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ΠΡΟΣ 

τις κυρίες και τους κυρίους Προέδρους 

των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας 

που υπάγονται στον Τ.Υ.Δ.Ε. 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  

Αναφορικά με τις κυρίες Ιωάννα Πανοπούλου και Χριστίνα Μπούμη, 

υπαλλήλους του Τ.Υ.Δ.Ε. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Όπως γνωρίζετε, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ολομέλειας, οι 

περιφερειακοί Σύλλογοι της χώρας προχώρησαν στην πρόσληψη και διάθεση δύο 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.), ώστε 

να εργαστούν για την τακτοποίηση των πολυετών εκκρεμοτήτων του Τομέα και για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων της περιφέρειας που υπάγονται στον 

Τ.Υ.Δ.Ε. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, προσελήφθησαν δύο εξειδικευμένοι 

και έμπειροι στο αντικείμενο υπάλληλοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, ενός έτους, για να εργαστούν στον Τ.Υ.Δ.Ε. και οι οποίοι 

ξεκίνησαν την εργασία τους την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. 

Στο χρονικό διάστημα από τις 11-9-2020 έως και τις 31-1-2021, οι ανωτέρω 

υπάλληλοι ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν τις παρακάτω εργασίες: 



Η κυρία Πανοπούλου Ιωάννα ανέλαβε το αρχικό στάδιο του οικονομικού 

ελέγχου, προκειμένου να γίνεται η ηλεκτρονική έγκριση των αιτημάτων για 

ασφαλιστική ενημερότητα. 

Από τις 11/09/2020 έως και τις 31/01/2021 πραγματοποιήθηκαν και 

διεκπεραιώθηκαν τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) τηλεφωνικές κλήσεις ενώ 

διενεργήθηκε οικονομικός έλεγχος σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) αιτήσεις για 

ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η διεξαγωγή του ανωτέρω ελέγχου, έγινε κατόπιν εκπαίδευσης της ανωτέρω 

υπαλλήλου στη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων του Ε.Φ.Κ.Α., στη 

χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων του Τ.Υ.Δ.Ε., καθώς και στην αναζήτηση καταβολής 

εισφορών σε χειρόγραφες καρτέλες για παρελθόντα έτη, στις περιπτώσεις όπου δεν 

υφίστατο ηλεκτρονικό αρχείο. 

Τέλος, υπήρξε συνεχής επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους 

ασφαλισμένους, για διάφορα θέματα. 

Στην κυρία Μπούμη Χριστίνα ανατέθηκε ο έλεγχος των αιτημάτων για την 

καταβολή επιδόματος μητρότητας, για το οποίο υφίσταντο συσσωρευμένα εκκρεμή 

αιτήματα από δικηγόρους και ασκούμενες δικηγόρους. 

Ο έλεγχος συνίστατο στα κατωτέρω: 

 εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών απαιτούμενων δικαιολογητικών 

 καταβολή εισφορών προς το ΤΥΔΕ για το χρονικό διάστημα από 2009 έως 2016 

 ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας κατά την ημέρα του τοκετού καθώς και κατά 

την ημέρα του ελέγχου. 

Περαιτέρω, στη βάση δεδομένων καταχωρήθηκαν κατά περίπτωση τα 

αιτήματα για χορήγηση του επιδόματος, ήτοι του ονοματεπωνύμου, του αριθμού 

πρωτοκόλλου του αιτήματος, του αριθμού μητρώου Τ.Υ.Δ.Ε., του Α.Μ.Κ.Α., του 

ποσού του επιδόματος, του IBAN της δικαιούχου καθώς και της ισχύος της 

ασφαλιστικής της ικανότητας. Επί των μη δικαιούμενων, καταχωρήθηκε και ο λόγος 

για τον οποίο το αίτημα έπρεπε να απορριφθεί. 

Η διεξαγωγή του ανωτέρω ελέγχου, έγινε κατόπιν εκπαίδευσης της ανωτέρω 

υπαλλήλου στη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων του Ε.Φ.Κ.Α., στη 



χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων που έχουν δημιουργήσει οι υπάλληλοι του 

Τ.Υ.Δ.Ε., καθώς και στην αναζήτηση καταβολής εισφορών σε χειρόγραφες καρτέλες 

για παρελθόντα έτη, στις περιπτώσεις 

Από τις 11/09/2020 έως και τις 31/01/2021 πραγματοποιήθηκαν και 

διεκπεραιώθηκαν οκτακόσιες (800) τηλεφωνικές κλήσεις ενώ ελέγχθηκαν επτακόσια 

(700) αιτήματα για καταβολή επιδόματος μητρότητας.

Περαιτέρω, ελέγχθηκαν και

Λογιστικής Τακτοποίησης του Ε.Φ.Κ.Α. οκτακόσια αιτήματα ληξιπρόθεσμων 

νοσηλίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και επιδόματα τοκετού

Τέλος, υπήρξε συνεχής επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους 

ασφαλισμένους, για διάφορα θέματα.

Όλα τα παραπάνω, προκύπτουν από ενημερωτικό σημείωμα που χορηγήθηκε 

από την κυρία Αλεξάνδρα Α

Συνάδελφοι, παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε την παρούσα στα μέλη 

προς ενημέρωσή τους. 

χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων που έχουν δημιουργήσει οι υπάλληλοι του 

Τ.Υ.Δ.Ε., καθώς και στην αναζήτηση καταβολής εισφορών σε χειρόγραφες καρτέλες 

για παρελθόντα έτη, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίστατο ηλεκτρονικό αρχείο.

Από τις 11/09/2020 έως και τις 31/01/2021 πραγματοποιήθηκαν και 

διεκπεραιώθηκαν οκτακόσιες (800) τηλεφωνικές κλήσεις ενώ ελέγχθηκαν επτακόσια 

(700) αιτήματα για καταβολή επιδόματος μητρότητας. 

Περαιτέρω, ελέγχθηκαν και απεστάλησαν προς πληρωμή στο Β΄ Τμήμα 

Λογιστικής Τακτοποίησης του Ε.Φ.Κ.Α. οκτακόσια αιτήματα ληξιπρόθεσμων 

νοσηλίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και επιδόματα τοκετού 

Τέλος, υπήρξε συνεχής επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους 

ια διάφορα θέματα. 

Όλα τα παραπάνω, προκύπτουν από ενημερωτικό σημείωμα που χορηγήθηκε 

από την κυρία Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου. 

Συνάδελφοι, παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε την παρούσα στα μέλη 

Η ορισθείσα από την Ολομέλεια

Ευρώπη Αρτόγλου

Πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Κιλκίς

χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων που έχουν δημιουργήσει οι υπάλληλοι του 

Τ.Υ.Δ.Ε., καθώς και στην αναζήτηση καταβολής εισφορών σε χειρόγραφες καρτέλες 

όπου δεν υφίστατο ηλεκτρονικό αρχείο. 

Από τις 11/09/2020 έως και τις 31/01/2021 πραγματοποιήθηκαν και 

διεκπεραιώθηκαν οκτακόσιες (800) τηλεφωνικές κλήσεις ενώ ελέγχθηκαν επτακόσια 

απεστάλησαν προς πληρωμή στο Β΄ Τμήμα 

Λογιστικής Τακτοποίησης του Ε.Φ.Κ.Α. οκτακόσια αιτήματα ληξιπρόθεσμων 

 

Τέλος, υπήρξε συνεχής επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους 

Όλα τα παραπάνω, προκύπτουν από ενημερωτικό σημείωμα που χορηγήθηκε 

Συνάδελφοι, παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας, 

Η ορισθείσα από την Ολομέλεια 

Ευρώπη Αρτόγλου 

Πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Κιλκίς 


