
 

 

 

                                                                        ΠΡΟΣ 

                                                                                  Τον  Διοικητή e-ΕΦΚΑ 

              κ. Χρήστο Χάλαρη 

 

                                                                   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 Υποδιοικητή e- EΦΚΑ  

                   κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο 

 Υποδιοικητή e- ΕΦΚΑ  

                   κ. Ελευθέριο Κρητικό 

 Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ 

κ. Νικόλαο Παγώνη 

 Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ 

κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ 

 Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης, 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης 

κα. Βασιλική Ζέρβα 

 Συλλόγους-Μέλη μας 

 

  Θέμα:  «Υπενθύμιση για την πρόληψη κι αντιμετώπιση συνθηκών καύσωνα, σε όσες  

μονάδες και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν ή υπολειτουργούν τα κλιματιστικά 

μέσα» 

Κύριε Διοικητά,  

Επανερχόμαστε σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 368/07.07.02020 εγγράφου μας, με θέμα 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση καλοκαιρινών συνθηκών - καύσωνα στις μονάδες και στις 

υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ», επισημαίνοντας σας, ότι δυστυχώς, παραμένουν σε πολλά 

υποκαταστήματα και υπηρεσίες του φορέα μας, τα προβλήματα που σχετίζονται με την 
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έλλειψη ή την υπολειτουργία των κλιματιστικών μέσων, κάτι που καθιστά εντελώς 

απαράδεκτες κι άκρως επικίνδυνες τις συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας, αλλά 

και της παραμονής των συναλλασσόμενων μας, εντός των χώρων υποδοχής τους.  

Επειδή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.),  οι υψηλές 

θερμοκρασίες, πρόκειται να συνεχιστούν και για το μήνα Σεπτέμβριο, κι από τη στιγμή που 

δεν διαφαίνεται άμεση επίλυση του προβλήματος από την έλλειψη των κλιματιστικών 

μέσων, κρίνεται επιβεβλημένο, υπό τον κίνδυνο του να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνα 

φαινόμενα θερμοπληξίας σε συναλλασσόμενους κι εργαζομένους του φορέα μας, υπό το 

συντονισμό της Διοίκησης και με μέριμνα των αρμοδίων διευθυντών των συγκεκριμένων 

υποκαταστημάτων, να υπάρχει πρόωρη λήξη του ωραρίου συναλλαγής κι αποχώρησης των 

υπαλλήλων, ώστε αυτοί να μην βρίσκονται εντός του υποκαταστήματος, κατά την διάρκεια 

των ωρών όπου συνήθως παρατηρούνται και οι πιο υψηλές θερμοκρασίες της ημέρας.  

Επιπρόσθετα, καθώς από ιδρύσεως Ε.Φ.Κ.Α. (01.01.2017), έχει καταστεί διαχρονικό το 

πρόβλημα με την ανεπάρκεια κλιματιστικών μέσων σε πλήθος μονάδων μας, θα πρέπει 

από τώρα να υπάρξει η σχετική πρόνοια, για τον προγραμματισμό ενεργειών κι έργων 

συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να μην βιώσουμε και το Καλοκαίρι του 2021, 

τις ίδιες απαράδεκτες συνθήκες.    

      

                                                                     Με εκτίμηση,  


