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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Τυχαία πληροφορηθήκαμε από τον  τοπικό τύπο για την  επικείμενη σύσκεψη εργασίας που 
θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο την Δευτέρα 13/7 με θέμα την επίλυση του κτιριακού 
ζητήματος των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κώστα 
Τσιάρα και του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου 
Καράογλου. Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
εκπρόσωποι των Δικαστικών Αρχών και άλλων φορέων.  

Επειδή από τον 9/2019 διάφοροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι καθώς και άλλοι τοπικοί 
παράγοντες εκφράζονται θετικά στο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για 
παραχώρηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του κτιρίου του ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ) Π. Αξιού 
φοβόμαστε ότι η σύσκεψη θα αφορά αυτή την παραχώρηση.  

Δυσάρεστη εντύπωση προκαλεί το γεγονός η μη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού 
Εργασίας κ. Βρούτση 

Το εμβληματικό κτίριο ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ που χτίστηκε με τις εισφορές των ασφαλισμένων 
λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια παρέχοντας διοικητικές και ιατρικές υπηρεσίες στους 
ασφαλισμένους όχι μόνο της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στο κτίριο συστεγάζονται:  

το Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ 

το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 

το Κέντρο Υγείας Π. Αξιού 

το Εκπαιδευτικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος του ΕΦΚΑ 

Λόγω της τοποθεσίας του είναι άμεσα προσβάσιμο στους συμπολίτες μας  και η  
απρόσκοπτη λειτουργία του μεγιστοποιεί την κοινωνική ωφέλεια. Επίσης υπάρχει άρτια 
τεκμηρίωση από την Τεχνική μας Υπηρεσία της αναγκαιότητας  λειτουργίας του κτιρίου με 
τις ανωτέρω προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Καλούμε τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση και τη Διοίκησή του ΕΦΚΑ να λάβουν άμεσα 
επίσημη θέση για την παραχώρησή του κτιρίου. 
 

Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ εκφράζουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στην 
παραχώρηση του κτιρίου Π. Αξιού και δεσμευόμαστε για δυναμικές αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις με σκοπό την αποτροπή της. 
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