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Αρ. Πρωτ.:    109/2020                           Αθήνα,  10 Μαρτίου 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση Προεδρείου ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με Διοικητή e-ΕΦΚΑ, σχετικά με 

τη λήψη μέτρων προστασίας από τον ιό SARS-CoV-2»  

 

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,  

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 συνάντηση του Προεδρείου της 

Ομοσπονδίας μας με τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, με θέμα τη λήψη 

μέτρων προστασίας των υπαλλήλων και συναλλασσομένων του φορέα μας από το νέο 

κορωνοϊό, ιδίως δε για εκείνα τα υποκαταστήματα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με 

αυξημένα κρούσματα.  

Στον Διοικητή μεταφέραμε τις έντονες ανησυχίες των συναδέλφων μας και 

ζητήσαμε την άμεση λήψη μέτρων για: 

1. Τον περιορισμό κάθε είδους συναλλαγής με κοινό στους χώρους των υπηρεσιών και 

των  υποκαταστημάτων του φορέα μας. 

2. Τη διασφάλιση από κάθε είδους συναλλαγή και για όσο απαιτηθεί εκείνων των 

συναδέλφων μας, που έχουν αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας από υποκείμενο 

νόσημα. 

3. Την άμεση τοποθέτηση καθαριστριών, σε όσα υποκαταστήματα δεν έχουν. 

4. Την χορήγηση αντισηπτικών υγρών και γαντιών μιας χρήσεως.  

5. Την διασφάλιση συνεργείων απολύμανσης, για όταν και όποτε απαιτηθεί.  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

1. Τους  Συλλόγους-μέλη μας  

2. Τα μέλη του Δ.Σ. ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ  
Για ενημέρωση όλων των συναδέλφων 
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6. Τη στήριξη εκείνων των συναδέλφων μας, ιδίως μονογονεϊκών οικογενειών, που 

επειδή τα σχολεία των παιδιών τους έχουν κλείσει, βρίσκονται σε ιδιαίτερα 

δυσμενή θέση, ως προς το ποιος θα τα φροντίζει.  

Ο Διοικητής, αφού μας ενημέρωσε για τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον 

Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), μας επεσήμανε ότι σύμφωνα με 

αυτές τις οδηγίες, ένα υποκατάστημα σταματά τη λειτουργία του και κλείνει, 

ώστε άμεσα να απολυμανθεί, μόνο όταν υπάρχει αποδεδειγμένο κρούσμα της 

λοίμωξης COVID-19 σε υπάλληλο του υποκαταστήματος. Τέτοιο κρούσμα, 

σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν έχει συμβεί σε 

κανένα υποκατάστημά μας. Παρόλα αυτά, λόγω φημών, που δημιούργησαν ένα 

αυξημένο αίσθημα ανησυχίας σε συναδέλφους μας συγκεκριμένου 

υποκαταστήματος της ευρύτερης περιοχής των Πατρών, δόθηκε εντολή και 

πραγματοποιήθηκε σχετική απολύμανση των χώρων του.  

Επιπρόσθετα, μας ενημέρωσε ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η 

υπηρεσία θα προβεί στον περιορισμό κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων 

συναλλαγής με το κοινό, που σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, 

θα μειώσουν αισθητά την επισκεψιμότητα των μονάδων μας, καθώς αυτές θα 

πραγματοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου.  

Για το ζήτημα δε, της έλλειψης προσωπικού καθαριότητας σε έναν αριθμό 

υποκαταστημάτων που του θέσαμε, ενημερωθήκαμε σήμερα αρμοδίως, ότι   

πρόκειται (ενδεχομένως κι εντός της ημέρας), να σταλούν οδηγίες στους 

διευθυντές των ΠΥΣΥ, ώστε να προβούν σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για τις απευθείας αναθέσεις, σε συνεργεία 

καθαρισμού.    

Επιπλέον, μας ενημέρωσε για τις οδηγίες που δόθηκαν προς τους διευθυντές 

των Π.Υ.Σ.Υ, για την εξεύρεση συνεργείων απολύμανσης, ώστε να είμαστε 

προετοιμασμένοι ως φορέας, για εκείνες τις περιπτώσεις που θα χρειαστούμε τις 

υπηρεσίες τους (κάτι για το οποίο ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ).  

Για τη δε προμήθεια αντισηπτικών υγρών, αλλά και ό,τι άλλων βοηθητικών 

μέσων προστασίας απαιτούνται, μας ενημέρωσε ότι βρίσκονται στη διαδικασία 

εξεύρεσης και προμήθειας των αναγκαίων ποσοτήτων, κάτι που δεν είναι και ό,τι 

πιο εύκολο αυτή την περίοδο.  

Για τους συναδέλφους μας που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας 

και ως εκ τούτου ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μας τόνισε την 
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ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει στο ζήτημα αυτό, αλλά και την αναγκαιότητα που 

υπάρχει, ώστε να τους προστατέψουμε από την συναλλαγή με το κοινό.   

Για τους δε συναδέλφους μας, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σε ποιου 

την φροντίδα να αφήσουν τα παιδιά τους, επειδή έκλεισαν τα σχολεία τους λόγω 

κορωνοϊού, μας είπε ότι υπάρχει από τη μεριά της Διοίκησης η σχετική ευαισθησία, 

κάτι που πιστεύει ότι θα φανεί και από τους διευθυντές των μονάδων μας.  

Με το πέρας της συνάντησης, ζήτησε τη συνεργασία του Συνδικάτου μας, 

στην επίλυση κι αντιμετώπιση των  προβλημάτων που έχουν προκύψει, καθώς 

επίσης και στο να μην δημιουργηθεί κανενός είδους πανικός και δεσμεύθηκε, ότι 

θα υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα και νέα συνάντηση, ώστε να 

επαναξιολογήσουμε τα νέα δεδομένα και τις συνθήκες που θα έχουν 

δημιουργηθεί, καθώς, επίσης και την πορεία αυτών που  δεσμεύθηκε ότι σύντομα 

θα έχουν υλοποιηθεί.    

 

 

 

 

 

 

                                                    


