
 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63                                                                      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/2/2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  
 

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 10/2/2020 συζητήθηκαν τα εξής: 

1. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Κατατέθηκε το νέο ασφαλιστικό το οποίο δεν καταργεί το Νόμο 

Κατρούγκαλου και εφαρμόζοντας απόφαση του ΣτΕ αυξάνει κατά τι την ανταποδοτικότητα των 

ασφαλισμένων που έχουν πάνω από 30 χρόνια εργασίας. 

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΚΑ. Με το νέο ασφαλιστικό κατατέθηκαν τροποποιήσεις του 

οργανογράμματος του ΕΦΚΑ χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του Συλλόγου μας 

και της ΠΟΣΕ. 

3. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η σοβαρή έλλειψη προσωπικού και η συνεχής επιβάρυνση με νέες 

αρμοδιότητες(ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.) δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το έργο των 

συναδέλφων. Οι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αγωγές λόγω καθυστέρησης των υποθέσεων των 

ασφαλισμένων. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Εμμένουμε στην άποψη του Συλλόγου, της ΠΟΣΕ και της ΑΔΕΔΥ για την 

εφαρμογή του νόμου για την αξιολόγηση.   

5. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Επιμένουμε στην με κάθε τρόπο πίεση στη 

Διοίκηση να εφαρμόσει το Νόμο σύμφωνα και με την υπόδειξη του Νομικού Συμβούλου της 

ΠΟΣΕ κ. Προυσανίδη Ιορδάνη. 

6. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιβάλλεται η επίσπευση των απαραίτητων διαδικασιών (ψηφιοποίηση 

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

υπαλλήλων του ΕΦΚΑ από την κινητικότητα. 

7. ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πραγματοποιήθηκε η αναγκαστική προσωρινή μεταστέγαση 

του ΙΚΑ Νεάπολης στην Κωλέττη. Αποφασίστηκε η συνέχιση των πιέσεων για την μόνιμη λύση 

μεταστέγασης στο κτίριο του ΟΑΕΔ επί της οδού Λαγκαδά. 

8. ΙΚΑ ΙΩΝΙΑΣ. Έγιναν οι απαραίτητες επισκευές του κτιρίου του Υποκ/τος ΙΚΑ ΙΩΝΙΑΣ για την 

εύρυθμη λειτουργία του και δρομολογήθηκαν οι εναπομείνασες εργασίες.  

9. ΠΕΚΑ Προς θετική κατεύθυνση εκδόθηκε η εγκύκλιος 2 με την οποία ενισχύεται η προστασία 

των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ. Χρειάζεται νομική γνωμοδότηση σχετικά με το ζήτημα 

της οδήγησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τους ίδιους τους ελεγκτές. Απαραίτητη η 

θεσμοθέτηση επιδόματος ελέγχου στα πρότυπα του ΣΕΠΕ.  

10. 8Κ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 9Κ. Τέτοιου είδους ενέργειες διασπούν την ενότητα και αποπροσανατολίζουν 

τους συναδέλφους από τα κύρια προβλήματά τους.  

11. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΑΕΔ Στηρίζουμε τα αιτήματα των συναδέλφων μας του Ειδικού 

Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ όπως διατυπώθηκαν σε σχετικές ανακοινώσεις που 

εξέδωσαν. Η αποχώρησή τους θα δυσκολέψει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.  

12. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΡΠΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή 6/3/2020 στο Περ/κό Υποκ/μα Θεσ/νίκης θα 

πραγματοποιηθεί σεμινάριο εκπαίδευσης στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση(εκδόθηκε 

σχετική ανακοίνωση). 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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