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Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 18/1/2019 συζητήθηκαν τα εξής: 

 
1. Συνδικαλιστική δίωξη.  Προκειμένου να αναδειχθεί το μείζον ζήτημα της έλλειψης 

καθαριότητας στα Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ,  το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τον 

Σεπτέμβριο του 2018, αποφάσισε να αναρτήσει πανό στην πρόσοψη του Περ/κού 

Υποκ/τος ΕΦΚΑ Μισθωτών Αριστοτέλους 15 (πρώην Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ ΕΤΑΜ). 

Το «έγκλημα» αυτό ενεργοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς για την 
αποκαθήλωσή του καθώς και τη σύνταξη δικογραφίας για την αναζήτηση 
ποινικών ευθυνών. Κατηγορήθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου για παράβαση 
των Ν. 2946/2001 και Ν. 4055/2012 και κλήθηκε να καταθέσει ανωμοτί, 
δηλώνοντας τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ανάρτηση του πανό. Όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. (εκτός από ένα), καθώς και οι εκπρόσωποί μας στην 
ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στην ΑΔΕΔΥ, εξέφρασαν την επιθυμία δήλωσης 
του ονόματός τους. 

2. Οργανόγραμμα. Υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και βρίσκεται στη 

διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ. Δυστυχώς παρά τις αιτήσεις μας δεν μας κοινοποιήθηκε. 

3. Υπηρεσιακά Συμβούλια. Μετά από έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, απεσύρθη τροπολογία της υπουργού κ. Ξενογιαννακοπούλου, με την 

οποία προβλεπόταν πλειοψηφία, μόνο με την σύμφωνη γνώμη του προέδρου του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

4. Αρμοδιότητες ΠΕΚΑ. Η μη αποτύπωση των αρμοδιοτήτων των ΠΕΚΑ εγγράφως, 

προκαλεί τεράστια σύγχυση και εκνευρισμό μεταξύ των συναδέλφων που υπηρετούν 

στα Τοπικά Υποκαταστήματα και στα ΠΕΚΑ. Δημιουργεί άσκοπη εσωτερική 

αλληλογραφία και καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιβάλλεται ο 

άμεσος προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων για την αποφυγή προστριβών και 

παρεξηγήσεων. 

5. Δωροεπιταγές. Την περίοδο των εορτών του Πάσχα θα διανεμηθούν δωροεπιταγές 

για τα παιδιά των συναδέλφων, προσφορά του Συλλόγου μας. (θα ακολουθήσει 

σχετική ανακοίνωση). 

6. Εκδήλωση. Η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου, για τη βράβευση των παιδιών των 

συναδέλφων, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, θα πραγματοποιηθεί την 15/2/2019 στο Μπάρ – Ρεστοράν LES ZAZOUS 

Θεμ. Σοφούλη 108 Καλαμαριά. 

7. Παραίτηση. Παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. ο Ντινέλης Κυριάκος και 

αντικαθίσταται από τον επόμενο εκλεγμένο Κάμτση Ευστάθιο.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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