
1 

 

                                                                                                                               

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

e-ΕΦΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

                                                                                                              Αθήνα,15/04/2021 

  
                                                                               

                                                      

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Έναρξη λειτουργίας νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην 
Καλαμάτα, στην Κυπαρισσία, στην Ξάνθη, στη Φλώρινα, στα Τρίκαλα και 
στο Αργοστόλι 

  
 
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα την βελτίωση 

της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την 

ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης 

συνταξιοδοτικών αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών 

Διευθύνσεων με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις 

νέες τοπικές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται  ενιαίος τρόπος λειτουργίας  

των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων 

καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των  

λειτουργικών εξόδων. 

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας, από την Πέμπτη 15η  

Απριλίου 2021, των νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως: 

1) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α' Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα 
(οδός  Φιλελλήνων 38, ΤΚ 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ). Από την εν λόγω  
οργανική μονάδα του Φορέα θα εξυπηρετείται το σύνολο των 
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Καλαμάτας, 
Πύλου-Νέστορος, Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(td.ames@efka.gov.gr;) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (27210-
63310, 27210-63312 και 27210-63362). 
 

2) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Μεσσηνίας με έδρα την 
Κυπαρισσία (οδός Πονηροπούλου 1, / Τ.Κ. 24500, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ). Στην  εν 
λόγω οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων 
του  e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να 
επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου (td.bmes@efka.gov.gr;) ή μέσω των τηλεφωνικών 
γραμμών: (27610 22241, 27610 24566). 

3) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη (οδός  Αν. 

Δημητρίου 1/ Τ.Κ. 67133, ΞΑΝΘΗ). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα 

εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του  e-ΕΦΚΑ Περιφερειακής 

Ενότητας Ξάνθης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική 

Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.xanthi@efka.gov.gr;) ή 

μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (25410 46761 & 25410 46784 & 25410 

46780). 

4) της  Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα (οδός 
Ομήρου 13, ΤΚ 421 00, ΤΡΙΚΑΛΑ).  Στην  εν λόγω οργανική μονάδα θα 
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(td.trik@efka.gov.gr; ) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (2431046500, 
2431046501). 
 

5) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Φλώρινας, με έδρα την Φλώρινα 
(οδός Ηλέκτρας 9/ Τ.Κ. 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ). Στην  εν λόγω οργανική 
μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του  e- ΕΦΚΑ 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να 
επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (td.flor@efka.gov.gr;)  ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: 
(2385044980 και 2385044990). 
 

6) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι 
(Λεωφόρος Γ. Βεργωτή 82 και Αντίνωρος, Τ.Κ. 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ). Στην  
εν λόγω οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των 
ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας-
Ιθάκης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική 
Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.kef@efka.gov.gr; ) ή 
μέσω των τηλεφωνικών γραμμών:  (26710 25109, 26710 27815). 

 
                                                                                                   

 
                                                                              Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ 
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