
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αθνξκή ην Οξγαλόγξακκα πνπ δόζεθε πξνο δηαβνύιεπζε από ηελ 

Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ, ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ζηνλ πξόεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. 

ηνπο έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο, ηελ αγσλία, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο καο 

όζν αθνξά ηε λέα δνκή, ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηαδηθαζία απνλνκήο 

Σπληάμεσλ θαη λα ζαο δεηήζνπκε λα ηα κεηαθέξεηε ζηελ ΠΟΣΔ-ΙΚΑ θαζώο θαη ζε 

όπνηνλ άιιν θνξέα ή πξόζσπν θξίλεηε εζείο απαξαίηεην. 

Η Υπνδηεύζπλζε Σπληάμεσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Υπνθαηαζηήκαηνο ΔΦΚΑ 

Μηζζσηώλ Θεζζαινλίθεο (η.ΙΚΑ-ΔΤΑΜ Θεζζαινλίθεο) έρεη ηελ αξκνδηόηεηα 

απνλνκήο ζπληάμεσλ γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (20% 

ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ) ηηο ηειεπηαίεο έμη (6) δεθαεηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο καθξόρξνλεο πνξείαο απέθηεζε ηεξάζηηα εκπεηξία θαη ζηειερώλεηαη από 

εμαηξεηηθά θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν ππαιιειηθό πξνζσπηθό, ην νπνίν 

αληαπεμήιζε κε ζνβαξόηεηα θαη επαγγεικαηηζκό ζε όιεο ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ηηο 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ελώ ζην πξόζθαην παξειζόλ 

έρεη επηιεγεί λα εθπαηδεύζεη πξνζσπηθό λενζύζηαησλ Τκεκάησλ Απνλνκώλ 

Σπληάμεσλ άιισλ Υπνθαηαζηεκάησλ. Η Υπνδηεύζπλζε Σπληάμεσλ Θεζζαινλίθεο 

είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε ζε όγθν εξγαζίαο κνλάδα απνλνκήο ζπληάμεσλ ηνπ ηέσο 

ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη απνηειεί απνδεδεηγκέλα κία εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή δνκή. 

Τν άξζξν 15 (ζει.22) ηνπ λένπ Οξγαλνγξάκκαηνο πξνβιέπεη όηη ε Α’ 

Γηεύζπλζε Απνλνκήο Σπληάμεσλ Γήξαηνο κε ρσξηθή αξκνδηόηεηα όιε ηελ Βόξεηα 

Διιάδα θαη ηελ Θεζζαιία, ζα εδξεύεη ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Σπληάμεσλ. Πηζηεύνπκε 

όηη ε κεηαθνξά ηνπ βαζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο απνλνκήο ζπληάμεσλ ζηελ Γεληθή 

Γηεύζπλζε θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ ππόινηπνπ αληηθεηκέλνπ ζε δεθανθηώ (18) 

Υπνθαηαζηήκαηα θαη ηξηάληα νθηώ (38)!! Τκήκαηα Σπληάμεσλ θαη Παξνρώλ, δελ ζα 

απνδεηρζεί ζε θακία πεξίπησζε έλαο ιεηηνπξγηθόο θαη εθηθηόο ζρεδηαζκόο. Πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε όηη ζην λέν Οξγαλόγξακκα δελ πξνβιέπνληαη Τκήκαηα Δθθαζάξηζεο 

θαη Πιεξσκώλ Σπληάμεσλ θαζώο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 32 θαη 33 αλήθνπλ ζε 

μερσξηζηέο Γηεπζύλζεηο. Δπίζεο δελ δηεπθξηλίδεηαη επαξθώο θαη ε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο θαη εθδίθαζεο ελζηάζεσλ γηα όιεο ηηο ζπληάμεηο (γήξαηνο, αλαπεξίαο, 

ζαλάηνπ). Τν λέν Οξγαλόγξακκα αληίθεηηαη ζε βαζηθέο παξακέηξνπο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο-απνδνηηθόηεηαο ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ππεξεζηώλ, ελώ 

πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ζηα πιαίζηα ηεο απνθέληξσζεο ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε ησλ 

πνιηηώλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο ζηα θέληξα απνθάζεσλ. 

Πξόηαζε θαη δηεθδίθεζή καο είλαη ηόζν ε Α’ Γηεύζπλζε Απνλνκήο 

Σπληάμεσλ Γήξαηνο όζν θαη νη απνλνκέο ζπληάμεσλ αλαπεξίαο, ζαλάηνπ, 

Δπξσπατθήο Έλσζεο & Γηκ. Σπκβάζεσλ θαζώο θαη νη αλάινγεο αξκνδηόηεηεο 

Δθθαζάξηζεο θαη Πιεξσκώλ λα έρνπλ έδξα ηελ Θεζζαινλίθε σο γεσγξαθηθό θαη 
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δηνηθεηηθό θέληξν ηεο Βόξεηαο Διιάδαο. Τν πξνζσπηθό ηεο Υπνδηεύζπλζήο καο, κε 

ηελ πξνζζήθε ζηνλ θνξκό ηεο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ππεξεηνύλ ζηηο αληίζηνηρεο 

δνκέο ηνπ ηέσο ΟΑΔΔ θαη ηέσο ΟΓΑ, έρεη ηελ ζέιεζε, ηθαλόηεηα, εκπεηξία, γλώζε 

θαη απνθαζηζηηθόηεηα γηα λα ζηειερώζεη θαη λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά θαη 

νπζηαζηηθά ηε κεγαιύηεξε αιιαγή ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο. 

Από ηελ πξώηε θηόιαο παξνπζίαζε ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο θαη παξαηεξώληαο 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη είλαη ινγηθό λα καο θαηαθιύδεη αίζζεκα 

αβεβαηόηεηαο. Πξνβιεκαηηδόκαζηε από ηε κεγάιε γεσγξαθηθή θαη δηνηθεηηθή 

δηαζπνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζώο ηα δεθάδεο απηά ηκήκαηα από ηελ πξώηε ζηηγκή 

ηεο ζύζηαζήο ηνπο ζα ρξεηαζηεί λα ζηειερσζνύλ από έκπεηξν πξνζσπηθό πνπ δελ 

δηεπθξηλίδεηαη από πνπ θαη κε πνηα θξηηήξηα ζα πξνθύςεη. 

 

 

Με εθηίκεζε νη Υπάιιεινη ηεο Υπνδηεύζπλζεο Σπληάμεσλ 


