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 Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης, 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης 

 Συλλόγους-Μέλη μας 

 

    Θέμα: Σχετικά με το αίτημα κοινωνικών φορέων, για την παραχώρηση του κτιρίου του 

υποκαταστήματος πρώην ΙΚΑ Πύλης Αξιού στη Θεσσαλονίκη.    

 

Κύριε Διοικητά,  

Όπως σας είχαμε επισημάνει και με το έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. 14/15.01.2020, είναι 

ηθική αλλά ταυτόχρονα και νομική η υποχρέωση που φέρετε, μαζί και με τα υπόλοιπα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα μας, για τη χρηστή διαχείριση αλλά και  

προστασία της ακίνητης περιουσίας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ), καθώς αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο, για την διαχρονική  

βιωσιμότητα κι ευρωστία του ασφαλιστικού μας συστήματος.  

Το αναφέρουμε αυτό, διότι όπως μας έγινε γνωστό από τον πρωτοβάθμιο Σύλλογο 

Εργαζομένων ΙΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, έλαβε χώρα ευρεία 

σύσκεψη τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης, παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων, 

έχοντας ένα εκ των θεμάτων της συσκέψεως τους και την παραχώρηση του κτιρίου του 

πρώην ΙΚΑ της Πύλης Αξιού, ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ.  

Το ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ –ταυτόχρονα- σ’ αυτή τη σύσκεψη, ήταν το γεγονός, 

ότι ενώ είχαν κληθεί οι πάντες και τα πάντα,  στοιχειωδώς, δεν είχε κληθεί κανείς 

εκπρόσωπος από τον e-ΕΦΚΑ, που είναι κι ο «νοικοκύρης» του συγκεκριμένου κτιρίου.  

Επειδή όμως το κτίριο αυτό αποτελεί για περισσότερα από 50 χρόνια, σημείο αναφοράς 

για το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα της πόλεως της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν 

εξυπηρετηθεί και συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τις εκεί υπηρεσίες μας, μερικές 

εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένων.  

Επειδή στο κτίριο αυτό, στεγάζονται:  

i. Το Ζ΄ Τοπικό υποκατάστημα μισθωτών e-ΕΦΚΑ,  

ii. Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),  

iii. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ,  

Επειδή, κανένα άλλο ιδιόκτητο κτίριο του φορέα μας στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να καλύψει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες της 

υπηρεσίας μας αλλά και της τοπικής κοινωνίας, όπως τις καλύπτει το συγκεκριμένο κτίριο, 

το οποίο ταυτόχρονα είναι κι εύκολα προσβάσιμο από τους ασφαλισμένους μας, ιδίως, δε,  

από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.   

                                       Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους,  

Αδυνατούμε και να σκεφτούμε καν, ότι υπάρχουν σκέψεις για την παραχώρηση του 

κτιρίου, σε οιονδήποτε φορέα ή ακόμα και σε δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό, αφού κάτι 

τέτοιο, θα καταστρατηγούσε κατάφορα τα συμφέροντα του φορέα μας και θα 

δημιουργούσε σοβαρές υπόνοιες, για κακή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του.  

Ως εκ τούτου, σας καλούμε, όπως καλούμε και όλα τα μέλη του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, πάντα στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, αλλά  και των υποχρεώσεων που φέρετε σύμφωνα με το 

νόμο, να  προστατέψετε και να διασφαλίσετε στο ακέραιο την ακίνητη περιουσία του 



 

 

φορέα μας, η οποία αποτελεί και το εχέγγυο, για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού μας 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας 

συστήματος.   

 

  

                                                                    Με εκτίμηση,  


