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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/05/21
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Κατά την 16ησυνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 27/05/2021 συζητήθηκαν τα εξής:
ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ. Η κυβέρνηση πιστή στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κατέθεσε το
αντεργατικό νομοσχέδιο με το οποίο καταργεί δικαιώματα και κατακτήσεις 100 χρόνων.
Καταργεί το 8ωρο και τις συλλογικές συμβάσεις και προωθεί 10ωρο και ατομικές συμβάσεις.
Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, «απαγορεύει» την απεργία και καταργεί το ΣΕΠΕ,
δίνοντας επιπλέον προνόμια στην εργοδοσία. Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 24ωρη
απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την 10/6/2021 και στη συγκέντρωση που θα
πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο στις 11.00πμ(σχετική ανακοίνωση ΕΔΟΘ –
ΑΔΕΔΥ).
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ Όλο και περισσότεροι επιφανείς προσωπικότητες
που ασχολούνται με την κοινωνική ασφάλιση εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τη
συμμετοχή ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων, εγείροντας ζητήματα συνταγματικότητας
καθώς και αποτελεσματικότητας. Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ προχωρά στις απαραίτητες νομικές ενέργειες
για την κατάργηση του σχετικού νόμου και ερευνά την κάλυψη των συναδέλφων που θα
αρνηθούν να εκπαιδεύσουν τους ιδιώτες στην έκδοση των συντάξεων.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας για πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού καθαριότητας και την οριστική λύση του προβλήματος, καθώς η καθαριότητα
επιβάλλεται καθημερινά και δεν είναι ευκαιριακή ανάγκη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ξεκίνησε η λειτουργία των νέων τοπικών
διευθύνσεων χωρίς προγραμματισμό και σχεδιασμό από τη Διοίκηση. Με έλλειψη
υλικοτεχνικής υποδομής, εκπαίδευση προσωπικού, λογισμικών κ.α. οι συνάδελφοι
αντιμετωπίζουν την αγανάκτηση των ασφαλισμένων επωμιζόμενοι ευθύνες που δεν τους
αναλογούν.
Π.Ε.Κ.Α. Το πρώτο ΠΕΚΑ του Φορέα δημιουργήθηκε χωρίς υλικοτεχνικά μέσα στηριζόμενο
στις πλάτες των υπαλλήλων που οραματίστηκαν τον ενδελεχή ασφαλιστικό έλεγχο και την
κάλυψη των ανασφάλιστων εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία αποτίμησης από σχετική
υπηρεσιακή μελέτη, την περίοδο λειτουργίας του απέδωσε τα μέγιστα όσον αφορά τα έσοδα
καθώς και τη μείωση της ανασφάλιστης εργασίας. Εδώ και πολύ καιρό τα ΠΕΚΑ παραμένουν
άπραγα χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό για επιτόπιους ελέγχους, χωρίς καινούργια
αυτοκίνητα που υποσχέθηκε η νέα Διοίκηση(κ. Χάλαρη). Μετά την χορήγηση αρμοδιοτήτων
ελέγχου των εργαζομένων και από το ΣΔΟΕ, αντιλαμβανόμαστε την απαξίωση των ΠΕΚΑ
και των υπαλλήλων του και ζητούμε από τη Διοίκηση την επαναδραστηριοποίηση τους. Οι
εργασιακές συνθήκες «ζούγκλας» που δημιουργήθηκαν με την πανδημία επιβάλλουν τους
επιτόπιους ελέγχους καθώς καθημερινά είναι τα δημοσιεύματα στον τύπο για ανασφάλιστη
εργασία και εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Διαπιστώνουμε ότι κανένας αγώνας δεν χάνεται καθώς σύμφωνα
με δημοσιεύματα του τύπου παύει η διεκδίκηση του κτιρίου από τα Δικαστήρια. Εκφράζουμε
την ικανοποίηση μας αρχικά επειδή το κτίριο θα συνεχίζει να προσφέρει τις κάθετες
υπηρεσίες του στους πολίτες, καθώς και για την αρμονική και μαχητική συνεργασία των
εμπλεκόμενων Συλλόγων των Υγειονομικών υπαλλήλων με το Σύλλογο μας για την αίσια
έκβαση της υπόθεσης.
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Επειδή υπάρχουν φήμες για άνιση μεταχείριση των υπαλλήλων
που συμμετέχουν στα κλιμάκια καλούμε τη Διοίκηση να κατανείμει δίκαια τα αναλογούντα
ποσά.
ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ξεκίνησε για το 2021 η χορήγηση δανείων από την Διοίκηση προς
τους υπαλλήλους.
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