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Σελ 01/09/2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 18ε ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ πιιόγνπ 
καο ζηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΦΚΑ Σελ 10/8/2017 εγθξίζεθε από ην Γ.. ηνπ ΔΦΚΑ ην 
Οξγαλόγξακκα. Μέρξη ηέινο ηνπ έηνπο είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα ςεθηζζεί από ηε 
Βνπιή. Παξά ηηο όπνηεο κηθξέο <<βειηηώζεηο>> ζπλερίδεηαη ν ζπγθεληξσηηζκόο θαη ε 
ππνβάζκηζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ (κεηαηξνπή Τπνθαηαζηεκάησλ ζε 
Σκήκαηα), παξάκεηξνο πνπ καο βξίζθεη θάζεηα αληίζεηνπο. 

2. ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ην λνκνζρέδην ηνπ Τπ. Δξγαζίαο 
πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηαθώλ θαη Πεηζαξρηθώλ πκβνπιίσλ γηα ην 
κεηαβαηηθό ζηάδην  κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ εθινγώλ, νη νπνίεο νξίζηεθαλ λα 
δηεμαρζνύλ γηα κελ ηελ Αζήλα  ζηηο 20/09/17, γηα δε ηελ επαξρία  κέρξη ηηο 15/09/17. 
Καηαγγέιινπκε ηελ πξνρεηξόηεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, αθνύ αθόκε δελ 
γλσξίδνπκε ηελ εκέξα θαη ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπο.  Γελ θαηαιαβαίλνπκε ηελ 
ζθνπηκόηεηα ησλ δπν απηώλ ελεξγεηώλ, αθνύ ε ιεηηνπξγία ησλ πκβνπιίσλ ( είηε από 
ην λόκν είηε από ηηο εθινγέο) ζα ζπκπέζνπλ ρξνληθά.  Παξαθαινύληαη νη Γ/ληέο ησλ 
Τπνθ/ησλ λα δηεπθνιύλνπλ  ηνπο ππνςήθηνπο αιιά  θαη ηα κέιε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηελ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο.  

3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΦΚΑ  Γπζηπρώο ε Γηνίθεζε δελ έρεη δώζεη αθόκε νξηζηηθέο ιύζεηο ζηα 
θαζεκεξηλά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ Τπνθ/ησλ: help desk,  ζέξκαλζε- ςύμε, 
πξνκήζεηα αλαιώζηκσλ, θαζαξηόηεηα, επηζθεπέο πάγηνπ εμνπιηζκνύ θ.η.ι., δεηήκαηα 
πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ησλ πνιηηώλ. Η 
ππνκνλή θαη αλνρή ησλ ζπλαδέιθσλ έρεη πιένλ εμαληιεζεί θαη μεπέξαζε θάζε όξην. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ πλερίδεηαη κε επηηπρία  ε απεξγία – απνρή από ηελ Αμηνιόγεζε κε 
πνζνζηό ζπκκεηνρήο 80%.  Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο εηνηκάδεη 
απεξγνζπαζηηθή ηξνπνινγία κε ηελ νπνία ζα ζπλδέεη ηελ αμηνιόγεζε κε ην δηθαίσκα 
ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θηλεηηθόηεηα, ηεο  δηεθδίθεζεο ζέζεο επζύλεο θαζώο θαη 
κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή  εμέιημε. Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα παξακείλνπλ 
ελσκέλνη θαη λα κελ ππνθύςνπλ ζην λέν εθβηαζκό. Δπαλαιακβάλνπκε όηη δελ είκαζηε 
αληίζεηνη ζηελ αμηνιόγεζή καο αιιά κε ηελ ζσζηή δηαδηθαζία( αμηνιόγεζε δνκώλ, 
πεξηγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θξίζεηο Γ/ληώλ – Πξντζηακέλσλ θ.η.ι.). 

5. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΤΝΑΓΔΛΦΩΝ πλερίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο ζπλαδέιθσλ ρσξίο 
αίηεζή ηνπο θαη κόλν κε απόθαζε Γηνηθεηή. ύζζσκν ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ θαηαδίθαζε 
απηή ηελ πξαθηηθή. Δίλαη απαξάδεθην ζε απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν πνπ βηώλνπκε όινη  
λα αλαηξέπεηαη ε δσή καο κε κηα απζαίξεηε κεηαθίλεζε. 

6. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΝΣΑΞΔΩΝ Η πξνρεηξόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, πνπ από ηελ αξρή 
επηζεκάλακε, θαζώο θαη ε έιιεηςε νδεγηώλ από ηελ Γηνίθεζε δελ επέθεξαλ ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ.  Μνλαδηθό <<απνηέιεζκα>>  ήηαλ ε πεξηθνπή ησλ θαινθαηξηλώλ 
αδεηώλ ησλ ζπλαδέιθσλ.  
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7. ΤΛΛΗΣΗΡΙΟ ΓΔΘ  Ο  ύιινγόο  καο  ζπκκεηέρεη ζην ζπιιαιεηήξην  θαη πνξεία 
δηακαξηπξίαο ζηε ΓΔΘ, πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ ΑΓΔΓΤ-ΓΔΔ, ην άββαην 
9/9/2017 ζηηο 18,00  ζην άγαικα Βεληδέινπ. Σελ Παξαζθεπή 8/9/2017 θαη ώξα 14,00 ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθέληξσζε ζην Πεξ/θό Τπνθ/κα Θεζ/ληθεο κε ηελ παξνπζία 
ζύζζσκνπ ηνπ Γ.. ηεο ΠΟΔ ΙΚΑ. Καινύληαη νη Γ/ληεο ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ λα 
δηεπθνιύλνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε. 

8. ΚΟΙΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. ΠΟΔ και Γ.. ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ Σν άββαην 9/9/2017 θαη 
ώξα 10,00 ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο θαη ηεο 
ΠΟΔ ΙΚΑ ζην μελνδνρείν ΑΝΑΣΟΛΙΑ Λαγθαδά 13.  Καινύληαη νη Δπηηξνπέο Βάζεο 
ησλ Τπνθ/ησλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. 

9. ΑΙΜΟΓΟΙΑ Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο επόκελεο αηκνδνζίαο ηνπ πιιόγνπ καο νξίζηεθε 
γηα ηηο 7 & 8/12/2017. 

 
  

ΓΙΑ ΣΟ Γ.. 
      Ο Πξόεδξνο                                                                Η Γελ.Γξακκαηέαο 

 
    
   Κάκηζεο σηήξεο                                                     Παπαιεμνπνύινπ ηακαηία  

 

 
 

 


