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ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΚΑ» 
 
Τον Μάιο του 2018 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία των ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η στελέχωσή τους έγινε κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου 
δήλωσαν επιθυμία περίπου εκατό(100) υπάλληλοι και επιλέγηκαν περί τους 
εξήντα(60). Παρά τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες λειτούργησε εδώ και δύο χρόνια 
(έλλειψη στοιχειωδών εργαλείων, ασφαλή αυτοκίνητα, υπολογιστές, εκτυπωτές,  
φωτοτυπικά κ.α.) απέδωσε έργο καθόλα ικανοποιητικό και κατατάχθηκε πρώτο σε 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα πανελλαδικά. 

Παρά τις συνεχείς αιτιάσεις και οχλήσεις μας από τον σχεδιασμό δημιουργίας των 
ΠΕΚΑ  για κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας, περιγραφή θέσεων εργασίας, κατάρτιση 
καθηκοντολογίου, διαχωρισμό αρμοδιοτήτων με τα τμήματα ελέγχων των Υποκ/των, 
καταγραφή κριτηρίων απόδοσης(ποιοτικά και ποσοτικά) κ.α. που θα επέφεραν 
διαφάνεια και ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, μέχρι σήμερα δεν 
ακουστήκαμε. 

Αντί αυτών βλέπουμε κατά διαστήματα μετακινήσεις υπαλλήλων από τα ΠΕΚΑ προς 
άλλες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με το αιτιολογικό της  μειωμένης απόδοσης τους, 
αξιολογώντας στατιστικά περιορισμένων χρονικών περιόδων. Αυτό έγινε και πρόσφατα 
με την μετακίνηση υπαλλήλων από τα ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας προς το Περ/κο 
Υποκ/μα Θεσσαλονίκης, όπου ελήφθησαν υπόψη στατιστικά απόδοσης των μηνών 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες. 
Συγκεκριμένα, τα ΠΕΚΑ Κεντρ. Μακεδονίας από τον Ιανουάριο του 2020 
λειτουργούσαν χωρίς Δ/ντρια με αποτέλεσμα προϊστάμενοι και υπάλληλοι να 
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επωμίζονται  καθήκοντα αναπλήρωσης. Ως συνέπεια αυτών υπήρξε η αντικειμενικά 
μειωμένη απόδοση των εν λόγω υπαλλήλων κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
με αποτέλεσμα να κριθούν ανεπαρκείς και να στιγματιστεί η υπηρεσιακή τους 
υπόσταση.    

Τα ΠΕΚΑ ως ελεγκτικός μηχανισμός του e-ΕΦΚΑ όντας επιφορτισμένος με το δύσκολο 
έργο πάταξης της ανασφάλιστης και υποασφαλισμένης εργασίας, προϋποθέτει την 
επικράτηση ομοψυχίας και ασφάλειας στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Οι 
μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς προηγούμενη αίτηση και με πλημμελείς μεθόδους, 
προκαλούν αναστάτωση και δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και άγχους. 

Καλούμε τη Διοίκηση να τηρήσει την υποχρέωσή της απέναντι στους υπαλλήλους των 
ΠΕΚΑ και να: 

- Λάβει υπόψη τις απόψεις - προτάσεις των Συλλόγων και της ΠΟΣΕ για την λειτουργία 
των ΠΕΚΑ  

- Ανακαλέσει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του ΠΕΚΑ Κεντρ. Μακεδονίας που δεν 
έκαναν αίτηση 

- Ικανοποιήσει τις αιτήσεις μετακίνησης υπαλλήλων των ΠΕΚΑ 
- Στελεχώσει με νέους υπαλλήλους τις κενές θέσεις με πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
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