
 
 

 

         ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53                                                               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/12/2019 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  
 

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 27/11/2019 συζητήθηκαν τα εξής: 

1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΦΚΑ. Μετά από έγγραφο της 

Διοίκησης και σχετικό έγγραφο της ΠΟΣΕ κατατέθηκαν θέσεις και προτάσεις για 

ενδεχόμενη τροποποίηση του οργανογράμματος του ΕΦΚΑ. (εστάλη σχετική 

επιστολή)  

2. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Επικαιροποιήθηκε η πρόταση του 

προηγούμενου Δ.Σ. (17/10/19) να προτείνει στην Ομοσπονδία μας,  ΑΜΕΣΕΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & συγχρόνως ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά της απόφασης 

του Διοικητή, σύμφωνα με την υπόδειξη του Νομικού Συμβούλου της ΠΟΣΕ κ. 

Προυσανίδη Ιορδάνη(εστάλη σχετική επιστολή) 

3. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Καλούμε την ΠΟΣΕ να ασκήσει πίεση στη Διοίκηση για να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες(ψηφιοποίηση οργανογράμματος, 

προγραμματισμός προσλήψεων κ.λ.π.) για άρση της εξαίρεσης των υπαλλήλων 

του ΕΦΚΑ από την κινητικότητα. 

4. ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Η πλειοψηφία του Δ.Σ .- μειοψηφούσης της 

Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας – θεωρεί τη μεταστέγαση του ΙΚΑ Νεάπολης στην 

Κωλέττη 23 λύση ανάγκης λόγω έλλειψης στατικότητας του παρόντος 

κτιρίου(εστάλη σχετική επιστολή προς τον Διοικητή) 

5. ΠΕΚΑ Επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη αντικατάστασης των παλαιών 

αυτοκινήτων των ΠΕΚΑ για την ασφαλή μετακίνηση των συναδέλφων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

6. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΑΕΔ Στηρίζουμε τα αιτήματα των συναδέλφων μας του 

Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ όπως διατυπώθηκαν σε 

σχετικές ανακοινώσεις που εξέδωσαν. 

7. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ Πραγματοποιήθηκε το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της 

ΠΟΣΕ, εξελέγησαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. και συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. Από 

το Σύλλογό μας εκλέχθηκαν τρία μέλη(Γεωργιάδης Νίκος, Παπαδόπουλος 

Αθανάσιος, Φραγγίδης Παναγιώτης). Ευχόμαστε καλή θητεία και προσδοκούμε  

αγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα από το νέο Δ.Σ. της ΠΟΣΕ.  

8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Την Κυριακή 12/01/2020 στο θέατρο 

Αριστοτέλειον τα παιδιά μας θα παρακολουθήσουν δωρεάν τη θεατρική 

παράσταση «Μαδαγασκάρη – Το Μιούζικαλ» 

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΩΜΑΤΩΝ Η συλλογή πωμάτων από τους συναδέλφους συνέβαλλε 

στην αγορά αναπηρικού αμαξιδίου από τον σύλλογο «Μέριμνα Ζωής». 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

   Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γεν. Γραμματέας 
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