
 

σελ. 1 από 2 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 
(ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ) 

Στουρνάρη 30 Αθήνα  Τ.Κ.104 33  -  Τηλ.: 2105246822 -2105243714 

fax: 2105227466  e-mail : poseika@otenet.gr site:www.poseika.gr ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Αρ. Πρωτ. 172/2020 Αθήνα, 22 Απριλίου 2020 

 Προς 
 Τον Διοικητή e-ΕΦΚΑ 
 κο. Χρήστο Χάλαρη 

 Κοινοποίηση: 

 Υποδιοικητή e- EΦΚΑ  
                             κo. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο 

 Υποδιοικητή e- ΕΦΚΑ  
                             κο. Ελευθέριο Κρητικό 

 Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ 
         κο. Νικόλαο Παγώνη 

 Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ 
         κο. Επαμεινώνδα Ατσαβέ 

 Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής 
Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Στέγασης 
κα. Βασιλική Ζέρβα 

 Συλλόγους-Μέλη μας 

Θέμα: «Μέτρα πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και συναλλασσόμενων του 

e-ΕΦΚΑ, για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Covid-19». 

Κύριε Διοικητά,  

Στα πλαίσια της μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης προστασίας των εργαζομένων 

του φορέα μας από τη λοίμωξη του Covid-19 και καθώς αναμένεται από μεριάς Πολιτείας  να 

προχωρήσει στη σταδιακή άρση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, θα θέλαμε να 

σας θέσουμε υπόψη τα παρακάτω, για δικές σας ενέργειες:   

1. Απαιτείται, η πρόβλεψη από τώρα, της προμήθειας των μονάδων μας με την 

απαιτούμενη ποσότητα αντισηπτικών υγρών και υλικών καθαρισμού, τόσο για τη 

προστασία του στελεχικού μας δυναμικού, όσο και των συναλλασσόμενων που θα 

προσέρχονται στις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει πλέον να παγιωθεί 

για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας και, 

πάντα, λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές ανάγκες των υπηρεσιών μας. 

2. Χορήγηση προστατευτικών μασκών και γαντιών μιας χρήσης, ιδίως σ’ αυτούς τους 

συναδέλφους μας που εκτίθενται περισσότερο κατά τη συναλλαγή με το κοινό, 

σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών.  
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3. Να υπάρξει η απαραίτητη οριοθέτηση και διαμόρφωση των εργασιακών μας χώρων 

για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων, καθώς και της τοποθέτησης    

-όπου δεν υπάρχουν- ειδικών διαχωριστικών στα γκισέ συναλλαγής με το κοινό, για 

την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων και των 

συναλλασσόμενων του φορέα μας.   

4. Άμεση στελέχωση με προσωπικό καθαριότητας εκείνων των μονάδων μας που ακόμα 

δεν διαθέτουν. 

5. Ορισμός Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του φορέα μας, σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη Νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας . 

6. Αφού αναγνωρίσουμε ως απόλυτα θετική ενέργεια το μέτρο του προγραμματισμού 

των ραντεβού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας, απαιτείται η περαιτέρω 

θεσμική του ενίσχυση και η μόνιμη πλέον εφαρμογή του, ώστε να ολοκληρωθεί μία 

πραγματικά ουσιαστική τομή, για την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων μας.    

Κύριε Διοικητά,  

Επειδή η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου 

συναλλαγής μας με το κοινό είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ομαλών 

συνθηκών εργασίας, αναμένουμε από μεριάς σας όπως, σε συνεννόηση και με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες του φορέα μας, εκμεταλλευθείτε το ενδιάμεσο αυτό χρονικό 

διάστημα, ώστε οι υπηρεσίες μας να προετοιμαστούν όσο πιο κατάλληλα γίνεται για την 

«επόμενη μέρα», η οποία, επίσης θα εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, για την  

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της επιδημίας του φονικού ιού 

Προς αυτή την κατεύθυνση, παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας, για κάθε 

περαιτέρω διευκρίνιση ή τυχόν πληροφορία.    

Με εκτίμηση, 


