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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

 Κατά την 14η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 9/3/2021, συζητήθηκαν τα παρακάτω:  

 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ:  Η Διοίκηση συνεχίζοντας  απτόητη να  «βαπτίζει» ως κατεπείγοντα όσα αιτήματα  

δεν διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, αυξάνει την προσέλευση στα Υποκ/τα, αγνοώντας το γεγονός 

απώλειας συναδέλφων.  Καλούμε, τόσο τη Διοίκηση στην αναθεώρηση της διαδικασίας 

εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων, όσο και τους συναδέλφους στην απαρέγκλητη τήρηση 

των μέτρων προστασίας, δεδομένου ότι η πανδημία είναι ακόμη σε εξέλιξη. 

ΕΦΚΑ  Η πρόχειρη οργάνωση, ο ελλιπής σχεδιασμός δημιουργίας, καθώς και η βεβιασμένη 

λειτουργία του ΕΦΚΑ, οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση του οργανισμού.  Δηλώσεις 

κυβερνητικών στελεχών περί «γραφειοκρατών», «τεμπέληδων δημοσίων υπαλλήλων», 

«σαραβαλάκι», «βασανισμού των ασφαλισμένων» κ.λ.π. καταδεικνύουν αμετάκλητες αποφάσεις 

για υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης στην κοινή γνώμη και ως αναγκαία λύση την  

ιδιωτικοποίησή της.  Άλλωστε ο ορισμός διαχειριστή έργου για την επίλυση του θέματος των 

συντάξεων, μέσω ανάθεσης έργου σε ιδιώτες, καθώς και η πρόταση διεξαγωγής δημοσκόπησης, 

τι άλλο μπορούν να εξυπηρετούν εκτός από άνοιγμα συζήτησης προς την ιδιωτικοποίηση.  

Ταυτόχρονα οι εργασιακές συνθήκες χειροτερεύουν συνεχώς καθώς στα υπάρχοντα προβλήματα 

(πολυνομία, μεταφορά αρμοδιοτήτων σε υποστελεχωμένες μονάδες χωρίς   εκπαίδευση των 

υπαλλήλων, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, ανυπαρξία ενιαίου   πληροφοριακού συστήματος, 

υπολογιστές χωρίς συμβατά λειτουργικά συστήματα, υποχρέωση χρήσης δεκάδων εφαρμογών 

με διαφορετικούς κωδικούς κ.α.), προστίθεται η συνεχής πίεση για  επίτευξη ανέφικτων στόχων 

και μάλιστα μέσω εκφοβιστικών και απειλητικών για πειθαρχικό, εγγράφων της Διοίκησης, 

δηλώνοντας αυταρχικές συμπεριφορές.  Επιπλέον οι μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς 

προηγούμενη αίτηση, ο αποκλεισμός από την κινητικότητα κ.α. δημιουργούν κλίμα φόβου, 

ανασφάλειας, άγχους, απελπισίας και απόγνωσης.  

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να εγκαταλείψει τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής 

ασφάλισης και να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ για δημιουργία ενός σύγχρονου 

οργανισμού στη υπηρεσία των συμφερόντων των πολιτών. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ 

δηλώνουμε αποφασισμένοι, να αποτρέψουμε κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής 

ασφάλισης και να υπερασπιστούμε τον καθολικό δημόσιο χαρακτήρα της. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  Παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση γνώριζε τη λήξη των συμβάσεων καθαριότητας 

τον Μάρτιο, προχώρησε μόλις πρόσφατα στη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης του έργου σε 

ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού, με ορατό τον κίνδυνο έλλειψης καθαριότητας για κάποιο χρονικό 

διάστημα, καθώς (ως γνωστόν) πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία. Επειδή η  εξέλιξη της 

πανδημίας καθιστά άμεση προτεραιότητα την  εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής των 

υπαλλήλων και των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ζητούμε  για άλλη μια φορά 

την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας και προτείνουμε την πρόσληψη μόνιμου 

προσωπικού ως  τη μοναδική λύση του προβλήματος.  

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν το 

δίκαιο αίτημα για την άμεση επαναπρόσληψη των συναδέλφων που απολύθηκαν και πράττοντας 

το ελάχιστο, να υπογράψουν στην ονομαστική κατάσταση που θα κυκλοφορήσει μαζί με σχετική 

ανακοίνωση. 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
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ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Δημοσιεύματα αναφέρουν για ειλημμένη απόφαση παραχώρησης του 

κτιρίου Πύλης Αξιού στα Δικαστήρια και μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του 

ΕΟΠΥΥ. Έχοντας ήδη εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή μας στο  ενδεχόμενο αυτό, 

προχωρήσαμε στην αποστολή σχετικής ανοικτής επιστολής σε κάθε αρμόδιο όργανο, 

επισημαίνοντας την ανάγκη εξασφάλισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων (εκδόθηκε 

χωριστή ανακοίνωση). 

ΚΕΠΑ Η κοινοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων στις επιτροπές αναπηρίας προς τους 

ασφαλισμένους, θεωρούμε ότι εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και 

ευνόητους κινδύνους. Επιφυλασσόμαστε ως προς τη διαδικασία, για κάθε νόμιμο δικαίωμα των 

συναδέλφων που συμμετέχουν ως γραμματείς. Επιπλέον, καλούμε τη Διοίκηση να μεριμνήσει για 

παραχώρηση προτεραιότητας εμβολισμού τους, γεγονός που επιβάλλεται λόγω   καθημερινής 

επαφής τους με ευπαθείς ομάδες. Επανερχόμαστε στην ανάγκη δημιουργίας θέσης 

προϊσταμένου για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και στη δημιουργία ΚΕΠΑ στην Ανατολική 

Θεσσαλονίκη  για καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 

ΑΙΤΗΣΗ Συνεχίζονται οι μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς προηγούμενη αίτησή τους, με τρόπο 

αυταρχικό, με έλλειψη κατανόησης και σεβασμού των προσωπικών αναγκών (κατοικία, 

οικογενειακή κατάσταση, κ.ά.).  Με δεδομένο ότι οι πρακτικές αυτές διαταράσσουν την ελάχιστη 

εργασιακή γαλήνη που προσφέρει ο ΕΦΚΑ, επιμένουμε στην πάγια θέση μας για μη 

πραγματοποίηση μετακίνησης χωρίς ύπαρξη αίτησης και καλούμε τη Διοίκηση, κατά τη 

μετακίνηση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να εφαρμόζει την μέθοδο εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Υ.Σ. Παρατάθηκε μέχρι 30/06/2021 η θητεία των αιρετών μελών των 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων των οποίων οι συνεδριάσεις γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Απαιτούμε την 

εντατικοποίηση των συνεδριάσεων καθώς έχει αυξηθεί ο όγκος των αιτημάτων και ως συνέπεια 

ο χρόνος αναμονής για εξέτασή τους.  

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Καλούμε τους συναδέλφους για μαζική συμμετοχή στην επόμενη αιμοδοσία του 

Συλλόγου, που προγραμματίστηκε για τις  8 & 9/4/2021, με δεδομένο ότι λόγω πανδημίας 

παρατηρείται μείωση της προσφοράς και αύξηση της ανάγκης για αίμα. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δυστυχώς οι συνθήκες δεν 

επέτρεψαν στον Σύλλογο να πραγματοποιήσει εκδήλωση για την βράβευση των παιδιών των 

συναδέλφων που πέτυχαν την είσοδό τους στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι έπαινοι και τα 

χρηματικά βραβεία θα αποσταλούν στις Επιτροπές Βάσης των Υποκ/των προκειμένου να 

διανεμηθούν στους δικαιούχους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ Ο Σύλλογος αποφάσισε την συμβολική 

οικονομική ενίσχυση των σεισμόπληκτων της Ελασσόνας. 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ  Ενόψει της Ολομέλειας Προέδρων, ο Σύλλογος αποφάσισε να 

προτείνει την διενέργεια δυναμικών κινητοποιήσεων, αρχίζοντας με προκήρυξη  24ωρης 

κλαδικής Απεργίας. Επιπλέον την διεξαγωγή συνέντευξης τύπου για την δημοσιοποίηση των 

πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στον οργανισμό.  

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

  Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

Κάμτσης Σωτήρης                                                                             Παπαλεξοπούλου Σταματία 

 


