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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Δευτέρα 27/8/2018 και ασχολήθηκε με τα 
εξής θέματα: 
 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΘ  Το Σάββατο 8/9/2018 και ώρα 18,00 θα πραγματοποιηθεί το 
Συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στο Άγαλμα Βενιζέλου ενώνουμε την φωνή διαμαρτυρίας μας 
με όλους τους εργαζόμενους για την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων.(θα 
ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση). 
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Δυστυχώς η κοροϊδία… συνεχίζεται. Από τον Ιανουάριο του 2018 η 
παντελής έλλειψη καθαριότητας σε ορισμένα Υποκαταστήματα  και η υποτυπώδης 
καθαριότητα σε άλλα, αποτελεί μείζον ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας τόσο των 
εργαζομένων όσο και των συναλλασσομένων. Η έγκριση 3000,00 ευρώ ανά 
Υποκατάστημα και η μετακίνηση των λίγων υπαλλήλων καθαριότητας για ορισμένες 
ημέρες την εβδομάδα σε άλλα Υποκαταστήματα δε λύνουν το πρόβλημα. Το Δ.Σ. 
αποφάσισε ομόφωνα  να προτείνει στην Ομοσπονδία  κλαδική απεργία καθώς και να 
προβεί σε μια σειρά ενεργειών – δράσεων. 
 
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Το τεράστιο πρόβλημα σχετικά με την ακαταλληλότητα του 
κτιρίου του ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ αναδείχθηκε για άλλη μια φορά από τον Σύλλογό μας με 
συμβολική κατάληψη. Ταυτόχρονα ειδησεογραφικά site αλλά και η τηλεόραση 
προέβαλαν  ρεπορτάζ για  την ανάγκη μετεγκατάστασης του Υποκαταστήματος.  
  
ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Π. ΑΞΙΟΥ   Στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου 
κυκλοφορούν άτομα με απρεπείς συμπεριφορές (επαίτες, άστεγοι, εξαρτημένοι κ.λ.π.). 
Τα πρόσφατα φαινόμενα βανδαλισμού(καταστροφή οχημάτων) προκάλεσαν την 
ανησυχία των υπαλλήλων ακόμη και για την σωματική τους ακεραιότητα. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση των συναδέλφων στο Υποκατάστημα επιβάλλεται 
η άμεση φύλαξη του κτιρίου. Για το λόγο αυτό  το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει 
εισαγγελική παρέμβαση.  
 
ΠΕΚΑ  Κατά γενική ομολογία η παρουσία του ελεγκτικού μηχανισμού των ΠΕΚΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έχει γίνει παραπάνω από αισθητή στις επιχειρήσεις του 
χώρου ευθύνης τους. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ 
ΦΙΛΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ. Καλούμε τη Διοίκηση να συνδράμει 
με την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία 
τους. Η Διοίκηση και το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να θωρακίσει τους συναδέλφους 
μας με τα ίδια «προνόμια» εκείνων του ΣΕΠΕ και της ΑΑΔΕ.(οικονομικό κίνητρο, 
αστυνομική κάλυψη, επιπτώσεις εργοδοτών από επίθεση εναντίον τους κ.λ.π.) 
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ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ Για την ανακούφιση των πληγέντων από την φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι, το Δ.Σ. αποφάσισε την χορήγηση του συμβολικού ποσού των  
1000,00 ευρώ. Για άλλη μια φορά εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για τον άδικο 
χαμό των συνανθρώπων μας. 
 
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Καλούμε τους συναδέλφους που θα πάρουν μέρος στο νυκτερινό  
Ημιμαραθώνιο και δρόμο υγείας 5 χιλ. που θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου και ώρα 21,00 
στη Θεσσαλονίκη, να συμμετέχουν με το Σύλλογο ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ. Δηλώσεις 
ενδιαφέροντος στο τηλ. 2310-284000 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. 
  
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΟΝ  Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση εκδρομής -ξενάγησης στο 
Δίον την ΚΥΡΙΑΚΗ  30/9/2018. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για δήλωση 
συμμετοχής. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΑΜΕ) Είμαστε στη δυσάρεστη 
θέση να καταγγείλουμε την συμπεριφορά της παράταξης του Συλλόγου μας  
Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα, για την απαράδεκτη ανακοίνωση – καταγγελία σχετικά με 
την καθαριότητα που εξέδωσε  την 28/8/2018. Σύμφωνα με αυτή  κατηγορεί τις 
υπόλοιπες παρατάξεις για αδράνεια, τη στιγμή που την προηγούμενη ημέρα 27/8/2018 

στο Δ.Σ. του Συλλόγου αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ μια σειρά ενεργειών για το 

καυτό θέμα της καθαριότητας. Η έκδοση ανακοινώσεων με μοναδικό σκοπό την 
αποκόμιση μικροπαραταξιακών ωφελειών δεν βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων 
μας.    

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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