
 

 

 

             ΕΠΕΙΓΟΝ                                                     ΠΡΟΣ 

                                                                                   Τον  Διοικητή e-ΕΦΚΑ 

                κ. Παναγιώτη Δουφεξή 

 

                                                                                  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

• Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ 

κ. Νικόλαο Παγώνη 

• Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης, 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης 

κα. Βασιλική Ζέρβα 

•  Γεν. Δ/ντρια Υπηρεσιών & Διαχείρισης 
Λειτουργίας  
κα. Δέσποινα Αττάλιαλη 

• Συλλόγους-Μέλη μας 

 

Θέμα: « Μέτρα για την αντιμετώπιση των καλοκαιρινών συνθηκών-καύσωνα στις 
μονάδες και στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ» 

 

 
Κύριε Διοικητά,  

καθώς βρισκόμαστε προς το τέλος του πρώτου μήνα του Καλοκαιριού, με πολλές περιοχές 
της χώρας να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες καύσωνα, δυστυχώς, παρατηρούνται -για 
ακόμα μία φορά- σε πλήθος μονάδων και υπηρεσιών του φορέα μας, προβλήματα 
σχετιζόμενα με την πλημμελή ή ακόμα και ανύπαρκτη λειτουργία των κλιματιστικών 
μονάδων, κάτι που καθιστά -όπως αντιλαμβάνεστε- τις συνθήκες εργασίας των 
συναδέλφων μας, αλλά και της παραμονής των συναλλασσόμενων στους χώρους 
υποδοχής, εντελώς ανθυγιεινές κι επικίνδυνες.   
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Ως εκ τούτου, έως ότου διασφαλιστούν οι προβλεπόμενες συνθήκες εργασίας, όπως 
αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Υγιεινής κι Ασφάλειας της Εργασίας, τότε για εκείνες 
τις μονάδες και υπηρεσίες του φορέα μας, που δεν έχουν τα απαραίτητα κλιματιστικά 
μέσα, όταν παρατηρούνται τόσο υψηλές θερμοκρασίες όπως οι σημερινές, να δίνεται 
εντολή, υπό τη μέριμνα των αρμοδίων διευθυντών, για την πρόωρη λήξη της συναλλαγής 
και της αποχώρησης του προσωπικού, πριν θρηνήσουμε θύματα από φαινόμενα 
θερμοπληξίας. 

Λυπούμαστε, που αναγκαζόμαστε να επαναλάβουμε και σε σας, αυτό που είχαμε πει και 
στους προκατόχους σας, αλλά θέλουμε να ευελπιστούμε ότι το φετινό Καλοκαίρι, να είναι 
το τελευταίο, που αντιμετωπίζουμε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις, που κάθε άλλο παρά 
τιμούν έναν φορέα, με την κοινωνική αποστολή που έχει ο δικός μας, τον οποίο 
επισκέπτονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.  

Είναι -πιστεύουμε- αυτό που ζητάμε, το λογικό κι αυτονόητο αλλά και το απολύτως 
αναγκαίο, ώστε να αποφύγουμε συνθήκες εργασίας, που δεν συνάδουν σε καμία 
περίπτωση για χώρα της Ενωμένης Ευρώπης. 

 

 

 

                                                                       Με εκτίμηση,  


