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Δελτίο Τύπου 

Περί των οργανωτικών αλλαγών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

Απαληώληαο εθ λένπ ζηνπο ηζρπξηζκνύο θαη ζηηο επηθπιάμεηο πνπ δηαηππώλνπλ Δήκνη θαη 

Κνηλωληθνί Φνξείο γηα ην λέν κνληέιν ππεξεζηώλ ηνπ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, όπωο δηακνξθώλεηαη κεηά 
από νξγαλωηηθέο αιιαγέο κε ηελ εηζαγωγή λένπ ηύπνπ Πεξηθεξεηαθώλ Μνλάδωλ (Πεξηθεξεηαθά 

Δηνηθεηηθά Κέληξα, Υπνθαηαζηήκαηα θαη Γξαθεία Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο) θαη ηελ 

αλαδηνξγάλωζε ηωλ Κεληξηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ, ε Δηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

επηζεκαίλεη ηα αθόινπζα: 
 

Οη νξγαλωηηθέο αιιαγέο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ δελ ζπληζηνύλ ζε θακία πεξίπηωζε 

ππνβάζκηζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ, αληίζεηα κάιηζηα απνζθνπνύλ ζηελ αλαβάζκηζε 
ηνπο. Ο επαλαζρεδηαζκόο ηεο νξγαλωηηθήο δνκήο ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηωλ 

πθηζηάκελωλ παξαξηεκάηωλ ζε Γξαθεία Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο ήηαλ επηβεβιεκέλνο ιόγω ηεο 

απόιπηεο ππνρξέωζεο ηνπ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ λα ελαξκνληζηεί κε ην Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην από 
01.01.2014 (Π.Δ. 80 [ΦΕΚ68/η.Α'/08.05.1997]) θαη πξνθεηκέλνπ ν Οξγαληζκόο λα 

αληαπνθξηζεί ζην λέν ξόιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο. 

 
Τν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ζπλερίδεη λα παξέρεη κε απόιπηε πιεξόηεηα ην ζύλνιν ηωλ παξερόκελωλ 

ππεξεζηώλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέζω ηωλ 

Γξαθείωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο ηα νπνία ππνθαζηζηνύλ ηα παξαξηήκαηα.  
 

Υπελζπκίδεηαη όηη ην λέν νξγαλωηηθό κνληέιν ζηεξίρζεθε ζε δύν βαζηθέο αξρέο: ηελ θαιύηεξε 

θαηαλνκή θαη νξγάλωζε ηνπ ππεξεηνύληνο αλζξωπίλνπ δπλακηθνύ κε βάζε ηα κεγέζε θάζε 

κνλάδαο κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε ζπλέλωζε νξγαληθώλ 
κνλάδωλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε πόξωλ ζε όια ηα επίπεδα 

 

Σε όηη αθνξά ην ζθέινο ηωλ επηθπιάμεωλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο, ην ζέκα 
απηό πιένλ δελ ην δηαρεηξίδεηαη ην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αιιά ν ΕΟΠΥΥ θαη ην ΠΕΔΥ. 

 

Εμ όζωλ, κεηά βεβαηόηεηαο γλωξίδνπκε ε δεκηνπξγία εληαίωλ δνκώλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο 
πνπ πξνωζεί ην αξκόδην Υπνπξγείν αλαβαζκίδνπλ θαη δελ ππνβαζκίδνπλ ηηο πξωηνβάζκηεο 

ππεξεζίεο πγείαο. 

 
Η Δηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ Δήκωλ θαη ηωλ Κνηλωληθώλ Φνξέωλ γηα ηελ 

παξνρή ηωλ αλαγθαίωλ δηεπθξηλήζεωλ. 

 

Τέινο κε έκθαζε επηζεκαίλνπκε όηη, γηα ηα Γξαθεία Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, ηα νπνία έρνπλ 
ζπζηαζεί ζηηο λεζηωηηθέο, νξεηλέο θαη δπζπξόζηηεο πεξηνρέο, ζα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα από 

ηε Δηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γηα ηε ζηειέρωζή ηνπο. 
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