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Αρ. Πρωτ.:          37/2020                           Αθήνα,  9 Φεβρουαρίου 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 45ης  Τακτική Ολομέλεια Προέδρων πρωτοβαθμίων Συλλόγων μας. 

 

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού μας, η 45η Ολομέλεια 

Προέδρων των πρωτοβαθμίων Συλλόγων-μελών μας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

13 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9:00 π.μ. έως και στις 17:00 μ.μ., στην αίθουσα 

«ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του ξενοδοχείου NOVOTEL, οδός Μιχαήλ Βόδα 4, Αθήνα.  

Στην Ολομέλεια έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

α. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας 

β. Οι Πρόεδροι των πρωτοβαθμίων Συλλόγων μας (ή σε περίπτωση κωλύματος 

τους, των νόμιμα -κατά το Καταστατικό των Συλλόγων τους- αναπληρωτών τους).  

Παράκληση, οι Πρόεδροι προσερχόμενοι στην Ολομέλεια, να έχουν πιο μπροστά 

συγκαλέσει Γενικές Συνελεύσεις ή συνεδριάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων, 

έχοντας συζητήσει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ολομέλειας, τα οποία  

εκθέτονται παρακάτω, ώστε να έχουμε όσο πιο νωπή και άμεση αποτύπωση των 

απόψεων της βάσης μας, που είναι οι απλοί συνάδελφοί μας, σε κάθε 

υποκατάστημα και υπηρεσία του φορέα μας ανά την επικράτεια.    

Τα θέματα που πρόκειται να τεθούν και να συζητηθούν στην Ολομέλεια είναι: 

1. Ο από τη 1η Μαρτίου 2020, νέος Οργανισμός του «Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ή χάριν συντομίας e-ΕΦΚΑ.  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

1. Τους  Συλλόγους-μέλη μας  

2. Τα μέλη του Δ.Σ. ΠΟΣΕ ΙΚΑ  
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2. Σχεδιασμός και Κινητοποίηση για την απεργία της ΑΔΕΔΥ για το «ασφαλιστικό», 

της  18ης Φεβρουαρίου 2020.  

3. Συνδικαλιστική Ενημέρωση:  

α. Για τις μέχρι τώρα εξελίξεις που έχουμε για το ζήτημα των μετατάξεων των 

συναδέλφων μας σε ανώτερο κλάδο εκπαίδευσης. 

β. Για τις «επιπρόσθετες αποδοχές» των συντάξεων ΝΠΔΔ.  

γ. Για την παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας, στην αίτηση ακύρωσης κατά των 

πράξεων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, που αναγνωρίζουν βαθμολογικά το χρόνο 

απασχόλησης των συναδέλφων της 9Κ.   

δ. Για τις ενέργειές μας, για την διασφάλιση της ακίνητης περιουσία του τ. ΙΚΑ και 

πλέον του ΕΦΚΑ. 

ε. Για την πληρωμή των «κλιμακίων» επίσπευσης των εκκρεμών αιτήσεων 

συντάξεων για το 2019 και για την παράταση λειτουργίας τους και για το  νέο έτος.  

στ. Για την πάγια οικονομική ενίσχυση από μεριάς Διοίκησης, των εκδηλώσεων των 

Συλλόγων μας, για τα παιδιά των συναδέλφων μας.  

4. Εισήγηση για Καταστατικές αλλαγές και συζήτηση επί του νέου συνδικαλιστικού 

τοπίου που δημιουργείται στον εργασιακό μας χώρο, μετά δε και τις πρόσφατες 

αποφάσεις του ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ.  

5. Διεκδικητικό πλαίσιο για:  

α. Την ειδική εισφορά του 1% προς τον ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011. 

β. Την διεκδίκηση ποσού αποζημίωσης, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του 

ΕΦΚΑ, αντίστοιχου αυτού που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ.  

γ. Την συμμετοχή των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, στις διαδικασίες ψηφιοποίησης της 

ασφαλιστικής ιστορίας.  

δ. Την διεκδίκηση του «δωροσήμου».  

ε. Την εξαίρεση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, από τις διαδικασίες  «αξιολόγησης» 

για το 2019. 

στ. Την κατάργηση του «παγώματος» της συμμετοχής των συναδέλφων μας, στις 

διαδικασίες «κινητικότητας» των δημοσίων υπαλλήλων .  
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6. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρωτοβαθμίων Συλλόγων μας.   

 

Η συμμετοχή του συνόλου των Προέδρων των πρωτοβαθμίων Συλλόγων-μελών 

μας, καθίσταται επιβεβλημένη, διότι πέρα από τη σοβαρότητα των θεμάτων που 

θα συζητηθούν, με τις αποφάσεις που θα ληφθούν, θα καθοριστεί σε μέγιστο 

βαθμό, η στρατηγική του Συνδικάτου μας αλλά και η από εδώ και πέρα πορεία του.  

Ως εκ τούτου, προσκαλούμε τους Προέδρους των Δ.Σ. των πρωτοβαθμίων 

Συλλόγων μας, όπως προσέλθουν στην 45η Τακτική Ολομέλεια της Ομοσπονδίας 

μας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

1.   Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Προέδρων (ή των νόμιμα αναπληρωτών 

τους), βαρύνουν τους πρωτοβαθμίους Συλλόγους μας, ενώ για τη διατροφή τους 

έχει επιμεληθεί η Ομοσπονδία μας.  

2. Το ξενοδοχείο NOVOTEL, προσφέρει ειδικές τιμές με πρωινό για τους 

ενδιαφερόμενους (μονόκλινο 79,00 €, δίκλινο 86,00 €), καθώς και δωρεάν 

πάρκινγκ. Υπεύθυνη κρατήσεων: κ. Ασπασία Βρεττού, τηλ. 210-8200701. 

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη κράτηση των δωματίων.  

 

                                                      Με εκτίμηση,  


