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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 20/6/2018 όπου συζητήθηκαν τα εξής:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Χαιρετίζουμε την συμμετοχή των συναδέλφων μας στην αποχή από την
αξιολόγηση. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος τα ποσοστά των συναδέλφων μελών του
Συλλόγου μας που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση, είναι από τα
πρώτα πανελλαδικά και ξεπερνούν το 65%.
Καλούμε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο 4369/2016 για την
αξιολόγηση που η ίδια ψήφισε.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών
καθαριότητας των Υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ, πιστώθηκε σε κάθε Υποκατάστημα το
ποσό των 3.000,00 ευρώ χωρίς να ληφθεί υπόψη η έκταση των τετραγωνικών μέτρων.
Αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα Υποκαταστήματα που έχουν εξαντλήσει ήδη το
παραπάνω ποσό και πλέον να στερούνται υπηρεσίες καθαριότητας. Και ενώ η έλλειψη σε
βασικά λειτουργικά αντικείμενα (τόνερ, χαρτί Α4, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, κλιματιστικών
κ.λ.π) έχει εξαντλήσει τους συναδέλφους η έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής
ξεπερνά κάθε όριο. Οι καιρικές συνθήκες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον,
με άμεσο κίνδυνο της υγείας τόσο των συναδέλφων όσο και των ασφαλισμένων.
Καλούμε την ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη
πίεση προς τη Διοίκηση.
Απαιτούμε από τη Διοίκηση την άμεση λύση του προβλήματος.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Στα Υποκαταστήματα όπου ο Διευθυντής ορίστηκε με
ανάθεση υποχρεούται να κατέχει και μία θέση προϊσταμένου. Η Διοίκηση προχώρησε στην
έκδοση αποφάσεων ανάκλησης προϊσταμένων, όπου είχαν ανατεθεί καθήκοντα σε
αντικατάσταση των Δ/ντών, με αποτέλεσμα από τη μια να χαθούν πανελλαδικά περί τις 80
θέσεις ευθύνης και από την άλλη να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των Δ/ντών.
Και βέβαια υπάρχουν Υποκαταστήματα στα οποία προβλέπεται μια θέση Προϊσταμένου
που αναπληρώνει και τον Δ/ντή. Όσο καλή διάθεση να διαθέτουν οι συνάδελφοι Δ/ντές,
είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταπεξέλθουν με επιτυχία ταυτόχρονα στα καθήκοντα του
Προϊσταμένου και του Δ/ντή, αυξάνοντας τις πιθανότητες λάθους ή παράλειψης.
Καλούμε την ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τη Διοίκηση να προχωρήσουν στις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υποκαταστημάτων.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο Επίτροπος ερμηνεύοντας το ν.4354/15 περί
διαδικασίας των μετατάξεων σε ανώτερη κατηγορία με διαφορετική λογική από αυτήν του
υπουργείου Οικονομικών, κατατάσσει τους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε ανώτερη
εκπαιδευτική βαθμίδα, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας
τους, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να βρίσκονται σε δυσμενή μισθολογική θέση. Επειδή η
διαδικασία μετάταξης που εφαρμόζεται για πολλά χρόνια, ανατρέπεται με δυσμενή τρόπο
και επιφέρει άνιση μεταχείριση στους εργαζόμενους, και επειδή πολλοί συνάδελφοί μας
φοιτούν, επενδύοντας χρόνο και χρήματα για αύξηση των γνώσεων αλλά και αποκόμιση
των προνομίων της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία,
καλούμε την ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ να παρέμβει στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να
αποκατασταθεί η ισονομία.
ΠΕΚΑ Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία των ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη οι
συνάδελφοι επιτελούν σημαντικό έργο στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της
υποδηλωμένης εργασίας. Από την αρχή καταγγείλαμε την προχειρότητα στην όλη
διαδικασία Καλούμε τη Διοίκηση να λύσει άμεσα τα λειτουργικά προβλήματα χωρίς να
αποδιοργανώνει τα Υποκαταστήματα και να δώσει το απαραίτητο κύρος του ελεγκτικού
μηχανισμού του μοναδικού ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πραγματοποιήθηκε στις 22,23,24,25 Μαΐου 2018 το 25ο
Τακτικό Απολογιστικό – Καταστατικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Κοινή διαπίστωση
όλων η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινή λειτουργία του ΕΦΚΑ σε
όλα τα επίπεδα, με σημαντικότερο και κυρίαρχο το θέμα της καθαριότητας. Αποφασίστηκε
μεγαλύτερη πίεση προς τη Διοίκηση και το Υπουργείο Εργασίας με τα προσφορότερα
μέσα, για την επίλυση των προβλημάτων του ΕΦΚΑ.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποστολής των παιδιών μας στις
κατασκηνώσεις. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν αποσταλεί στα email όλων των
Υποκαταστημάτων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να μεριμνήσουν για την
έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων, στις οριζόμενες από την επιτροπή κατασκηνώσεων
ημερομηνίες.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, οι
συνάδελφοι που υπηρετούν με δικαστικές αποφάσεις, μπορούν εφόσον επιθυμούν να
εγγραφούν στο Σύλλογό μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
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