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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09/12/2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Κατά την 12ησυνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 09/12/2020 συζητήθηκαν τα εξής:
1. ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ. Καθώς με την άσχημη εξέλιξη της πανδημίας, ήδη μετράμε απώλειες σε
ζωές συναδέλφων μας, καλούμε τη Διοίκηση να εντατικοποιήσει τα μέτρα προστασίας
πραγματοποιώντας τακτικές απολυμάνσεις στους χώρους εργασίας και καθιερώνοντας τη
διενέργεια rapid και μοριακών τεστ. Επιπλέον καλούμε τους συναδέλφους να τηρούν
απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας προφυλάσσοντας τους ίδιους, τις οικογένειες τους και
τους συναδέλφους.
2. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ Η κυβέρνηση με βάση την έκθεση
Πισσαρίδη ετοιμάζεται για αλλαγές στο ασφαλιστικό, μια εκ των οποίων είναι η μετάβαση
των επικουρικών συντάξεων από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Καλούμε
τους συναδέλφους σε αγωνιστική ετοιμότητα προκειμένου να αποτρέψουμε δυσμενείς
αλλαγές στον τρόπο απονομής των συντάξεων μας.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Στην υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού που έχει «γονατίσει» τον φορέα
μας έρχεται να προστεθεί και η αύξηση συνταξιοδοτήσεων των συναδέλφων μετά την
οριστικοποίηση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ αποφασίζει
κάθε χρόνο προσλήψεις προσωπικού οι οποίες δεν υλοποιούνται. Απαιτούμε την
επαναφορά όσων απολύθηκαν και την πρόσληψη νέων.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η συνεχής ανάθεση αρμοδιοτήτων των συγχωνευθέντων
ταμείων χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση και λειτουργικό help desk δημιουργεί
καθυστερήσεις και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Δεδομένου ότι οι
συνάδελφοι δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις,
απευθυνόμενοι για βοήθεια σε οποιονδήποτε υπάλληλο οποιουδήποτε υποκαταστήματος
που θα βρεθεί διαθέσιμος. Καλούμε τη Διοίκηση να προχωρήσει επιτέλους στην
απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού.
5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ο εμπαιγμός συνεχίζεται καθώς οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ εξαιρέθηκαν
και πάλι από τη διαδικασία της κινητικότητας μέχρι τον 6/2021. Απαιτούμε την
ολοκλήρωση του οργανογράμματος και την ίση μεταχείριση μας με τους υπόλοιπους
δημοσίους υπαλλήλους.
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Παρά το ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον και τις απαράδεκτες συνθήκες
που επικρατούν στο φορέα μας, η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση
δεν ήταν η αναμενόμενη. Καλούμε τους συναδέλφους να αγωνιστούν για την αλλαγή του
αναχρονιστικού συστήματος αξιολόγησης και την καθιέρωση ενός νέου δίκαιου και
αντικειμενικού συστήματος.
7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Η απόφαση της Διοίκησης για
δημιουργία νέου τηλεφωνικού κέντρου στη Θεσ/νίκη, χωρίς προηγούμενο καθορισμό των
αρμοδιοτήτων του, δυσχεραίνει το έργο όσων κληθούν να το στελεχώσουν. Η μεγάλη
έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με την απουσία πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, δυσχεραίνει την στελέχωσή του. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να
εκπαιδευθούν για το έργο που καλούνται να υλοποιήσουν.
8. ΕΚΛΟΓΕΣ Υ.Σ. Με απόφαση του υπουργού εσωτερικών αναβλήθηκαν οι εκλογές των
Υ.Σ. μέχρι 31/12/2020 προτρέποντας συγχρόνως τη διενέργεια τους με ηλεκτρονική
ψηφοφορία, κάτι που προκαλεί ενδοιασμούς και επιφυλάξεις σχετικά με τη διασφάλιση της
ακεραιότητάς τους. Ζητούμε την παράταση της θητείας του υπάρχοντος Υ.Σ. μέχρι να
επιτρέψουν οι συνθήκες την διεξαγωγή εκλογών με τον συνήθη και ασφαλή τρόπο.
9. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Πέρασε ένας χρόνος από την «προσωρινή» μεταστέγαση του
ΕΦΚΑ Νεάπολης, χωρίς όμως να υπάρχει εξέλιξη για την μόνιμη μεταστέγασή του στις
σχολές του ΟΑΕΔ, όπως είχε υποσχεθεί η Διοίκηση. Καλούμε την Διοίκηση να επισπεύσει
τις διαδικασίες και να μας ενημερώσει για την πορεία των ενεργειών της.
10. ΚΕΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. Επανερχόμαστε στο αίτημά μας για τη δημιουργία ΚΕΠΑ στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη, κάτι που θα αποσυμφορήσει το υπάρχον και θα προσφέρει
καλύτερες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους.
11. ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ. Αυξάνονται τα δυσμενή σχόλια στα ΜΜΕ σχετικά με την
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, διασύροντας τόσο τους
υπαλλήλους όσο και τον φορέα. Οι συνάδελφοι έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους
δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό, μέσα στις πιο αντίξοες εργασιακές συνθήκες σε όλο το
δημόσιο. Καλούμε τη Διοίκηση και την ΠΟΣΕ να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να
προστατέψουν τόσο την υπόληψη των συναδέλφων όσο και το κύρος του οργανισμού.
12. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ. Ορίστηκε επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με τη
διαδικασία ενοποίησης της ΠΟΣΕ και της ΠΟΠΟΚΠ.
13. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ – ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ. Εκδόθηκαν ανακοινώσεις για
την συγκέντρωση βεβαιώσεων σπουδών των παιδιών των συναδέλφων που πέτυχαν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και καταστάσεων των παιδιών που θα λάβουν
δωροεπιταγές. Οι σχετικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα μας
επιτρέψει η πορεία της πανδημίας.
14. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ. Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση συμβολικού ποσού
στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, στην μνήμη των πρόωρα αδικοχαμένων
συναδέλφων.
15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗ. Τα σούπερ μάρκετ Μασούτης προσφέρουν
στα μέλη του Συλλόγου μας έκπτωση 5% για τις αγορές τους από τα καταστήματά του. Η
αποδοχή της προσφοράς αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης της
Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας.
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