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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας συζητήθηκαν τα εξής: 
 
1. ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ. Συνιστούμε στους συναδέλφους μας να είναι ψύχραιμοι και να λαμβάνουν 

τα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ.(eody.gov.gr). Ο Διοικητής μετά τη 
συνάντηση που είχε με την ΠΟΣΕ ανακοίνωσε ορισμένα θετικά μέτρα περιορισμού των 
συναλλαγών. Όμως λόγω της καθημερινής μας συναλλαγής με ευπαθείς ομάδες θεωρούμε 
ότι χρειάζονται περισσότερα για την Υπηρεσία μας (π.χ. προσωρινή αναστολή λειτουργίας 
των συναλλαγών με ταυτόχρονη παράταση των προθεσμιών όπου απαιτείται, χορήγηση 
άδειας ειδικού σκοπού και στους συναδέλφους που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες κ.α.), 
τα οποία να επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις. Επιπλέον να εφαρμοστούν ΑΜΕΣΑ 
και στον ΕΦΚΑ τα μέτρα που αποφάσισε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. για τις Δ.Ο.Υ.(διάθεση 
πιστώσεων για άμεση προμήθεια των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης και αντισηπτικών, 
απολυμάνσεις των κτιρίων για προληπτικούς λόγους, τοποθέτηση απολυμαντικών υγρών 
για χρήση τόσο από τους εργαζόμενους όσο και  από τους συναλλασσόμενους, 
τοποθέτηση σε εμφανή σημεία ενημερωτικών αφισών για τα προληπτικά μέτρα 
προφύλαξης). Για ακόμη μια φορά οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους 
για την υποδεέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων συγκριτικά με τους υπαλλήλους των 
υπολοίπων δημοσίων υπηρεσιών. 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Εμμένουμε στην άποψη του Συλλόγου, της ΠΟΣΕ και της ΑΔΕΔΥ για την 
εφαρμογή του νόμου για την αξιολόγηση και συνεχίζουμε την ΑΠΟΧΗ  από αυτή. 

3. ΚΡΙΣΕΙΣ Δ/ΝΤΩΝ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η δήλωση της πρόθεσης του Διοικητή στην 
ολομέλεια των προέδρων για πραγματοποίηση κρίσεων ξεκινώντας από αυτές των Γεν. 
Διευθυντών διαψεύσθηκε καθώς η τοποθέτηση τους πραγματοποιήθηκε με ανάθεση. 

4. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση ορισμού 
υπαλλήλων ως υπευθύνους για την παρακολούθηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας 
στους χώρους εργασίας μας. Η σήμανση των χώρων και η υπευθυνότητα των υπαλλήλων 
αρκεί. 

5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΟΓΑ Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ στα Υποκαταστήματα, σε συνδυασμό με την 
υποστελέχωση τους και την ελλιπή εκπαίδευση, διαμορφώνουν μια οριακή κατάσταση, με 
αντίκτυπο εντέλει στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. 

6. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εκδόθηκε η απόφαση της ολομέλειας του 
ελεγκτικού συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δηλώνει αναρμόδιο για την κρίση της 
συνταγματικότητας του νόμου περί μετατάξεων. Καλούμε το Διοικητή να εφαρμόσει τα 
αυτονόητα για την άμεση αποκατάσταση των αδικημένων συναδέλφων. 
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7. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Εκδόθηκαν οι οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή υπαλλήλων στα 
κλιμάκια συντάξεων θέτοντας στόχους μη εφικτούς. Καλούμε τη Διοίκηση να επανεξετάσει 
τους στόχους που όρισε. 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΚΑ ΣΤΙΣ ΤΔΕ. Με απόφαση της προηγούμενης 
κυβέρνησης εξαιρέθηκαν οι προϊστάμενοι των ΠΕΚΑ από τις  ΤΔΕ με το αβάσιμο 
επιχείρημα της συνάφειας του ρόλου με το αντικείμενο εξέτασης. Καλούμε το Διοικητή να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες άρσης της αδικίας. 

9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΦΚΑ Ο αποκλεισμός της ΠΟΣΕ από 
την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ με απόφαση της προηγούμενης 
κυβέρνησης και της ΠΟΠΟΚΠ από την σημερινή, οδηγούν σε διάσπαση των υπαλλήλων. 

10. ΚΕΠΑ. Ο όγκος των αιτήσεων προς εξέταση από τα  ΚΕΠΑ της Π. Αξιού που οφείλεται στο 
μέγεθος του πληθυσμού αρμοδιότητας του, επιβάλλει τη δημιουργία και δεύτερου κέντρου.  

11. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σχετικά με τις αδικαιολόγητες μετακινήσεις υπαλλήλων θα 
ακολουθήσει χωριστή ανακοίνωση. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
   Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γεν. Γραμματέας 
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