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Αλληλεγγ ύης

Αξιότιµε Κύριε ∆ιοικητά,
Πριν προλάβει να στεγνώσει το µελάνι της επιστολής µας για τις άθλιες
συνθήκες που επικρατούν στον χώρο εργασίας της Νοµικής Υπηρεσίας
του ΕΦΚΑ στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 (επί της οποίας δεν έχουµε
εισέτι λάβει απάντηση), η πρόσφατη πληµµύρα στο κτίριο που
στεγ άζονται οι υπηρεσίες του ΤΥ∆Α, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη
34, αποδεικνύει την παντελή έλλειψη συντήρησης, καθαριότητας και
ελέγχου των κτιρίων όπου στεγ άζονται οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν
ασφαλισµένους δικηγόρους.
Από την επιτόπια επίσκεψη στο κτίριο, του Συµβούλου του ∆ΣΑ κ.
Ανδρέα Κουτσόλαµπρου, και την επικοινωνία µε τον Προϊστάµενο ΤΥ∆Α
κ. ∆ούκα Γεωργιτσανάκο, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Η διαρροή έλαβε χώρα από την υδραυλική εγκατάσταση του 5ου
ορόφου (σπάσιµο σωλήνα ψ ύκτη νερού), όπου στεγ άζονται
υπηρεσίες ΤΥ∆Α/ΕΦΚΑ, η αρµοδιότητα συντήρησης των οποίων

βαρύνει την αρµόδια ∆ιεύθυνση Στέγασης του ΕΦΚΑ (άρθρο 68
παρ.9 Ν.4387/2016).
Στα χρονικά σηµεία της επίσκεψης στο κτίριο του ως άνω

Συµβούλου του ∆ΣΑ στις 9 και 10 Ιουλίου 2018 κανείς υπεύθυνος
ή τεχνικός ή εργ άτης δεν εργαζόταν στον χώρο για την

αποκατάσταση της λειτουργίας του κτιρίου.

Τα ύδατα έφθασαν σε όλους τους ορόφους και κατέκλυσαν το

Υπόγειο σε ύψος µισού µέτρου. Στο χώρο αυτόν διατηρείται

παλαιό αρχείο µε βιβλιάρια και άλλα έγγραφα, τα οποία είναι

λίαν πιθανόν να έχουν καταστραφεί.

Το κτίριο δεν έχει καθαριστεί επί µήνες και υπάρχουν πλέον
καταγγελίες για υγειονοµικά προβλήµατα.
Λόγω της διαρροής και των στάσιµων υδάτων ακόµη και στα
φρεάτια των ανελκυστήρων, έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού
ρεύ µατος, προς αποφυγ ή ηλεκτροπληξίας, ενώ δόθηκε εντολή
από τις αρµόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ να αποχωρήσει το προσωπικό.
Προς τιµήν του, πάντως, ο Προϊστάµενος κ. ∆ούκας
Γεωργιτσανάκος παραµένει στη Θέση του. (!)
Η Υγειονοµική Υπηρεσία που στεγάζεται στους υπολοίπους
ορόφους και ανήκει στο Α' ΚΕΣΥ έχει προβεί δια του ∆ιευθυντή

της σε υποβολή έγγραφων αναφορών αρµοδίως, αλλά ούτε

εκείνη έχει σαφή εικόνα για τον χρόνο αποκατάστασης της

πλήρους λειτουργίας του κτιρίου.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι οι επιστολές και παρεµβάσεις µας για
την πλήρη εγκατάλειψη των υπηρεσιών του ΤΥ∆Α, τόσο σε επίπεδο

προσωπικού όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικών µέσων, δεν έχουν

εισακουστεί,

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει την απαράδεκτη εικόνα
του κτιρίου του ΤΥ∆Α και διαµαρτύρεται για την τεράστια ταλαιπωρία
των ασφαλισµένων µελών του, για την οποία ευθύνεται η πληµµελής
συντήρηση των εγκαταστάσεων του κτιρίου, η πλήρης εγκατάλειψη του

κτιρίου και των υπηρεσιών του από τη ∆ιοί κηση του ΕΦΚΑ (σε
προσωπικό, µέσα, καθαριότητα, ασφάλεια κλπ.). Το γεγονός ότι ακόµη
παρέχονται στοιχειωδώς υπηρεσίες οφείλεται στις φιλότιµες
προσπάθειες του ελάχιστου προσωπικού που έχει αποµείνει (3
υπαλλήλων) και των 4 ατόµων που ο ∆ΣΑ έχει διαθέσει προς

εξυπηρέτηση των µελών του.

Κατόπιν αυτών Σας καλούµε να προβείτε άµεσα σε όλες εκείνες τις
ενέργειες προς αποκατάσταση της λειτουργίας του κτιρίου και των
υπηρεσιών του ΤΥ∆Α και αποτροπή κάθε επικείµενου κινδύνου υγείας
και ζωής πολιτών ή/και καταστροφής του πολύτιµου αρχείου του
τ.ΤΥΠ∆Α.

