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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΦΚΑ 
 

Μεηά ηελ αλαιπηηθή κειέηε  ηνπ ζρεδίνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ ΔΦΚΑ αηζζαλόκαζηε ηελ 
αλάγθε ππνβνιήο νξηζκέλσλ παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ.  
Πέξα από ηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο, γηα ηελ αλάγθε ζύζηαζεο εηδηθήο επηηξνπήο κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 
θαζώο θαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο καο, πξνηείλνπκε θαη ηα εμήο: 

1) Σελ  παξακνλή ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε απνθεληξσκέλα ηκήκαηα 
(Αμηνύπνιε, Αξηδαία, Μνπδαληά) 

2) Σελ εγθαηάζηαζε ηεο έδξαο ηεο Α΄ Γ/λζεο πληάμεσλ -  πνπ αθνξά ηελ Βόξεηα Διιάδα -  
ζηε Θεζζαινλίθε. Πηζηεύνπκε όηη ε εκπεηξία, ε γλώζε θαη ε  εμεηδίθεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ησλ 
ππαιιήισλ πνπ ήδε ππεξεηνύλ σο εηζεγεηέο, ζα βνεζήζεη ζηελ νκαιή θαη γξήγνξε απνλνκή 
ησλ ζπληάμεσλ.( ζπλ/λν ζρεηηθό έγγξαθν ησλ ππαιιήισλ ηεο Τπνδ/λζεο πληάμεσλ Πεξ/θνύ 
Τπνθ/ηνο ΔΦΚΑ Μηζζσηώλ Θεζ/ληθεο). 

3) Σε  ιήςε πέξαλ ησλ πιεζπζκηαθώλ  θξηηεξίσλ θαη θξηηεξίσλ δπλαηόηεηαο  πξόζβαζεο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ κε ηα Μ.Μ.Μ., γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Σνπηθώλ Γηεπζύλζεσλ. Οη αζθαιηζκέλνη 
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζην Τπνθαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ηα 
Μ.Μ.Μ. Η δεκηνπξγία Σνπηθήο Γ/λζεο κε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπο    δήκνπο Ππιαία – 
Υνξηηάηε – Λαγθαδά – Βόιβε θαζηζηά αδύλαηε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζε ζεκείν πνπ λα 
εμππεξεηεί ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο όρη κε Μ.Μ.Μ. αιιά νύηε θαη κε Ι.Υ.    

4) Σε  ρνξήγεζε αξκνδηόηεηαο επηηόπησλ ειέγρσλ θαη ζηα ηκήκαηα ζπκβνύισλ αζθάιηζεο 
θαη εηζθνξώλ.  Θα πξέπεη θαη νη ππάιιεινη ησλ ηκεκάησλ ζπκβνύισλ αζθάιηζεο λα έρνπλ 
ηελ δπλαηόηεηα επηηόπησλ ειέγρσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 
παξαβαηηθόηεηαο.  

5) Σελ πεξηγξαθή αξκνδηνηήησλ  ησλ πξώελ ηκεκάησλ  νηθνδνκηθώλ έξγσλ.  
6) Σελ εζεινληηθή ζηειέρσζε ησλ ΠΔΚΑ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ζηειέρσζή ηνπο. 

Σελ κε ππνρξεσηηθή ζηειέρσζε από άιιν λνκό πέξαλ απηνύ ηεο έδξαο ηνπ ΠΔΚΑ. 
7) ην Γ/ληηθό δηθαίσκα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ΠΤΤ, ηεο πξνζσξηλήο κεηαθίλεζεο 

ππαιιήινπ γηα ηξείο(3) εβδνκάδεο, λα πξνβιεθζεί νηθνλνκηθό θίλεηξν  αιιά θαη  απνθιεηζκόο  
επαλάιεςεο κεηαθίλεζεο ηνπ ηδίνπ ππαιιήινπ ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπ.          

8) Οπζηαζηηθό HELP DESK, ελεκεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθό. 
9) Αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «ειιείςεη» ΠΔ-ΣΔ-ΓΔ κε ηελ ιέμε «ή» ζηηο παξαγξάθνπο πνπ 

αθνξνύλ ηελ επηινγή Γ/ληώλ θαη Πξντζηακέλσλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην λόκν 4369/16. 
ΓΙΑ ΣΟ Γ.. 

   Ο Πξόεδξνο                                                                                   Η Γελ. Γξακκαηέαο 
 
 
Κάκηζεο σηήξεο                                                                      Παπαιεμνπνύινπ ηακαηία 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΘΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑΣ  

Απιστοτέλοςρ 15 – Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54624  
Τηλ. 2310 294715-Κιν. 6945254276  Φαξ  2310 294966 

                                                      MAIL: seikathess@yahoo.com 


