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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας κατά την 30ή  συνεδρίασή του την 31/10/2018 ασχολήθηκε 
με τα εξής θέματα:  
1. Καθαριότητα Το μείζον θέμα της καθαριότητας των Υποκ/των απασχόλησε για 

άλλη μια φορά το Δ.Σ. του Συλλόγου. Κατά την πρόσφατη Ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε ξανά στον Διοικητή το ζήτημα της 
καθαριότητας. Για ακόμη μια φορά ο Διοικητής επανέλαβε τις ενέργειες στις οποίες 
έχει προβεί(διαγωνισμοί, προσλήψεις προσωπικού) χωρίς όμως να δεσμευτεί για 
τον χρόνο επίλυσής του. Μετά τις δράσεις ανάδειξης του θέματος από το Σύλλογό 
μας(έγγραφα διαμαρτυρίας, ανάρτηση τεράστιου πανό στην πρόσοψη του Περ/κού 
Υποκ/τος την περίοδο της Δ.Ε.Θ., ανάρτηση πανό διαμαρτυρίας στον Υφυπουργό κ. 
Πετρόπουλο κατά την τελετή εγκαινίων των ΠΕΚΑ, προβολή στα τοπικά ΜΜΕ), 
πραγματοποιήθηκε την 10/10/2018, προειδοποιητική πανελλαδική στάση εργασίας. 
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. επισκέφθηκε το Γραφείο Πρωθυπουργού στο Υπουργείο 
Μακεδονίας Θράκης, όπου επιδόθηκε σχετικό αίτημα επίλυσης του ζητήματος. Το 
Δ.Σ. επιφυλάσσεται για άλλες μορφές δράσεις μέχρι την οριστική επίλυση του 
θέματος 

2. Απεργία ΑΔΕΔΥ Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε 
η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 14/11/2018, αντιδρώντας στην συνέχιση των μνημονιακών 
πολιτικών. (θα ακολουθήσει χωριστή ανακοίνωση). 

3. Διεκδίκηση Δώρων και Επιδομάτων Μετά από θετικές αποφάσεις μονομελών 
δικαστηρίων, επί αγωγών υπαλλήλων για την επιστροφή Δώρων και Επιδομάτων, η 
ΑΔΕΔΥ έκρινε σκόπιμο, μέχρι την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων, να κατατεθούν 
αιτήσεις προς το τμήμα μισθοδοσίας, με σκοπό τη διακοπή της παραγραφής των 
τυχόν αξιώσεων. Η αξίωση της επιστροφής των Δώρων και Επιδομάτων 
γίνεται με κατάθεση αγωγής ατομικά από τον ενδιαφερόμενο. Υπενθυμίζουμε 
ότι η ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στις 12/1/2018 προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας,  
για λογαριασμό 8.108 υπαλλήλων που υπηρετούσαμε τότε στο ΙΚΑ, ζητώντας την 
ακύρωση όλων των νόμων μείωσης των αποδοχών μας, ως αντισυνταγματικών. 

4. Νυχτοφύλακες Συνάδελφοι προσέφεραν υπηρεσίας φύλαξης στο Περ/κό Υποκ/μα 
κατά τις νυχτερινές ώρες, για την χρονική περίοδο 1/1/2016 - 31/12/2016 χωρίς να 
αμειφτούν. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την οικονομική συνδρομή για δικαστική 
διεκδίκηση των δεδουλευμένων. 

5. Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια Ορίστηκε η Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 ως ημέρα διεξαγωγής των 
εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για  τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 
Δυστυχώς παρά τις διαμαρτυρίες μας, η διαδικασία θα διεξαχθεί και πάλι με 
επιστολική ψήφο. Καλούμε τους Δ/ντές των Υποκαταστημάτων να διευκολύνουν 
τους συναδέλφους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.  
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