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ΠΡΟΣ:
Τον κ. Πρόεδρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών
∆ηµήτριο Βερβεσό

Κύριε Πρόεδρε ,
Με εκτί µηση στο Θεσµικό σας ρόλο και σεβασµό στα δικαιώµατα των
µελών του ∆.Σ.Α. Θεωρώ σκόπιµο, ενόψει της εξαγγελθεί σας αποχής των
δικηγόρων του Ε.Φ.Κ.Α. από τις δί κες που αφορούν τον φορέα από 1.12.2018
σύ µφωνα µε τα ζητήµατα που τί θενται και µε το πλα ί σιο που αναφέρεται στην
από 1/11 απόφασή σας , να σας γνωρί σω τα ακόλουθα
1.- Σχετικά µε την εξόφληση οφειλοµένων αµοιβών του Ε.Φ.Κ.Α.
στους συνεργαζόµενους εξωτερικούς δικηγόρους.
Σε ότι αφορά τις εγκρί σεις πληρωµών: οι αµοιβές των δικηγ όρων του τ.
Ι.Κ.Α. και τ. ΕΤΑΑ αποστέλλονται στην Οικονοµική Υπηρεσία χωρίς διοικητική
έγκριση πληρωµ ής και υποβάλλονται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής
∆ιαχεί ρισης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση, ενώ οι αµοιβές των
δικηγ όρων του τ. ΟΑΕΕ αποστέλλονται στην Οικονοµικ ή Υπηρεσί α µετά την
έγκριση πληρωµ ής τους από το ∆.Σ. ΤΟΥ Φορέα.
Σε κάθε περί πτωση, οι αµοιβές ά νω των 10.000,00 ευρώ υποβάλλονται
στις Υπηρεσί ες του Ελεγκτικού Συνεδρί ου για τον προβλεπόµενο προληπτικ
ό
έλεγχο της δαπάνης .
Υπό κανονικές συνθήκες, και εφόσον τα παραστατικά είναι πλήρη και
προσκοµί ζεται ασφαλιστικ ή και φορολογική ενηµερότητα, όπου απαιτεί ται,
από την στιγµή που Θα έλθουν στην υπηρεσία µας α) χωρί ς διοικητικ ή έγκριση
πληρωµής : η διαδικασί α διοικητικής έγκρισης, ενταλµατοποί ηση, έγκρισης της
δαπά νης και εξόφλησης κυµα ίνεται µεταξύ 1-1 1/τ µή να και β) µε διοικητικ ή
έγκριση πληρωµ ής : η διαδικασί α ενταλµατοποί ησης, έγκρισης της δαπάνης
και εξόφλησης κυµαί νεται µεταξύ 15-30 ηµέρες.
Πρέπει, όµως, οπωσδή ποτε να τονισθεί ότι υπάρχουν στην υπηρεσία
µας πολλά εγκεκριµ ένα χρηµατικά εντάλµατα για τα οποία δεν προσκοµ ίζεται
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ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα µε αποτέ
λεσµα να αδυνατούµε να
τα στεί λουµε στην τράπεζα για πληρωµή.
Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι στην οικονοµική
υπηρεσί α δεν
υπάρχουν εκκρεµείς οφειλές πέραν ενός µηνός περί που.
2.- Σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής και ασφά
λειας στο κεντρικό
κτίριο (Αγ ί ου Κωνσταντί νου 16-18), όπου στεγά
ζεται και η νοµική
υπηρεσί α του Ε.Φ.Κ.Α.
Καταρχάς, για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργί
α των
Υπηρεσιών είχε προταθεί στο Γραφεί ο Νοµικού Συµβούλου από την αρµ
όδια
∆ιεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών η µεταστέ
γαση της Υπηρεσίας
στο πρόσφατα ανακαινισµένο κτίριο επί της οδού Κηφισί ας 178, πρό
ταση η
οποί α δεν έγινε αποδεκτή. Αντιθέτως, η Νοµική Υπηρεσία ζή
τησε να
παραµεί νει στο κτί ριο που στεγάζεται και να επεκταθεί και στον 60 όροφο
αυτού, το οποί ο και έγινε.
Οι ανάγκες καθαριότητας του κτιρί ου καλύ πτονταν από µόνιµο
προσωπικό του Ε.Φ.Κ.Α µέχρι τις 8/11/2018, οπότε και την καθαριότητα
ανέλαβε εξωτερικό συνεργεί ο µετά την απόδοση της διαγωνιστικής
διαδικασί ας που είχε εκκινήσει από αρχές του έτους.
Οσον αφορά τον κεντρικό κλιµατισµό του κτιρί ου σας ενηµερώνουµε
ότι η Θέρµανση του κτιρίου λειτουργεί κανονικά. 'Οσον αφορά το σύστηµα
ψύξης, συντάχθηκε σχετική µελέτη και εγκρίθηκε από το ∆Σ του ΕΦΚΑ το
σχετικό δηµόσιο έργο για την επισκευή και συντήρηση των ψυκτικών
µηχανηµάτων. 'Εγινε µε την διαδικασί α της απευθείας ανάθεσης µε κλήρωση
από το σχετικό µητρώο κατά τα προβλεπόµενα από το Ν. 4412/2016. Εί ναι
στο στάδιο της υπογραφής της σύµβασης από τον ανάδοχο. Σε αυτό το
σηµείο πρέπει να συµπληρωθεί ότι, η Νοµική ∆ιεύθυνση ζήτησε και
προµηθεύτηκε δύο κλιµατιστικά µηχανή µατα για την κάλυψη των αναγκών
της Υπηρεσί ας.
Σχετικά µε τη λειτουργ ί α των ανελκυστήρων του κτιρί ου, σας
ενηµερώνουµε ότι οι τρεις λειτουργούν και πρόκειται να πιστοποιηθούν άµεσα
από φορέα για τη λειτουργ ί α τους. 0 τέταρτος εκ των ανελκυστήρων χρήζει
µεγάλης επισκευής ( αντικατάσταση κινητήρα), η οποί α δροµολογείται.
Οσον αφορά το θέµα επισκευής και συντήρησης του φωτοτυπικού
µηχανήµατος της Νοµικής ∆ιεύθυνσης σας ενηµερώνουµε ότι επανειληµµένως
έχει αποκατασταθεί η λειτουργί α του, ενώ παράλληλα, η εν λόγω ∆ιεύ
θυνση
έχει ενταχθεί σε διαγωνιστική διαδικασία, η οποία εί ναι σε εξέλιξη, για 2 νέα
φωτοτυπικά µηχανήµατα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Προµηθειών.
Συµπληρωµατικά σας αναφέρουµε ότι, µε εισήγηση του Νοµικού
Συµβούλου η οποία έλαβε τη σχετική έγκριση από το ∆.Σ. του ΕΦΚΑ
αποφασί στηκε η καταβολή εβδοµήντα (70) ευρώ µηνιαί ως σε εµµί σθους
δικηγόρους για έξοδα φωτοαντιγράφων δικαστικών φακέλων.
Για το Θέµα ελέγχου της ηλεκτρονικής εγκατάστασης εί ναι στο στάδιο
της ολοκλήρωσης η πλήρης καταγραφή των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και
η σχετική µελέτη ώστε να δροµολογηθεί άµεσα η πιστοποί ησή τους µέσω
ηλεκτρονικής κλήρωσης.
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Για το θέµα της νέας Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας σύ µφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στα παλαιά ( προ του 1988) κτί ρια
βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο, µε την οποία προβλέπεται η δηµιουργία
ασφαλούς εξόδου διαφυγής µέσω της υπάρχουσας Θύρας εισόδου και εξόδου
του κτιρίου.
Συνεπώς, µε βάση τα αναφερθέντα και τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από τον φορέα, εν µέσω των δυσκολιών που υφίστανται, για
την αντιµετώπιση των οποιονδήποτε προβληµάτων των µελών σας, Θεωρούµε
ότι η καλή πί στη υπαγορεύει να επανεξετάσετε την απόφασή σας για την
αποχή .
Με εκτί µηση

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.
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