
 

 

 

Προς:    Διοικητή e-ΕΦΚΑ  

                               κ. Χρήστο Χάλαρη  

 

                                                                   Κοινοποίηση:  

 Υποδιοικητή  
                   κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο 

 Υποδιοικητή                    
κ. Ελευθέριο Κρητικό 

 Υποδιοικητή  
κ. Νικόλαο Παγώνη 

 Υποδιοικητή 
κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ 

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

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

 Συλλόγους-Μέλη μας 
 

    Θέμα: «Σχετικά με την υλοποίηση των οδηγιών της Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, κατά τη 
χρονική περίοδο 07.11.2020 έως 30.11.2020».  
                            (Σχετ.  Εγκ. 291096/06.11.2020 & Εγκ. 291119/07.11.2020) 
 

 
Κύριε Διοικητά,  

Μετά την πρώτη μέρα λειτουργίας των υπηρεσιών και μονάδων του φορέα μας, σύμφωνα 

με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 291096/06.11.2020 και 
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291119/07.11.2020, οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι σε πλήθος υποκαταστημάτων ανά 

την επικράτεια, παρατηρήθηκαν σοβαρές παρατυπίες ως προς την εφαρμογή τους.  

Συγκεκριμένα, παρότι ρητά στις ανωτέρω εγκυκλίους, αναφέρεται «ο ελάχιστος 

απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα, οι οποίοι θα παρίστανται στην 

υπηρεσία για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας εκ περιτροπής…», διαπιστώνουμε ότι αυτό 

ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ για άγνωστο λόγο και καλούνται οι συνάδελφοί μας σ’ αυτά τα 

υποκαταστήματα, να παρίστανται στο σύνολό τους, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για 

την διασπορά του φονικού ιού.  

Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο, διευθυντές συγκεκριμένων υποκαταστημάτων, να 

αρνούνται να διαμορφώσουν πλάνο εργασιών, βάση του οποίου θα αναθέσουν στους 

υπαλλήλους των διαφόρων τμημάτων εργασίες αρμοδιότητάς τους, τις οποίες έναντι 

αποδόσεως, θα τις διεκπεραιώσουν εξ αποστάσεως. Ταυτόχρονα, δεν γίνεται καμία 

προσπάθεια από αυτούς τους διευθυντές, για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 

που υπάρχουν σε «μέσα», για την εφαρμογή της τηλεργασίας, σύμφωνα και με τις οδηγίες 

του Υπ. Εσωτερικών.  

Όλα τ΄ ανωτέρω, δυστυχώς μας εξαναγκάζουν, να ζητήσουμε την ΑΜΕΣΗ παρέμβασή σας, 

για την χωρίς παρέκκλιση εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών που έχετε εκδώσει, μη 

αφήνοντας κανένα πεδίο παρερμηνειών από κανέναν υπηρεσιακό ή μη παράγοντα, 

θέτοντας έτσι σε κίνδυνο, την υγεία των εργαζομένων του φορέα μας, αλλά και του 

συναλλασσόμενου κοινού.    

 

                                                                      Με εκτίμηση,  

 

 


