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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
      Κύριε Διοικητά, 
 

Τα γεγονότα που αφορούν το ΠΕΚΑ Κ. Μακεδονίας και σχετίζονται με την ασφάλεια των 
αυτοκινήτων είναι γνωστά, καθώς από την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΚΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε αυτό, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για 
την ασφάλεια των αυτοκινήτων που επιτάχθηκαν από τα τοπικά Υποκαταστήματα για τη 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Με συνεχείς ενοχλήσεις ζήτησαν επανειλημμένα την 
επιδιόρθωση ή  την αντικατάστασή τους. Η προκλητική αδιαφορία της προηγούμενης 
Διοίκησης για την επίλυση του θέματος, εξάντλησε την υπομονή των υπαλλήλων οι οποίοι 
αποφάσισαν να αποσύρουν τη δήλωση τους για τη διάθεση τους να οδηγούν τα 
αυτοκίνητα.  
Η νέα Διοίκηση εσφαλμένα εξέλαβε ότι η κίνηση αυτή ήταν ενάντιά της και ο Διοικητής στην 
ολομέλεια των προέδρων δήλωσε ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενη. Η πεποίθησή του αυτή 
δεν άλλαξε και παρά την κατοπινή του δήλωση ότι ξεπερνά το γεγονός, προχώρησε στην 
«τιμωρία  υπευθύνων». 
Με απόφαση του ο Διοικητής και χωρίς προηγούμενη αίτηση του ιδίου, μετακινεί 
προϊστάμενο τμήματος ελέγχου από το ΠΕΚΑ Κ. Μακεδονίας σε τμήμα ελέγχου τοπικού 
Υποκαταστήματος, τη στιγμή που υπάρχει ήδη αίτηση για μετάθεση από άλλον 
προϊστάμενο που δεν ικανοποιείται, αλλά και χωρίς να τίθεται υπηρεσιακή ανάγκη. Όταν 
μάλιστα ο μετακινούμενος προϊστάμενος, κατά δήλωση των υπαλλήλων του ΠΕΚΑ, 
επέδειξε αξιόλογη διοικητική ικανότητα την περίοδο της θητείας του στην εν λόγω 
Υπηρεσία, και ως αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης, και επιπλέον αποτελεί 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος στα συνέδρια της Ομοσπονδίας μας, διερωτόμαστε για τη 
σκοπιμότητα και την αιτία αυτής της μετακίνησης. Εξάλλου η απόφαση αυτή έρχεται σε 
αντίφαση με τη δήλωση του Διοικητή στην ανοιχτή επιστολή του προς τους υπαλλήλους 
του ΕΦΚΑ στις 3/3/2020, ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ θα γίνεται 
«με απόλυτο σεβασμό στην εμπειρία, στην αποτελεσματικότητα και στην μέχρι τώρα 
υπηρεσιακή σταδιοδρομία του καθενός» 
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Την ίδια στιγμή η Διοίκηση προχωρά και σε άλλες μετακινήσεις υπαλλήλων (ΚΕΑΟ-
Αριδαία-Γιαννιτσά). Συγκεκριμένα, προχωρά στη μετακίνηση τριών (3) υπαλλήλων από το 
Υποκατάστημα της Αριδαίας και ενός (1) από το Υποκατάστημα Γιαννιτσών στο 
Υποκατάστημα της Έδεσσας για υπηρεσιακές ανάγκες, εκ των οποίων οι δύο(2) είναι 
παράνομες καθώς αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 περί 
μετακίνησης υπαλλήλων (τρίτεκνοι). Θεωρούμε ότι η πραγματοποίηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Υποκατάστημα Έδεσσας ίσως  εξυπηρετούσε κάποιους 
άλλους υπαλλήλους από τους επιλεγέντες. 
Η μετακίνηση τριών (3) υπαλλήλων από το Υποκατάστημα Αριδαίας καταργούν στην ουσία 
το ίδιο το Υποκατάστημα, καθώς οι εναπομείναντες υπάλληλοι αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντα. Εάν η Διοίκηση με την ανωτέρω κίνηση είχε ως 
στόχο να εφαρμόσει το οργανόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο το Υποκατάστημα Αριδαίας 
μετατρέπεται σε Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πρέπει 
προηγουμένως να καθορίσει τις αρμοδιότητες του. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της 
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που απέρριψε όλες τις ανωτέρω θέσεις και της 
ΔΑΚΕ που απέρριψε την πρώτη), να εισηγηθεί στο Διοικητή: 

- να ανακαλέσει τις παραπάνω αποφάσεις μετακίνησης προς αποκατάσταση της ομαλής 
λειτουργίας των θιγόμενων υπηρεσιών. 

- να επανεξετάσει την υποβάθμιση του Υποκαταστήματος της Αριδαίας σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο έγγραφό που επισυνάπτεται. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογός μας σε κοινό βηματισμό με την Ομοσπονδία μας θα 
υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο και δόκιμο τρόπο όλους τους συναδέλφους μας και τον 
καθένα ξεχωριστά. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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