
 
 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 85                                                                                       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/7/2020 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδρίασε την 7/7/2020 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα: 

1. ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Στις 15/6/2020 κοινοποιήθηκε η πρώτη από μια σειρά αποφάσεων με την 

οποία απολύθηκαν 13 από τους 140 συνάδελφους μας που υπηρετούν τον ΕΦΚΑ για 

τουλάχιστον 17 χρόνια. Οι Ομοσπονδίες ΠΟΣΕ και ΠΟΠΟΚΠ προκήρυξαν στις 30/6/2020 

προειδοποιητική στάση εργασίας από την έναρξη του ωραρίου έως τις 11.00 π.μ. Ο Σύλλογος 

μας συμμετείχε στην στάση καταθέτοντας σχετικό ψήφισμα στο γραφείο του Πρωθυπουργού 

καθώς και τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Καλούμε τις Ομοσπονδίες μας να 

κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις προκειμένου να δοθεί θετική λύση στο πρόβλημα καθώς 

από τον ΕΦΚΑ δεν περισσεύει κανείς.  

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Μετά την δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης στις Συντάξεις (Διευθύνσεις, 

Υποδιευθύνσεις, Τμήματα), η  Διοίκηση προχώρησε σε τοποθετήσεις παλαιών και νέων 

προϊσταμένων, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια παράνομη πρακτική της προηγούμενης 

Διοίκησης. Τον Φεβρουάριο του 2019 καταγγείλαμε ΟΜΟΦΩΝΑ ως Σύλλογος την παράνομη 

διαδικασία και ακολούθησε η ΠΟΣΕ με σχετική ανακοίνωση. Σήμερα για άλλη μια φορά 

καταγγέλλουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - και όχι πλέον ομόφωνα -  

καθώς η παράταξη της ΔΑΚΕ θεωρεί ότι έγινε νόμιμα, διότι δημιουργήθηκαν νέες δομές. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο κατά την υλοποίηση του οργανογράμματος οι θέσεις 

ευθύνης καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας.  Όσοι συνάδελφοι θίγονται υπηρεσιακά και 

επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικά ο Σύλλογος θα είναι και πάλι αρωγός όπως ακριβώς 

και την προηγούμενη φορά. Τονίζουμε - και σε απάντηση όσων  εσκεμμένα και 

συκοφαντικά διαδίδουν τα αντίθετα - ότι δεν καταφερόμαστε ενάντια στους 

συναδέλφους που επιλέγηκαν ούτε αμφισβητούμε την υπηρεσιακή τους επάρκεια. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. Καλούμε την ΠΟΣΕ να πράξει το αυτονόητο και να καταγγείλει την 

αυθαιρεσία. Καλούμε τη Διοίκηση να τηρήσει τη νομιμότητα και να δρομολογήσει τη 

διαδικασία των κρίσεων.(ακολουθεί χωριστή ανακοίνωση) 

3. ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Συνεχίζεται η σύγχυση με τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου 

λειτουργίας του συστήματος των προγραμματισμένων ραντεβού, με την μείωση των ημερών 

και των ωρών, αλλά και τον περιορισμό σε έξι(6) λεπτά του χρόνου εξυπηρέτησης. 

Αποδεικνύεται περίτρανα η άγνοια της πραγματικότητας με αποτέλεσμα την έκδοση 

ανεφάρμοστων αντικειμενικά αποφάσεων. Καλούμε τη Διοίκηση σε συνεννόηση με τα 

Συλλογικά όργανα να επανασχεδιάσει τη διαδικασία των ραντεβού παρέχοντας στους 

ασφαλισμένους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εξαφανίζοντας τις τριτοκοσμικές εικόνες 

ατέλειωτων σειρών αναμονής και εξασφαλίζοντας αποδοτικότερη εργασία από τους 

υπαλλήλους. 

4. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονόδρομος φαίνεται να αποτελεί η προσφυγή 

στην Δικαιοσύνη με την κατάθεση σχετικής αγωγής, για την δικαίωση των συναδέλφων που 
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έχουν αιτηθεί τη μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία από τον Οκτώβριο του 2019, μετά την 

απαράδεκτη καθυστέρηση από πλευράς Διοίκησης. Ο νόμος προβλέπει την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εντός δύο μηνών από το τέλος του μήνα αίτησης με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι 

να χάνουν μέχρι σήμερα πλέον των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Καλούμε τα μέλη του 

Συλλόγου μας που η αίτηση τους εκκρεμεί να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο για τον 

συντονισμό των ενεργειών. 

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΓΑ Ο διαχωρισμός του ΟΓΑ σε ΟΓΑ και ΟΠΕΚΑ, μετέφερε  τον 

μεγαλύτερο όγκο εργασιών του πρώην ΟΓΑ στα Υποκ/τα ΕΦΚΑ χωρίς την μεταφορά 

ανάλογου αριθμού υπαλλήλων, με αποτέλεσμα την δημιουργία τεράστιου αριθμού 

εκκρεμοτήτων. Η απόφαση της Διοίκησης να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του τ. ΟΓΑ μαζί με 

τις εκκρεμότητες στα Υποκαταστήματα, με ανεπαρκή ή υποτυπώδη εκπαίδευση  του 

προσωπικού καθώς και την μη παροχή του κατάλληλου λογισμικού δημιούργησε 

ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους όσο και τους ασφαλισμένους. 

Προβλήματα που συνεχώς θα διογκώνονται δεδομένου του τρόπου επιλογής συγχώνευσης 

και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων. 

6. ΚΕΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ  Στείλαμε επιστολή στον Διοικητή με την οποία τονίζουμε την  

αναγκαιότητα ίδρυσης ΚΕΠΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και επειδή δεν υπήρξε 

ανταπόκριση επανερχόμαστε με νέα επιστολή υπενθύμισης του ζητήματος. Η εργασιακή 

επιβάρυνση των εργαζομένων έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια. 

7. ΚΛΙΜΑΚΙΑ Παρά τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης ακόμη και σήμερα δεν λύθηκε το ζήτημα 

πληρωμής των κλιμακίων. Επιτέλους ας δοθεί λύση, δεν αρκούν μόνο οι «καλές προθέσεις».  

8. ΠΕΚΑ  Συνεχίζεται η προβληματική λειτουργία των ΠΕΚΑ με τις γνωστές ελλείψεις τόσο 

σε υλικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, προσθέτοντας μάλιστα νέα αντικείμενα 

και όγκο εργασίας. Η προμήθεια φορητών υπολογιστών - την οποία βέβαια επικροτούμε -  

αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό. Η Διοίκηση πρέπει να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις 

ενέργειες που θα εξασφαλίσουν στους ελεγκτές το κύρος που τους αρμόζει. 

9. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Η αδυναμία των Διοικήσεων πρώην και νυν να λύσουν το 

ζήτημα των αναλωσίμων, φωτοτυπικών, τόνερ, κλιματιστικών κ.α. μας έχει ξεπεράσει, όταν 

μάλιστα ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός διατείνεται για τον εκσυγχρονισμό του με την 

μετονομασία του σε e – ΕΦΚΑ. 

10. ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Η Διοίκηση ξεκίνησε την διαδικασία για τις 

εκλογές των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ο Σύλλογος μας 

απέστειλε σχετική επιστολή στην Διοίκηση ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που 

θα διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή - λόγω κορωνοϊού - διεξαγωγή των εκλογών. 

(αυξημένα εκλογικά τμήματα, κατάλληλοι χώροι κ.α.)  

11. Ζ΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΦΚΑ(Π. ΑΞΙΟΥ) Κατά την διάρκεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου πληροφορηθήκαμε από  τον τοπικό τύπο για την προγραμματισμένη σύσκεψη 

Υπουργών και τοπικών παραγόντων στο Υ.ΜΑ.Θ., με θέμα την εξεύρεση κτιρίου για τις 

στεγαστικές ανάγκες των Δικαστηρίων. Επειδή το Υποκατάστημα του τ. ΙΚΑ Π.ΑΞΙΟΥ 

αποτελεί διακαής πόθος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης δηλώνουμε 

κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε την δωρεά ενός ακόμη κτιρίου ιδιοκτησίας του 

ΕΦΚΑ.(ακολουθεί χωριστή ανακοίνωση) 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

Κάμτσης Σωτήρης                                                                             Παπαλεξοπούλου Σταματία 

 


