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           Θέμα:  «Περί της ανάγκης επανεξέτασης της νέας οργανωτικής διάρθρωσης των 
Υπηρεσιών του e-EΦΚΑ, ώστε να μην επέλθει υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του στις τοπικές κοινωνίες»                                            
 

Κύριε Υπουργέ,  

καθώς η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, προχωρεί βεβιασμένα και χωρίς καμία ουσιαστική 

επανεξέταση την υλοποίηση του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ, το οποίο είχε καταρτίσει 
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ερήμην των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών κοινωνιών η προηγούμενη κυβέρνηση 

(Π.Δ. 8/23.01.2019), οφείλουμε να επισημάνουμε και προς εσάς, που σήμερα φέρετε την 

πολιτική ευθύνη, τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται εξ αιτίας αυτής της 

υλοποίησης. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεται να μην λαμβάνονται υπόψη, οι 

ιδιαίτερες γεωγραφικές και μορφολογικές συνθήκες που υπάρχουν σε πλήθος  

περιπτώσεων, όπως είναι αυτές που προκύπτουν  στους νομούς Λασιθίου, Χαλκιδικής, 

Λέσβου, Δωδεκανήσου κι Έβρου, αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας, στους οποίους 

παρατηρείται μία πλήρης υποβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών του φορέα μας.   

Συγκεκριμένα στο νομό Λασιθίου της Κρήτης, έχουμε την μετατροπή των τοπικών 

υποκαταστημάτων του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιεράπετρας και Σητείας, σε απλά αποκεντρωμένα 

τμήματα χωρίς καμία  ουσιαστική αρμοδιότητα, καθώς αυτές μεταφέρονται -πλέον- στη 

νέα Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ του Αγίου Νικολάου, η οποία, οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ, 

απέχει από 70 μέχρι και 130 χιλιόμετρα από τις ασφαλιστικές περιοχές που -μέχρι σήμερα- 

καλύπτουν τα προαναφερόμενα υπό κατάργηση τοπικά υποκαταστήματα. Αυτό το γεγονός 

από μόνο του σημαίνει, ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, 

που μέχρι σήμερα εξυπηρετούντο από τα υποκαταστήματα της Ιεράπετρας και της Σητείας, 

θα πρέπει να μετακινούνται στον Άγιο Νικόλαο. Όσο κι αν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

έχουν αναπτυχθεί κατά το τελευταίο διάστημα από το φορέα μας, μπορούν να 

ανταποκριθούν κατά ένα μέρος στις υπαρκτές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η αλήθεια 

παραμένει και είναι, ότι ένα σημαντικό εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, απαιτούν 

την αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου, με ότι αυτό θα συνεπάγεται από άποψη 

ταλαιπωρίας του, λόγω των υφιστάμενων χιλιομετρικών αποστάσεων.  

Το ίδιο πρόκειται να συμβεί  και στο νομό Χαλκιδικής, όπου γίνεται αποκεντρωμένο τμήμα 

άνευ αντικειμένου, το υποκατάστημα του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ν. Μουδανιών, του οποίου οι 

αρμοδιότητες μεταφέρονται στη νέα Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ Πολυγύρου. Το υπό κατάργηση 

υποκατάστημα του π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ των Ν. Μουδανιών, εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους 

από 56.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι θα εξαναγκαστούν με την νέα 

οριοθέτηση να μετακινούνται μέχρι και 100 χιλιόμετρα, ώστε να εξυπηρετηθούν στον 

Πολύγυρο. Ταυτόχρονα, δε,  με τις βεβιασμένες ενέργειες που γίνονται για την 

ενσωμάτωση των δομών του φορέα στο συγκεκριμένο νομό, δεν διασφαλίζεται η ομαλή 

εγκατάσταση των υπαλλήλων του φορέα στις νέες τους θέσεις, αφού δεν υπάρχει η 

αναγκαία κτιριακή υποδομή για κάτι τέτοιο. Μας κάνει θλιβερή εντύπωση το γεγονός, ότι 

ενώ βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, δεν υπάρχει πρόνοια κατά τον σχεδιασμό των 

θέσεων των γραφείων που θα κάθονται οι υπάλληλοι στην υπό σύσταση νέα Τοπική Δ/νση 

Πολυγύρου, για τη τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων που θα πρέπει να έχουν, ώστε να 

αποκλειστεί η περίπτωση διασποράς του φονικού ιού. Επιπλέον τα αρχεία, τόσο του 



 

 

υποκαταστήματος του π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ των Ν. Μουδανιών, όσο και των άλλων πρώην ταμείων 

που επίσης καταργούνται οι δομές στην συγκεκριμένη περιοχή (ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑΕΠ κλπ), τα 

οποία είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων μας, επειδή δεν 

υπάρχουν οι απαιτούμενοι χώροι εντός της Τοπικής Δ/νσης Πολυγύρου, εξετάζεται να 

μεταφερθούν σε χώρους που θα απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα από τον Πολύγυρο !!! 

Δηλαδή, για να αναζητήσει ο υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, κάποια στοιχεία που θα υπάρχουν 

στα αρχεία αυτά,  θα πρέπει να μετακινείται κάτι δεκάδες χιλιόμετρα πήγαινε-έλα από το 

γραφείο του, με ότι αυτό θα συνεπάγεται από άποψη χρόνου και κόστους. Γίνεται –

πιστεύουμε- απόλυτα κατανοητός, ο παραλογισμός του όλου «σχεδιασμού».  

Μία άλλη ιδιαίτερη περίπτωση, είναι κι αυτή των τοπικών υποκαταστημάτων του π. ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ Λήμνου και Λέρου, που επίσης μετατρέπονται σε αποκεντρωμένα τμήματα. 

Δυστυχώς, περιπτώσεις όπως αυτές των συγκεκριμένων υποκαταστημάτων, που κανονικά 

θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό σκεπτικό από πλευράς Πολιτείας, 

καθώς έχουν να κάνουν με την ακριτική νησιωτική Ελλάδα, βλέπουμε να «εξισώνονται» 

ισοπεδωτικά. Για να γίνει αντιληπτό αυτό που αναφέρουμε, αρκεί να έχουμε κατά νου, ότι 

οι ασφαλισμένοι και οι κάτοικοι αυτών των ακριτικών νησιών μας, εάν απαιτηθεί να έχουν 

αυτοπρόσωπη παρουσία ώστε να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους με τον φορέα μας, θα 

πρέπει κυριολεκτικά να ταξιδεύσουν και σίγουρα  να διανυκτερεύσουν, εάν κι εφ’ όσον 

υπάρχει ακτοπλοϊκή ή αεροπορική ανταπόκριση με τη Μυτιλήνη ή με την Κάλυμνο 

αντιστοίχως, καθώς εκεί θα είναι πια οι έδρες των νέων Τοπικών Δ/νσεων. 

Ανάλογη περίπτωση, είναι κι αυτή του τοπικού υποκαταστήματος Ορεστιάδας του π. ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ του ακριτικού νομού Έβρου, το οποίο επίσης μετατρέπεται σε αποκεντρωμένο τμήμα 

υπαγόμενο στην υπό σύσταση τοπική διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Διδυμοτείχου. Στην περίπτωση 

αυτή, πέρα του ότι αναφερόμαστε σε μια εσχατιά της ελληνικής επικράτειας, ταυτόχρονα 

έχουμε να κάνουμε και με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιοχή κατά 

τη χειμερινή περίοδο, καθιστώντας δυσχερείς τις όποιες μετακινήσεις.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καθώς γνωρίζουμε πλέον ότι ο σχεδιασμός του οργανισμού 

που κληροδοτήθηκε από την προηγούμενη πολιτική διακυβέρνηση, έγινε με αποκλειστικό 

κριτήριο τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

των «θεσμών», πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί και η χώρα 

βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, επιβάλλεται η αναθεώρηση και η επανεξέταση όλων 

εκείνων των λάθος πολιτικών, που αντί να προάγουν το δημόσιο ασφαλιστικό μας 

σύστημα, το φαλκιδεύουν και το απαξιώνουν. Σε κάθε δε περίπτωση, επιτάσσεται μία 

επανεξέταση, τουλάχιστον όλων αυτών των περιπτώσεων που σας περιγράψαμε 

παραπάνω, κάτι για το οποίο είμαστε πεπεισμένοι ότι το επιθυμούν και το απαιτούν και οι 



 

 

ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, τις οποίες οφείλουμε ο καθένας από το μετερίζι του να 

σεβόμαστε και να υπηρετούμε.  

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε ως Προεδρείο μαζί με τους εκπροσώπους των παρατάξεων που 

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, να έχουμε συνάντηση μαζί σας, παρουσία 

και του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή, σε χρόνο και μέρα που εσείς θα 

κρίνετε, ώστε να σας εκθέσουμε πληρέστερα,  τις προτάσεις και τις θέσεις που έχουμε επί 

του ζητήματος αυτού.  

                                                                       Με εκτίμηση,  


