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Οκτώβριος 2017

Την 24/10//2017 πραγματοποιήθηκε η 20η τακτική Συνεδρίαση του Συλλόγου
μας στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω:
1. ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αποτιμώντας τη διαδικασία θέλουμε να
εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για την ανταπόκριση και συμμετοχή των συναδέλφων
των Υποκαταστημάτων του Συλλόγου μας σε ποσοστό 80% κατά μέσο όρο. Πανελλαδικά
στον ΕΦΚΑ αλλά και την ΑΔΕΔΥ το ποσοστό κυμάνθηκε περίπου στο 75%.
Επειδή σε ορισμένες υπηρεσίες εκτός ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται οι εκθέσεις αξιολόγησης
στους υπαλλήλους, παρά την συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή, καλούμε την ΠΟΣΕ
να μας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και
στην δικιά μας υπηρεσία. Επίσης καλούμε την Ομοσπονδία μας αλλά και την ΑΔΕΔΥ να
εκπονήσει μελέτη για μια δίκαιη αξιολόγησή μια και όλοι οι συνάδελφοι δεν είναι αντίθετοι
γενικά με την αξιολόγηση.
2. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η προχειρότητα της σύστασης και η έλλειψη εγκυκλίων και
οδηγιών για τη λειτουργία των κλιμακίων, που ήδη είχαμε καταγγείλει, δεν έφερε το
επιθυμητό αποτέλεσμα και οδήγησε τη Διοίκηση να ζητήσει από τους συναδέλφους να
«βάλουν πλάτη», προτείνοντας εθελοντική εργασία το Σαββατοκύριακο (κατάλυση
εργατικού κεκτημένου με αγώνες). Δηλώνουμε αντίθετοι στην εθελοντική εργασία τα
Σ/Κ. Καλούμε τη Διοίκηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι
συνάδελφοι να ανταποκριθούν στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσα στα
πλαίσια λειτουργίας των κλιμακίων.
3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την τραμπουκική παρέμβαση από την συλλογικότητα αντιεξουσιαστικού
χώρου Ρουβίκωνας στο ΚΕΑΟ στην οδό Πειραιώς, με δικαιολογία την παραγγελία
κατάσχεσης οικίας συνταξιούχου Θεσσαλονίκης για την διακοπή παραγραφής της οφειλής, ,
προχωρώντας σε βανδαλισμό και καταστροφή δημόσιας περιουσίας και θέτοντας σε
κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ
δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι θα σταθούμε απέναντι σε κάθε αυτοαναγορευμένο
«υπερασπιστή» των «αδικημένων» οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων. Με αφορμή το
γεγονός αυτό θέτουμε ερώτημα στη Διοίκηση για το ποια είναι τα προληπτικά μέτρα που
λαμβάνει για τη ασφάλεια των υπηρετούντων συναδέλφων μας στον έλεγχο, στα ΚΕΠΑ,
στα ΚΕΑΟ που προφανέστατα κινδυνεύουν την ακεραιότητα τους για την εκτέλεση της
εργασίας τους.
4. ΣΕΠΕ Με Κοινή Υπουργική Απόφαση της κ. Αχτσιόγλου και του κ. Χουλιαράκη ορίζεται
επίδομα ελέγχου για τους υπάλληλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από 150€210€ μηνιαίως για τη καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας(5-7
ελέγχους). Συνεχίζεται η απαξίωση του έργου των συνάδελφων μας(ΕΥΠΕΑ κ ΕΣΟΔΑ),
που διενεργούν πολύ περισσότερους ελέγχους και μάλιστα με πενιχρά μέσα (.καύσιμα,
παλαιά αυτοκίνητα κ.λ.π.). και οι οποίοι δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα - ούτε καν τα
οδοιπορικά. Καλούμε την Ομοσπονδία μας να αντιδράσει άμεσα και να διεκδικήσει τα
αντίστοιχα για τους συναδέλφους μας.

5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΝΕΠ Η Διοίκηση με έγγραφο της καλούσε συναδέλφους να συμμετάσχουν σε
επιμορφωτικά σεμινάρια, πλην όμως η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ενδιαφέροντος δεν
λειτουργούσε και το χρονικό περιθώριο της δήλωσης ήταν περιορισμένο με αποτέλεσμα οι
ενδιαφερόμενοι να μην έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν. Καλούμε την Διοίκηση να
κοινοποιήσει νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος επειδή οι συνάδελφοι αποκλείστηκαν από τη
διαδικασία χωρίς υπαιτιότητα τους.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Καλούμε την Διοίκηση να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα
προκειμένου να αποφύγουμε τα περσινά λειτουργικά προβλήματα και κυρίως αυτά της
θέρμανσης. Δεν θα ανεχθούμε να εργαζόμαστε σε απάνθρωπες και τριτοκοσμικές
συνθήκες.
7. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΕΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες
στέγασης και εξοπλισμού του ΠΕΚΑ. Στη συνέχεια για την στελέχωση του θα γίνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους συναδέλφους.
8. ΕΚΔΡΟΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ Με την ευγενική χορηγία του συναδέλφου μας ξεναγού Ρωμύλου
Μάντζουρα προγραμματίζουμε εκδήλωση για την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στο χώρο της
Βεργίνας. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για δήλωση συμμετοχής.
9. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη αιμοδοσία του Συλλόγου μας ορίστηκε για τις
7 & 8/12/2017.
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