απσαιπεζίερ ΑΔΕΔΥ Ν. Θεζζαλονίκηρ. Καηαξηίζηεθε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθινγηθήο 
δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθινγή  αληηπξνζώπσλ γηα ηελ Ε.Δ.Ο.Θ.  Ν/Σ ΑΔΕΔΤ Θεζ/λίθεο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ 28/4/2017. Αθοπά ηοςρ ςπαλλήλοςρ πος απαζσολούνηαι μόνο ζηα 
Υποκ/ηα ηος Ν. Θεζζαλονίκηρ. ( ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε)  
6. Έναπξη μαθημάηων σοπού Σελ πξνζερή Πέκπηε 16/3/2017 θαη ώξα 16,30 ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε πξώηε ζπλάληεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  Τπελζπκίδνπκε όηη ηα καζήκαηα 
ρνξνύ, ζα παξαδίδνληαη ζην PALAI DE SPORTS θάζε Πέκπηε θαη Παξαζθεπή θαη ώξεο 16,30-
18,30. 
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