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 ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς την Υπουργό Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Θέμα: Μεταστέγαση του Γ’ Τοπικού Υπ/τος ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ Νεάπολης 
Θεσσαλονίκης). 

  
Το Γ’ Τοπικό Υποκατάστημα ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ Νεάπολης Θεσσαλονίκης) στεγάζεται στην 

οδό Κων/νου Καραμανλή 25, στη Νεάπολη, από το 1992. Ήδη από την πρώτη χρονιά 
της εγκατάστασης της υπηρεσίας στο κτίριο της οδού αυτής, παρουσιάστηκαν 
προβλήματα ακαταλληλότητας αλλά και επικινδυνότητας του. Προβλήματα τα οποία 
υφίστανται μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των υπαλλήλων του 
υποκαταστήματος αλλά και των ασφαλισμένων που προσέρχονται σε αυτό.  

Αναλυτικότερα, το 1996 επισημάνθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΙΚΑ η 
επικινδυνότητα του κτιρίου για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ ακολούθησαν αλλεπάλληλες 
εκθέσεις που επιβεβαιώνουν την κατάσταση. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην 
έκθεση αυτοψίας της ίδιας υπηρεσίας που έγινε το 2001: «Το κτίριο παρουσιάζει σοβαρά 
προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εγγυηθεί, ούτε ο υπογράφων, ούτε ο 
μηχανικός του ιδιοκτήτη τη στατική επάρκεια της οικοδομής».  

Επίσης η πολυπλοκότητα στη διαμόρφωση του κτιρίου, η πλήρης απουσία 
λειτουργικότητας δυσκολεύει το καθημερινό έργο των υπαλλήλων, ενώ δημιουργεί  
δυσάρεστες καταστάσεις για τους ασφαλισμένους. Ενδεικτικό της κατάσταση είναι το 
γεγονός ότι ο χώρος υποδοχής είναι ασφυκτικά μικρός δημιουργώντας συνθήκες χάους, 
ενώ η ελεύθερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ και των ηλικιωμένων είναι σχεδόν αδύνατη, το 
ασανσέρ, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται από σκάλες, λειτουργεί χωρίς τη νόμιμη άδεια. 
Στο κτίριο υπάρχουν μόλις δύο τουαλέτες για τους 50 υπαλλήλους καθώς και για τους 
400 πολίτες που επισκέπτονται καθημερινά την υπηρεσία, με ότι σημαίνει αυτό για την 
υγεία τους. Τέλος ο πίνακας της ΔΕΗ δεν αντέχει την πλήρη λειτουργία των συστημάτων 
του υποκαταστήματος.  

Επιπλέον από το 2008 έχει λήξει και η τελευταία παράταση της σύμβασης μίσθωσης 
του κτιρίου, τα ενοίκια για το οποίο καταβάλλονται έπειτα από αγωγή του ιδιοκτήτη.  

Να σημειώσουμε ότι το ΚΚΕ έχει αναδείξει και στη Βουλή το συγκεκριμένο πρόβλημα 
με κατάθεση σχετικής ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2808/29.7.2016), χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει, 
έως και σήμερα, η οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στο ζήτημα. 

 
Μετά τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα Υπουργός ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η 

κυβέρνηση για την άμεση μεταστέγαση του Γ’ Τοπικού Υπ/τος ΕΦΚΑ Μισθωτών 
Θεσσαλονίκης σε κτίριο κατάλληλο για τους εργαζόμενους αλλά και τους ασφαλισμένους.  
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