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                                                Υποδιοικητή ΕΦΚΑ κ. Παγώνη 
                                                Υποδιοικητή ΕΦΚΑ κ. Ατσαβέ 
                                                 Δ/ΝΤΗ ΠΥΣΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
                                                 κ. Ζιγκερίδη Κων/νο 
                                                 Βουλευτές Ν. Θεσσαλονίκης 
                                                 ΑΔΕΔΥ 
                                                 ΠΟΣΕ 
 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2019, ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε διαβουλεύσεις και ενέργειες επέκτασης  του 
Δικαστικού Μεγάρου στο κτίριο Πύλης Αξιού ιδιοκτησίας Ε.Φ.Κ.Α., εν αγνοία μάλιστα 
των άμεσα θιγόμενων (ασφαλισμένων, Διοίκησης, υπαλλήλων, συλλόγων).  
 
Το ίδιο θέμα επανήλθε τον Μάρτιο του 2021, σε ευρεία σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με πρωτοβουλία του 
Υπουργού κ. Καλαφάτη, καθώς δημοσιεύματα που εκδόθηκαν αμέσως μετά, 
αναφέρονταν σε ειλημμένη απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Δικαιοσύνης για 
παραχώρηση του κτιρίου Πύλης Αξιού ιδιοκτησίας Ε.Φ.Κ.Α. στη Δικαιοσύνη. 
 
Πρόσφατα, και συγκεκριμένα την Τρίτη 13 Απριλίου 2021, με μεγάλη αγανάκτηση 
πληροφορηθήκαμε την παρουσία στο Ζ΄ Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ (πρώην 
ΙΚΑ Π. ΑΞΙΟΥ) δικαστικών στελεχών, οι οποίοι φερόμενοι ως «νέοι ιδιοκτήτες», 
απαίτησαν την επιθεώρηση του κτιρίου. 
 
Με προηγούμενες σχετικές  επιστολές μας, αλλά και με την παρούσα, σας 
ενημερώνουμε ότι στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονται: 
1. Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που είναι το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη και 

δέχεται στις επιτροπές του, ασφαλισμένους από όλη   την  Κεντρική Μακεδονία. 

2.  Διοικητικές Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α, για  την ασφαλιστική εξυπηρέτηση των κατοίκων 

της κεντροδυτικής Θεσσαλονίκης. 

3. Ιατρικά Εργαστήρια που εξυπηρετούν κατοίκους της  κεντροδυτικής Θεσσαλονίκης.  

4.   Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

5.   Κέντρο Μάνας και Παιδιού. 
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6.   Κέντρο Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδας υπαλλήλων ΕΦΚΑ.  

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο  οικοδομήθηκε με χρήματα 

των ασφαλισμένων του τέως ΙΚΑ  με προδιαγραφές για δημόσια χρήση, βρίσκεται στην 

καρδιά της πόλης, εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

διαθέτει ειδικές υποδομές για ΑΜΕΑ και εξυπηρετεί τις ανάγκες εκατοντάδων 

ασφαλισμένων καθημερινά σε όλες του τις δομές. 

Χωροταξικά εξυπηρετεί την  ασφαλιστική περιοχή ολόκληρου του κεντροδυτικού τομέα 

Θεσσαλονίκης και τυχόν παραχώρησή του, δημιουργεί ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο 

στο κτιριακό σχεδιασμό του ΕΦΚΑ όσο και της 3ης Υ.Π.Ε..  

 

Επειδή οι απαράδεκτες συμπεριφορές  παραγόντων της Δικαιοσύνης σε βάρος της 

περιουσίας του ΕΦΚΑ συνεχίζονται, καλούμε τόσο το Δ.Σ. όσο και το Διοικητή του 

Οργανισμού να δηλώσουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη 

πρωτίστως τις ανάγκες των ασφαλισμένων και του ΕΦΚΑ.    

 
Δηλώνουμε ότι μονομερείς ενέργειες ενδεχόμενης ικανοποίησης αιτήματος Συλλόγων 

και συντεχνιών σε βάρος του Δημοσίου και Κοινωνικού συμφέροντος,  θα μας βρουν 

απέναντί  με δυναμικές κινητοποιήσεις.  

 
                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
      Ο Πρόεδρος                                                          Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
    Κάμτσης Σωτήρης                                             Παπαλεξοπούλου Σταματία 
 

 
 

 


