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                                               ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

1. Μέτρα για την Πανδημία covid-19 

 

α. Να εφαρμοστούν σχολαστικά οι προτάσεις για τα τετραγωνικά , τις αποστάσεις κλπ που 

πρέπει να υπάρχουν στις υπηρεσίες μας. 

β. Να δοθούν ατομικά ή έστω κατά χώρο γάντια, μάσκες , αντισηπτικά. Ειδικά στο ΕΤΕΑΕΠ 

δεν έχουν δοθεί καθόλου αντισηπτικά σε ορισμένες υπηρεσίες. 

γ.Η αυτοπρόσωπη εργασία και τα υποχρεωτικά ωράρια να γίνονται εκ περιτροπής. 

δ. Άμεση πρόσληψη γιατρών εργασίας όπως ο νόμος ορίζει και τεχνικών ασφάλειας. Να 

συσταθούν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας. 

ε. Να γίνει έλεγχος όλων των κλιματιστικών κυρίως όσων κτιρίων έχουν κεντρικό κλιματισμό 

και να δούμε εναλλακτικές λύσεις 

στ. Να γίνονται συχνές απολυμάνσεις παντού ανεξάρτητα κρούσματος ή όχι και ιδιαίτερα σε 

όσες δομές δέχονται κοινό.  

 

2. Μηχανογραφικές εφαρμογές 

 

α. Να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο  να έχει πρόσβαση στο internet. Εννοείται ότι 

θα πρέπει να έχουν οι πάντες υπολογιστή 

β. Να δοθεί σε όσους δεν έχουν υπηρεσιακά email και να συνεχίσουν να ισχύουν τα 

υπάρχοντα πχ του ΕΤΕΑΕΠ. 

 

3. Καθαριότητα 

 

http://www.syat.gr/


Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει καθαριότητα στις υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να αυξηθούν οι 

ώρες παρουσίας των καθαριστριών και να υπάρχει σχολαστικός έλεγχος. 

Ο e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να έχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Θα πρέπει να κινηθούν οι 

σχετικές διαδικασίες. 

Ειδικά για το κτίριο στην οδό Ακαδημίας του  ΕΤΕΑΕΠ , όπου υπάρχουν τα ιατρεία του 

ΠΕΔΥ θα πρέπει άμεσα να υπάρξει καθαριότητα και σε μόνιμη βάση. 

 

4. Εργαζόμενοι με δικαστικές αποφάσεις. 

 

Θα πρέπει να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τους εργαζόμενους με τις δικαστικές 

αποφάσεις . Στο ΕΤΕΑΕΠ υπάρχουν 12 τέτοιοι συνάδελφοι και μαζί με τους υπόλοιπους του 

ΕΦΚΑ να προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχουν σχετικές προτάσεις για το πως. 

 

5. ΕΤΕΑΕΠ 

 

Να ενημερωθούμε για τις προθέσεις της διοίκησης για την χωροθέτηση και την στελέχωση 

των υπηρεσιών του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ. Πως θα διαμορφωθεί και που η γενική 

διεύθυνση του Δημοσίου (Σύνταξη και Εφάπαξ). 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

α. Για την εξυπηρέτηση στην οδό Φιλελλήνων να διατηρηθεί η δομή. Καταθέτουμε σχετικό 

έγγραφο (αρ. πρωτ. 50/28-4-2020). 

β. Για τις δομές των διευθύνσεων των επικουρικών ταμείων να παραμείνουν και χωροταξικά 

και το σύνολο του προσωπικού και αν είναι δυνατόν να ενισχυθούν. Να παραμείνουν 

πρωτόκολλο και η  μηχανογραφική υποστήριξη. 

γ. Για τα περιφερειακά του ΕΤΕΑΕΠ να παραμείνουν ως δομές εξυπηρέτησης των 

επικουρικών. 

Ειδικά για την Θεσ/νικη να γίνει κέντρο εξυπηρέτησης Βορείου Ελλάδας. Επισυνάπτουμε την 

ολοκληρωμένη πρόταση που σας καταθέσαμε με το υπ’ αρ. 39/6-3-2020 έγγραφο μας. 

 

 

 

        

 


