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Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 302/2019 εγγράφου  σας ενημερώνουμε τα εξής: 
     Μετά από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 27/11/2019 αλλά και την επικοινωνία των μελών 
του Δ.Σ. με τους συναδέλφους, καταγράφηκαν απόψεις και προτάσεις για τη βελτίωση του 
οργανισμού του ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα προτείνουμε: 
1) Τη σύσταση ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων για 

την επεξεργασία προτάσεων βελτίωσης του  οργανισμού. 
2)  Την περιγραφή των θέσεων εργασίας μας. 
3)  Την  παραμονή των Υποκαταστημάτων Αξιούπολης, Αριδαίας, Μουδανιών που 

μετατράπηκαν σε αποκεντρωμένα τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής. Η υποβάθμισή τους θα έχει αναμφίβολα αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών καθώς και αυξημένη ταλαιπωρία τόσο των 
ασφαλισμένων όσο και των εργαζομένων σε αυτά. (Υπάρχουν σχετικές παρεμβάσεις και 
προτάσεις από τοπικούς παράγοντες που κατατέθηκαν στη Διοίκηση) 

4) Τη  λήψη πέραν των πληθυσμιακών  κριτηρίων και κριτηρίων δυνατότητας  πρόσβασης των 
ασφαλισμένων με τα Μ.Μ.Μ. για τη δημιουργία των Τοπικών Διευθύνσεων. Οι 
ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα μετάβασης στο Υποκατάστημα της 
περιοχής τους με τα Μ.Μ.Μ. Επίσης να ληφθούν υπόψη ο αριθμός και το μέγεθος των 
επιχειρήσεων.    

5) Τη δημιουργία Γραμματείας Συντάξεων για τη Γ΄ Δ/νση Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
6) Τη δημιουργία Λογιστηρίων Συντάξεων σε κάθε νομό. 
7) Τη δημιουργία τμημάτων οικοδομικών έργων σε κάθε Υποκατάστημα 
8) Τη δημιουργία τμημάτων ΤΔΕ σε κάθε Υποκατάστημα 
9) Τη  χορήγηση αρμοδιότητας επιτόπιων ελέγχων και στα τμήματα συμβούλων ασφάλισης 

και εισφορών.  Θα πρέπει και οι υπάλληλοι των τμημάτων συμβούλων ασφάλισης να έχουν 
την δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων 
παραβατικότητας. 

10) Τη σύσταση κανονισμού λειτουργίας των ΠΕΚΑ, την περιγραφή και το διαχωρισμό των 
αρμοδιοτήτων τους με εκείνες των τμημάτων συμβούλων ασφάλισης καθώς και  των πρώην 
τμημάτων  οικοδομικών έργων. 
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11) Την αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων και τη χρήση τους από συναδέλφους με 
ειδικότητα οδηγού. 

12) Την εθελοντική στελέχωση των ΠΕΚΑ και τη μη υποχρεωτική στελέχωση από άλλο νομό 
πέραν αυτού της έδρας του ΠΕΚΑ. 

13) Την παροχή επιδόματος ελέγχου όπως εκείνου των υπόλοιπων ελεγκτικών μηχανισμών 
του Υπουργείου. 

14) Την άρση της εξαίρεσης των προϊσταμένων των ΠΕΚΑ από τις επιτροπές ΤΔΕ. 
15) Την παροχή οδοιπορικών στους συναδέλφους που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους 
16) Αντικατάσταση της λέξης «ελλείψει» ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ με την λέξη «ή» στις παραγράφους που 

αφορούν την επιλογή Δ/ντών και Προϊσταμένων στη Διοίκηση, όπως προβλέπεται από το 
νόμο 4369/16. 

17) Χορήγηση αρμοδιοτήτων των ΠΥΣΥ στα τοπικά Υποκαταστήματα 
18) Επαναφορά μικρών ταμείων στα τοπικά Υποκαταστήματα για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών. 
19) Την στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης και την έναρξη επιμόρφωσης των υπαλλήλων. 
20) Ουσιαστικό HELP DESK, ενημερωμένο και αποτελεσματικό 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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