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Φαρκαδόνα,  20 – 08 – 2015 
Αρ. Πρ.: 10436 
  
    

ΠΡΟΣ: Ι.Κ.Α. 
            Διοικητή κ. Θεωνά Ιωάννη   
            Αγ. Κωνσταντίνου 8 
            102 41 Αθήνα 
                   

ΚΟΙΝ: Ι.Κ.Α. 
           Δ/νση Οργάνωσης &               
           Απλούστευσης Διαδικασιών 
           Μενάνδρου 41-43 
           10 437  Αθήνα 

                

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης.  
             

Κύριε Διοικητά, 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου μας λειτουργούσε, εδώ και χρόνια, το παράρτημα Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ. Φαρκαδόνας, εξυπηρετώντας χιλιάδες ασφαλισμένους του ταμείου, κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής. Με την αναστολή της λειτουργίας του, πριν περίπου τρία χρόνια, άρχισε να δημιουργείται 

μείζων κοινωνικό πρόβλημα, καθώς ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. και συνταξιούχοι, πρέπει πλέον να 

διανύουν χιλιόμετρα για να μεταβούν στα Τρίκαλα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις 

συναλλαγές τους. 

Με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου παραρτήματος, σε συνδυασμό 

πάντα με το γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί η λειτουργία μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης στην περιοχή μας και με δεδομένο λοιπόν το μεγάλο αριθμό των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. 

που δύναται να εξυπηρετηθούν, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση του συγκεκριμένου Γραφείου. Για το 

σκοπό αυτό προτιθέμεθα να συνδράμουμε στην οργάνωση του, παρέχοντας κάθε δυνατή 

διευκόλυνση, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να εξυπηρετούνται οι δημότες μας.  

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισής σας, το Δημοτικό Συμβούλιο μας θα 

αποφασίσει για τη στέγαση του συγκεκριμένου γραφείου σε αίθουσα σε δημοτικό κτίριο και 

συγκεκριμένα σε χώρο στο ΚΕΠ Φαρκαδόνας, χωρίς την καταβολή ενοικίου, παρέχοντας παράλληλα 

και τα μέσα όπως εξοπλισμό γραφείου και ασφαλή και αδιάλειπτο τρόπο σύνδεσης στο διαδίκτυο, 

μέσω «Σύζευξις», για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται.  

Κύριε Διοικητά, για όλους τους λόγους που εκθέτω παραπάνω, σας παρακαλώ να 

συμβάλλεται στη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, 

που θα ανακουφίσει τους δημότες μας παρέχοντάς τους βασικές υπηρεσίες.  

                                                                                         Με εκτίμηση 
            
                       Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας  

     
 
                                                                                                           Μεριβάκης Αθανάσιος 
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