
 
 

 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 303                                                                                Δεκέμβριος  2017 
 

                                                                            ΠΡΟΣ 
                                                                               Υφυπουργό Εργασίας 

                                                                                   κ. Πετρόπουλο 

Θέμα: «ΚΕΠΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ (Ζ’ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) » 
κ. Υπουργέ, 
 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα λειτουργικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στα ανωτέρω ΚΕΠΑ. 
1. Λειτουργεί στο Νομό Θεσ/νίκης ένα ΚΕΠΑ χωρίς προϊστάμενο, που διεκπεραιώνει 

Α’θμιες και Β’θμιες Επιτροπές (Α’θμιες για όλο το νομό Θεσσαλονίκης και Β’θμιες , 
Υπηρεσιακά Σημειώματα για τους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς) καθώς και 
επείγοντα περιστατικά από άλλες περιοχές.    

2. Δέχεται κατά μέσο όρο 60 αιτήματα ημερησίως.  
3. Εκδίδει περίπου  100 αποφάσεις την ημέρα. 
4. Λειτουργούν καθημερινά  τέσσερις (4) επιτροπές  χωρίς να έχει ακυρωθεί ποτέ καμία  

(ακόμη και για κώλυμα ιατρού) και εβδομαδιαίως δύο (2) επιτροπές κατ΄οίκον  σε 
επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης 

5.  Δεν προβλέπεται ταχυδρομική ειδοποίηση για την προσέλευση των ασφαλισμένων, με 
αποτέλεσμα να προκύπτει πρόβλημα με τη διασφάλιση νομιμότητας της διαδικασίας 
καθώς και δέσμευση υπαλλήλων για την τηλεφωνική τους ειδοποίηση. 

6. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση προστασίας  και αντιμετώπισης  παραβατικών  
συμπεριφορών των συναλλασσόμενων  προς τους υπαλλήλους του ΚΕΠΑ, γεγονός 
που τους ταλαιπωρεί με άσκοπες δικαστικές διαμάχες. 

7. Λόγω της ιδιαιτερότητας των συναλλασσομένων και της φύσης της εργασίας  οι 
υπάλληλοι πρέπει να τύχουν ειδικής εκπαίδευσης. 

8. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Υποκ/τος που πραγματοποιεί τις κατ’ οίκον επιτροπές, 
κινείται χωρίς έγκριση ειδικής δαπάνης για βενζίνη και συντήρηση.  Ο οδηγός που είναι 
ταυτόχρονα και γραμματέας ανήκει στο δυναμικό  άλλου τμήματος (οικονομικού) 

9. Την τελευταία διετία τέσσερις υπάλληλοι μετακινήθηκαν κατόπιν αίτησης τους χωρίς να 
αντικατασταθούν. 

10. Σήμερα υπηρετούν έντεκα (11) υπάλληλοι εκ των οποίων, δύο(2) στο αρχείο και ένας 
(1) οδηγός – γραμματέας. 
Προς αποφυγή δυσχερών καταστάσεων συνεπεία των ανωτέρω και λαμβάνοντας 
υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις καθώς και την πληθυσμιακή σύνθεση του Νομού 
Θεσσαλονίκης, θεωρούμε επιβεβλημένη την ενίσχυση του ΚΕΠΑ με προσωπικό,  
προκειμένου οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους.  
Στη διάθεση σας για κάθε  διευκρίνιση. 

                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
      Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γεν.Γραμματέας 

 
   Κάμτσης Σωτήρης                                                                   Παπαλεξοπούλου Σταματία  
 
Κοινοποίηση 
κ. Διοικητή ΕΦΚΑ 
ΠΟΣΕ ΙΚΑ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

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

                                                      MAIL: seikathess@yahoo.com 


