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flιξε ,Γjγ τταß:}{ι:σα ε:πιτ,ι,ò:j,,ß:, βÝλουιJ€ ν:ο ζπ:.{ζ γ:Jßýιιßσουμε, g,,ri: .{Ω.:ι τ

¹]i{rβ,\iιila π,ου τ,:,λ,òιττωρι:ß τüι:* :ßουò; υπαλλι'λοψι! τcυ Ιοπßκß:ý Υττι:ß,ιΙτι:ò ir"A
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ß,ß,υπηρ:ε:τοιJ\ττC{ι αmò) αυτü, ειιÝλ,τιστþνταò στην επßλι.ιση ΤΟυò απιι μÝρι-τ,"Ιò

ßJßΙò,
Το "ß"ò:π;κι5 ι.ιττοκατÜστηßJζξ ßΚΑ-ΕΤΑβ-º ΝεÜττολι"1<, €}εσ/νßκηò στεγÜßετι:Ι

στιιγ οδü ß(ωνßνου ßßαραμòιιßΙιι'ß 25,- ΝεÜττο,λη, α,π,ü τ<.; º992, Σε Ýò,3εση ,ηò



ΤιχνικÞò ΥτßηρεσΙαζ τOυ ΙΚq Εº"ΑΜ, τονßζεται. ιß;ι ατ,ßι το 2ΟΟ2 ,;πÜρχτ>υν

ποοβλÞματα στατικτßò επÜρκßιι]ò τ)υ κτιρßαυ,
ß-Ι ßßιαμüò:φι.ιιση του τ.τßρßου κα! Tf, τιßιοιßλÞματα πυß)ßι Jφ:-ºλτ|ßjßζ

κò:*ιστοýν ßα κτßJ:ιι:ι ß:ιιòιτÜ,\λιlλ{} ,ι,ια χρÞση, l-,ß π-ολι;π,.Ι-ο;<ιßτη-α ατη ß;ιι,ßρßßß}, ßjι-ξ

ι;ι]ι,ι χτιρßοι.; και η ßτλÞρηò aiτ,cι.;σia λι:ιτου6ιγικßιτΓ!τιfζ, ι:φε,σε:ò §ßjι,ι};-fi,.χ,ιτ;ι

l;ßßμι,:ντßτÜ το κα{}ηß,ßερινü Ýρ,γι: των συναßßÝÝ.φυν κß:τÜ τΓjν Üι;,ò']σ;ι li,ι*ιlj

κι"ι,ßßΙlκýντιι:ν τΟt,ζ; κιιß: αφετÝροι: $ημιουργεß cºι.;σÜρεστε(.; κ,:τταστÜσ;:ιζ γ!{.} Τξ)υò

ασφαλισμ,ιÝ,l*υò. Τα γραφεßο τrlc; Διευθýντριαò κc{ι τ* :,μιημα των Δι*ικητßκοý
ßJ$ßσιòονται òιτο δý"ιL;;ß του KTιpi}ιJ, Ο χþροò υτrοδ]χΓιζ ι:ßνcιι ασφυκτ:ι:Ü ß.ßικ6:üò
òι"ιι;ιτ:υργþν,ßαò αι;ιι,3Þκει; χιΙßειιß,:, με τουò gg,φ,ºλιομÝ'τουò να ιι-ΡÝμιουτCIι

κι;ι,ßι*λε;òτιιΕÜ απü τ,:ι γκισÝ. ,j ι"\εýθερι^1 ßτρücιfßαιιτß τιιιν AfuiE:A ι{c{} τß:-ιν

τß;ßlòßι_,.τμιÝνιτ.ν εßγι;ι ßßξεδüν òιß:ßßγ,.31η. Τα μÝτιτα ιισφ,α}εßιιò του κτιμßcυ ιßνι:ι
*;*,ιχειþδι: ß}ημιοιιργιυνταò ξιß,d*ßκÝò συνθÞκε,ò γ!{ι "ιτ;ραβßαση τßßq εισ*ß:ιτ:,"ß

;ι":ι.: κτ,ρßου ßßαß ιιτη S;Üπραξι1 λτßατειþν. l\;ΙÝσα σε 5ιÜστιlß.,jα jτÝντε ;-l,ηνιß-ιν κι:ß
συγß".εκριμÝνα τον ß3Ι2O'Ι3 ιi,fii το,γ '12^!2α13, Ýγι,σαν δýο ληατεßεò Φτο
ι_::τοκατιßστºι,Jα, 

-Γτßν ιτερßοδο τηι; μεγÜληò αιιοßκòιξιüß*lΓι3ηò σ πληß_αι_:,3μιε"lò ιηò
περιοχÞò αυξÞθηκε <ατακιßρι.ß«)α ljε αποτÝλεσ:,ια να ,α*ξηθεß κι:ι ο Gριß3μßιºò τι.lν
αιτφαλιòrμÝ"τιον π,ου :ξυπιlρετòιßινιßιι òιπü τι: Υ,τοκ/lßα"

ß\{òτ;ß την σιιιßχþνευσß] τοι-; Υττοκ/τοò ,\αγιιαδι! ιιαι τοιß π,αß}G-.τ:':|ßι-ß,,;ß;

,Ι:,ι:υ#αý ο ι;ριθμ*ò lij\l ασφα:ιιαß_ιÝνι;:ν αιιξÞ€,ητε ζτκ$μßº τιερισσüτε.;.lι;. ß iΓj -Γß,ý

ει.ι}.υψη τι,"ν αυΙßημιι,,ßων ιfν(χι,,|:ιßι\,τ παραχOjρÞθηιιιιιß 3tJθ τετ,ραγιιßßßßι<Ü ,.;Ý.'ßρα

ι:;τ,* διπλα,ιι: κτßριιτ στο ο,ποßò σ,ιεγÜζεταß η Ιιr}ονüδα Υνεßι:ò ΠΕΔΥ λ;εÜ'ττcιλτιò

καß με το ò τοßο ε:ττικι3]νωνεß ε.ζ,,Lý,ßßρικÜ. Το αρχεßο του ;''τßοκ/τcò βρßακεται #τΟ

Στρτ:τþ,;ι },òιλκιδßκιlι; <τε ιßιιüκτΓ:τ,; κτßριο τοιß ,fu\ -ΕΙ"Α§,m. Η εγκατÜσταση τθυ
ι:Ι*κ,4ι:ρω|,Ýνι:υ ττ}ηοοφι:ριατ:οß,; συστÞματò,ε (ι}.Π.Σ,;, τ§"Ι9θS Ýγινε ιjε
τß,:; ß.α *ßιχ ση c;Ý.ι;.ιßι 1 *-; ιj απα ρα ßτ η τ,ι.,.ι ιι π ρο ý τ oθτr: σß:ι.,;γ,

'L:γιτ*ν τε,;λ,ße"ò πρι:σ:τιßιι,}ι,_j{ò ßξεýρεστlò Ü,\τιου {ΤιÝßΟß_; ζ}e ι},.jlj€$,iyιxi:,ia

ß{ζ]ι L,]ε Τßι Δι;μ*,lßιι ιº ΑρχÞ, Φß οπσßεò ιßμιι;q, ι:.ττß.β";σιιν Üκαòιτßιßò, ßß;α;
δ ßαγι..ßν ι σμε,ß πραγl,ιι ;*ποι Þ θη ri{Ji,, ß]πÝβ ησαν εΕθσι}ò; Ü kcι ρττοι,

ΑπÜ τòν ßΙ2'":'1ν, ημερ,ιι,:ηνßα ενοπιιßηστjτ; κß,ι Ýνταξηò Φi\ir]y ?dιv
ιισφαλιòßτικßιν ταß.ßεß,J"}ν στον Ε],φΚΑ, τε ουγκει.:ρßμÝνο 'Υ,τι:κ/μια δεν ß}α

μττορÝσει ιcι πρΦαq,Ýρε.ι οýτε τιζ, δτοιχειþδη παρòχÝò ατουò ασφα*,ισß-ιÝνι,,,-ιζ

ßφ*σον ο Ι:ΦΚΑ θ"-: ,λειτουρ\,Γιι:ιε,; βαι:ισμÝιτοò κ:Jτ}ß{${; òτιò δομÝò χß.ßι 'i{J krip:a
τß ιΙ Ι |κlΔ

Ιιßα τονßσου;,.ß,, üτι òrτºν ασφαλιστιι<ι1 περß*χ.Þ τ*υ Υπßι,ßτòß, ,.ßß-.l

Ýιß:ιτο",jβιιΕß ßιανÝν,º ÜLλο κτßριο π.§υ να ανÞκει ,:ε Üλ"λα α$φα}ιισΤικü τ,=ß_,tε.ιτ ßß';ßυ

ητρΟΚι:ßΤ{] ι ν α ουγ-{ι.ιß,,ιε υθεß εν üψ ει το υ ΕΦ ΚΑ.
Νßα ;ιτισημÜνο;l;ε επßò,ιß<,, üτι η ι:ýμ[ßαση μιßσθι,,ισηò του κτß$ßò.Ýυ 'i*L;

ι,ßιτß:κ{]τιχστÞß_ιατοò Ý;òιßι ξÞξει ffιºι} το 200S }ξ{ιß τc ενοßκßý καταβÜ,ß,\,lταß ß;eτÜ
ß.l τß{] .:gγßýγι' "ßου ;δßτμ ττßτÞ,

ßι.ºετιß ι:α-* ειιιÞγηση jßº{] Δ/ντριòιò joι| ßß'τιß}χßτο{; ßζ, Χι;"ιßΙßlει:L1-,ι,υι1

ß{ß;'ιßlß*:ζ, ιl Ýßιαικºßπß. τýυ ΙΚξ ß*"ΓΑιν*Ι κ. Κα}ßιιματιι:νòιò Διονýσιοò - : ι:τιι;ß,],ζ

ε,ßτ;ι:κÝφθηßßε, τζJ Υττε:κßμα και ßßιατßßστωσε και ο ßδιòιò την ακαταλλτßρ.ι:ιτrlτα'ßc,υ
κιιρßου- Ýσ,"ε.ιλε διιò ι;πιστολÝò ,ιτριτò τη Διοßκτ;ση τζ}υ ΟΑΕΔ νßc παß:)ß]ΧζdρΙ"}Οη

χG:ρου απÜ ιδι,:ικ;rßτο α,ιιεκμετÜßrλει:το ακßνητο To:.J ΟÝ,ΕΔ επß τηò οfßοý
Α*γκετδÜ 117-1º9 ò,:-ηß,, λΙεÜπ,ι:λη Θεσ/νικηò, ττρι:ιιε;ßÝνοτ, να στεγcστ*ýν ι:Ι

Λ; οι κητι ι<Ýò \'πη ριεσßι:ò το υ Υττι:: ιο'ιι-,ò Ι ¼\ ΕΤΑßι4 :ι-Ιε-τιπολ r: ò "

δπε δÞ λò;ιτ;"ßι,.ι το Υ¸"*ßßιμßι ταυ ßΚβ, ß:ΤΑΙνß Ιrßειß,τιτληß. Φε}Ι:ßßt,,Γι,' ,];τ γ

ß;τ,*ρεß 
-γα ß]γτεττεξÝΙιι3ιει επαρ}ßιJζ; #τιß; σηι"jερι,g,Ýι; ι;ι:γ ι-ικ,ιι;" πφσο 1;τß,τ,Α*γ ι;=ιι.

ιιε.:ξημÝνεò :ι.lÜγιιε,;,\ειτουργßαι; -ß*υ ΕΦΚΑ, $αò παρ(;κιιλοý;-:ε, να ι.Ιß:,ß;Ιß.jνÞ,:lΙ;εΙ



,νιß{ τ,jν τταjj(:ßχþρι]ι3Γj ßJÝροιJò τl)ι_ß ανεκμετÜλλευτc,ι, κ,τιτιßι:ι; του ΟΑß]ß,λ \ß;α τΓßν

ßιιτε;γ κα τ*fl,τßιση τοι.,.

Επε.δÞ η ιιπαρÜδι:κτη ,αυτÞ κατÜστατη Ýχει αφειιüò εξαιττ,αÞσει τιlν
ßjιτομονÞ κ,_ιι τºν ανεχ.τικüτητ8 Tfu":l,υπαλλÞλα:ν κοιCIφθ,rερου κινδυγεýει η ßδια
ι,; ζωτß τ:ι:ι ι1 ασιφÜλεια των ερ,{{]ß::,:lμÝνων.

Σαò κr:λe:ιßμε λ,ιßπüν. ,ι,ι,τ iJiiiTi θετιιιÜ τΓ]f κ(ιßγÞ πρÜταση τοι, ΣυΑ,τÜ,ι,*ι:,
τιιυ *ioιkr;,Γι ToιJ ßß,.Α ΕΤΑμΙ, τ!ι,, Δ/ντρι,:ò το'ι Υ"π"οκΙτοò κα; τπ{. Τß.{νßß{ß',ò
Υ"ττηρεσßαò και να αγταποκg:ι3αßιτ Üμεòτα στην ι:τιßλυ$η ßJ¾{3ý τl,-ß }{βτ:νßοιj
προβλÞματοò, κι:ιτÜ πρωτßστιιιζ, §τα πλαΙσια τηò ε:φαρμòγτßò των μιßτρων για
τιºν προο,/ι.ýψÞ τηò πρ,οοτ{)ι,3ß#ò τηò ασιΒÜλιßι,αò και τΓ1ò ι;γεßαò τß,;ν
εργαζομÝνιοg κατÜ τßν εργαc,ßα τι υò (Koιv,cδιlyia [ßθr3ß}ΙΙΕΟΚ),

ß_ß:νιß1.;μÝνα :

j.ßττιστολ,Ýò ß2) ι:τιý ττ1 Δ/,υσι1 òιαι;γεχνικþν υπηρε(jßþßι;το*ζ τον Δß;:ß ι]τ;'1 1ß,ι;",

ßjΙ\Γ_Ιι
ß],Εττιστο}ιτ ι3ιευ{}ý,-ιτß)ιαò ΙΚΑ-ß-:'Τ,{Μ Θεσσαλονßκηò αι3òò τον ΑιοικητΙ1 τc,υ

ΙΡ;;Α-ß:ΤΙ\βJº

ß-|Α ΤΟ ,ιΣ

ß} Πμιοεß5ροò Η ΓενικÞ Γραμματ*αò


