
 

 

Όχι στο κλείσιμο του ΕΦΚΑ Σητείας & Ιεράπετρας 

Η Κυβέρνηση της ΝΔ στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες 
προχωρά  στην  αδιανόητη απόφαση να κλείσει αιφνιδιαστικά, χωρίς ενημέρωση και δίχως 
να προηγηθεί διάλογος των υπηρεσιών ΕΦΚΑ Σητείας και Ιεράπετρας.  Έπειτα από το 
κλείσιμο, επί των ημερών της ΝΔ,   των υπηρεσιών της ΔΟΥ, της υποβάθμισης των 
νοσοκομείων,  των  τμημάτων του Μεσογειακού πανεπιστημίου, και την παράλειψη 
υπαγωγής στο σχεδιασμό για ΒΟΑΚ που να περιλαμβάνει άξονα μέχρι τη Σητεία ακολουθεί 
το κλείσιμο του ΕΦΚΑ σε Σητεία κι Άγιο Νικόλαο. Η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνει ξεκάθαρα το 

πρόσωπό της αναφορικά με τον τόπο μας και εφαρμόζει στο ακέραιο την νεοφιλελεύθερη 

πολιτική της. Η Γεωγραφία του νομού με τα τρία αστικά κέντρα απομακρυσμένα μεταξύ 

τους αποτρέπει σε κάθε περίπτωση την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάνω από 40.000  
εργαζόμενοι και κάτοικοι και επιχειρηματίες καλούνται να μεταβούν στο Άγιο Νικόλαο για 
να εξυπηρετηθούν.  

Σύμφωνα με το ΠΔ 8 της 23/1/2019 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ιεράπετρα και τη 
Σητεία θα λειτουργούσαν Αυτόνομα Τμήματα του ΕΦΚΑ που διατηρούσαν το 88% των 
δραστηριοτήτων (με ουσιαστική εξαίρεση τους ελέγχους, μετά την δημιουργία των ΠΕΚΑ). 
Η υποτιθέμενη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων προς όφελος του οργανισμού είναι 
μηδαμινή σε σύγκριση με την ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων 
των περιοχών αυτών. Η ορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων, όπως της απονομής 
συντάξεων για  το Νομό Λασιθίου αρμοδιότητα την οποία η ΝΔ  μετακύλησε  στον 
βεβαρυμμένο ΕΦΑΚΑ Ηρακλείου   θα μπορούσε να αποτελέσει λύση ενός μείζονος 
ζητήματος. Μην ξεχνάμε ότι η καθυστέρηση συντάξεων ξεπερνά τα 2 χρόνια στους 
δικαιούχους του Νομού Λασιθίου.  

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ενέργεια που υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες. Είμαστε δίπλα στους πολίτες οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια άνευ 
λόγου ταλαιπωρία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και συγχρόνως είμαστε δίπλα στους 
εργαζομένους, οι οποίοι θα επωμιστούν το βάρος των αποφάσεων της Κυβέρνησης.  

Πιστοί στο δόγμα της ημετεροκρατίας την ώρα που μοιράζονται χρήματα σε καναλάρχες 
και μεγαλοεπιχειρηματίες συρρικνώνουν  δημόσιους οργανισμούς  στο νομό μας. Σκοπός 
της πολιτικής τους, είναι ξεκάθαρα το μοίρασμα των δημόσιων αγαθών σε Υγεία, Παιδεία, 
Κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, κοινωνικά και κοινωφελή αγαθά σε μεγαλόσχημους 
«επιχειρηματίες». Ότι δημόσιο οργανισμό και υπηρεσία δεν πρόλαβαν να κλείσουν ή να 
συγχωνεύσουν το 2012 – 2014, το υλοποιούν τώρα και χωρίς «λόγο», με αποκλειστικά  δικό 
τους πολιτικό και ιδεολογικό σχεδιασμό.  



Η υποτιθέμενη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων προς όφελος του οργανισμού είναι 
μηδαμινή σε σύγκριση με την ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων 
των περιοχών αυτών. Θεωρούμε ότι με την σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων ανά 
υποκατάστημα θα μπορούσε επιτέλους να λειτουργήσει αυτόνομο γραφείο απονομής 
συντάξεων Ν. Λασιθίου το οποίο έχει νομοθετηθεί από το 2014, αντί να αναμένουν 
απονομή σύνταξης οι δικαιούχοι του Νομού δύο και τρία τουλάχιστον χρόνια, με δεδομένο 
ότι το γραφείο απονομής συντάξεων Ηρακλείου είναι επιφορτισμένο με την αρμοδιότητα 
της απονομής συντάξεων και του Νομού Λασιθίου. 

Ζητάμε την συνέχιση της λειτουργίας του ΕΦΚΑ της Ιεράπετρας και της Σητείας.  

 

 

 


