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ΘΕΜΑ: «Θετική εξέλιξη η κάλυψη των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με ιατρό 
εργασίας» 

 
Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, με ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. 

του e-ΕΦΚΑ ενέκρινε, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, τη 
διενέργεια εσπευσμένου διαγωνισμού, για την κάλυψη των κεντρικών 
υπηρεσιών του φορέα μας και του ΚΕΑΟ, με ιατρό εργασίας κατ’ επιταγή των 
σχετικών διατάξεων του ν.3850/2010 και των οδηγιών της με αριθμ. πρωτ. 
13308/466/23-03-2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας στην 
Εργασία του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Σε ανάλογες ενέργειες, θα προβούν και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.), για να υπάρξει η αντίστοιχη κάλυψη 
από ιατρό εργασίας και των υποκαταστημάτων και των υπηρεσιών 
αρμοδιότητάς τους.  

Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της 
Ομοσπονδίας μας, το οποίο το θέταμε σε όλες τις Διοικήσεις, από την 
πρώτη μέρα ιδρύσεως του ΕΦΚΑ και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το 
γεγονός, ότι υλοποιείται έστω και μετά από τόσο καιρό.  

Ταυτόχρονα, κατά την ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. του φορέα μας, 
αποφασίστηκε η προμήθεια μέχρι το τέλος του μήνα, επιπλέον 400 φορητών 
υπολογιστών (laptop), πέραν αυτών που ήδη έχουν παραγγελθεί, 
συμπεριλαμβανομένων και των 2.000 σταθερών υπολογιστών (desktop), ο 
διαγωνισμός των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Να επισημάνουμε, ότι το 
Συνδικάτο μας έχει εκφράσει την απαίτηση προς τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, 
σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που υπάρχει επιτακτική ανάγκη για 
τον περιορισμό των μετακινήσεων, να επεκταθεί η δυνατότητα παροχής  εξ 
αποστάσεως εργασία μέσω τηλεργασίας, σε όσους συναδέλφους μας το 
επιθυμούν. Με αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Τους  Συλλόγους-μέλη μας,  
για την ενημέρωση των συναδέλφων. 
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απαιτήσεις της Κοινωνίας ικανοποιώντας τις ανάγκες της, με τη μέγιστη το 
δυνατόν ασφάλεια για τους συναδέλφους μας.   

Επιπλέον των ανωτέρω, οφείλουμε να ενημερώσουμε, ότι μετά την 
ψήφιση του προϋπολογισμού του φορέα μας για το 2021, παρατείνεται η 
λειτουργία  και για τον επόμενο χρόνο, των «κλιμακίων» επίσπευσης των 
συντάξεων, με προβλεπόμενη αύξηση του σχετικού κονδυλίου που πρόκειται 
να χορηγηθεί, για όσους συναδέλφους μας συμμετάσχουν σ’ αυτά.   
 
  

Με εκτίμηση, 

 
  


