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                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Περισσότερα από δύο χρόνια τώρα, οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), υπομένουμε συνθήκες πλήρουςς απαξίωσης και υποβάθμισης, με 

αποκορύφωμα την παντελή έλλειψη καθαριότητας στους χώρους εργασίας μας, την οποία 

αντιμετωπίζουμε με το να κάνουμε τις καθαρίστριες και τους καθαριστές, όχι μόνο για τα 

γραφεία μας, αλλά ακόμα και γι’ αυτές τις τουαλέτες που προορίζονται για το κοινό ! 

Υπομένουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες και πέρα από κάθε λογική, που κανένας άλλος 

δημόσιος φορέας ή οργανισμός, έχει βιώσει. Ελλείψεις σε βασικά και στοιχειώδη μέσα, για 

την άσκηση των υπαλληλικών μας καθηκόντων, όπως η γραφική ύλη (στυλό, εκτυπωτικό 

χαρτί κ.ά.),  αλλά και το απαραίτητο μελάνι, για όσα ακόμα φωτοτυπικά εξακολουθούν να 

λειτουργούν. Με προβλήματα στην προμήθεια ανταλλακτικών, είτε αυτά αφορούν τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαθέτουμε από την προηγούμενη δεκαετία, είτε τα 

υπηρεσιακά αυτοκίνητα, που αναγκαστικά βρίσκονται εξουδετερωμένα σε ακινησία. 

Εργαζόμαστε σε κτήρια, όπου μαζί με τους ασφαλισμένους μας, βιώνουμε συνθήκες ψύχους 

το Χειμώνα, λόγω έλλειψης θέρμανσης και συνθήκες κόλασης το Καλοκαίρι, λόγω έλλειψης 

κλιματιστικών ή για να είμαστε πιο ακριβείς, λόγω μη λειτουργίας  ή υπολειτουργίας τους, 

στην καλύτερη των περιπτώσεων. Εργαζόμαστε σε έναν φορέα,  όπου λόγω καθυστέρησης 

στη σύνταξη ψηφιοποιημένου οργανογράμματος, είμαστε  οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι, που 

εξαιρούμαστε από την «κινητικότητα». Με αδιαφανείς διαδικασίες κι αποκλεισμούς, στην 

πλήρωση θέσεων ευθύνης, όπως συμβαίνει για παράδειγμα, στα Περιφερειακά Ελεγκτικά 

Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) και όχι μόνον, οι οποίες προκαλούν το περί δικαίου αίσθημα 

των συναδέλφων μας. Για όλους αυτούς τους λόγους και για ακόμα περισσότερους που θα 

μπορούσαμε να εκθέσουμε πιο αναλυτικά, καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους μας, να 

συμμετάσχουν μαζικά, στην προειδοποιητική Πανελλαδική Στάση Εργασίας, που έχουν 

κηρύξει για την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων στον  

«Ενιαίο Φορέα», ΠΟΣΕ ΙΚΑ και ΠΟΠΟΠΚ και κυρίως να δώσουμε το δυναμικό μας παρόν, 

στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στις 12:30 μμ..  

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ…ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ 

ΥΠΟΜΟΝΗ…ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ και τον θέλουμε ΤΩΡΑ !    
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