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                   Θέμα: «Σχετικά με το κτίριο της Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης»  

 

Κύριε Διοικητά,  

Με αφορμή την από 14.04.2021 ανοιχτή επιστολή του πρωτοβαθμίου μας Συλλόγου 

Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας (της οποίας έχετε ήδη γίνει αποδέκτης αλλά 

σας επισυνάπτουμε εκ νέου), όπου αναφέρονται αναλυτικά τα όσα τραγελαφικά 

συμβαίνουν ερήμην του φορέα μας για το ιδιόκτητο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες 

του Ζ΄ Υποκαταστήματος Μισθωτών e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ Πύλης Αξιού), θα θέλαμε εκ νέου 

να επαναλάβουμε:  

1. Την ηθική και νομική υποχρέωση που φέρετε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του  Διοικητικού 

Συμβουλίου, για τη  διαφύλαξη και προστασία της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η δε υποχρέωσή σας αυτή, είναι ρητή 

και συγκεκριμένη. Διότι η διασφάλιση και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
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φορέα μας, αποτελεί ταυτόχρονα κι εγγύηση για την βιωσιμότητα του δημόσιου 

ασφαλιστικού μας συστήματος, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. 

2. Πιστεύουμε, ότι δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι ο φορέας μας έχει κοινωνική αποστολή 

και επιτελεί πρωτίστως κοινωνικό έργο, το οποίο δεν υπολείπεται αυτού που παρέχουν οι 

υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να σας  επισημάνουμε, ότι για 

την τοπική κοινότητα αλλά και συνολικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το συγκεκριμένο 

υποκατάστημα της Πύλης Αξιού, έχει πολλαπλασιαστική κοινωνική αξία, αφού σ’ αυτό 

στεγάζονται και λειτουργούν πλήθος υπηρεσίες μας όπως:  

I. Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που είναι το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη και 

δέχεται στις επιτροπές του, χιλιάδες συμπολίτες μας  απ’ όλη   την ευρύτερη περιοχή της   

Κεντρικής Μακεδονίας. 

II. Τις Διοικητικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, που κάθε μήνα εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες 

ασφαλισμένους της κεντροδυτικής Θεσσαλονίκης. 

III. Τα Ιατρικά Εργαστήρια που εξυπηρετούν επίσης τους κατοίκους της  κεντροδυτικής 

Θεσσαλονίκης.  

IV. Τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥ. 

V. Τις υπηρεσίες του «Κέντρου Μάνας και Παιδιού», που έχει ένα σημαίνοντα ρόλο για την 

τοπική Κοινωνία. 

VI. Το «Κέντρο Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδας υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ».  

Απ’ όλα τα ανωτέρω, πιστεύουμε ότι γίνεται αντιληπτό, ότι κάθε σκέψη, για τυχόν 

παραχώρηση του συγκεκριμένου κτιρίου, πέραν των κινδύνων που δημιουργούνται ως 

προς τη συνέχιση στο αυτό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ταυτόχρονα, 

δημιουργούνται κι έντονοι προβληματισμοί, για το κατά πόσο τελικά διασφαλίζεται η 

περιουσία του φορέα μας, την οποία μας έχουν εμπιστευθεί η Πολιτεία αλλά και οι 

ασφαλισμένοι της χώρας μας.                                                                       

                                                                         Με εκτίμηση,  


