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Συσπειρώνεται στο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,  

Τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πανηγυρίζει για μια υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια, 

οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ νιώθουν στο πετσί τους την σκληρή πραγματικότητα που τους διαψεύδει 

ασύστολα. 

Η πολύτιμη πείρα που έχουν συγκεντρώσει οι εργαζόμενοι στα σχεδόν δύο χρόνια λειτουργίας του 

ΕΦΚΑ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το «υπερταμείο», πέρα από όχημα αντιασφαλιστικών ανατροπών 

αναδεικνύεται επίσης σε πρωτοπόρο όχημα εργασιακών ανατροπών και κάθε είδους 

«λειτουργικών» ανωμαλιών στις πλάτες βεβαίως πάντα των συνήθων υπόπτων, δηλ. εργαζομένων 

και ασφαλισμένων.  

Το πρόβλημα με την έλλειψη καθαριότητας από την αρχή του χρόνου θέτει επιτακτικά ζήτημα 

υγιεινής και ασφάλειας για εργαζόμενους και συναλλασσόμενους. Πολύ περισσότερο αν λάβουμε 

υπόψη τις περιπτώσεις που οι Υπηρεσίες συστεγάζονται με ΚΕΠΑ και Ιατρεία ΕΟΠΥΥ. Το ολιγάριθμο 

μόνιμο προσωπικό καθαριότητας αναγκάζεται να καλύπτει χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, με 

εξουθενωτικούς όρους εργασίας ενώ στην περίπτωση που απουσιάσουν η κατάσταση γίνεται 

χαώδης.  

Μέσα σε όλα αυτά, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης που το 

προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί ούτε για το μισό κτήριο, οι εργαζόμενες στην καθαριότητα 

καλούνται να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα μιας πολιτικής που ξεριζώνει κάθε εργασιακό 

δικαίωμα, ασκώντας τα καθήκοντα τους δυο φορές την εβδομάδα και σε άλλο Υποκατάστημα (Π. 

Αξιού) το επόμενο διάστημα.  

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι εργαζόμενοι στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών 

Θεσσαλονίκης βίωσαν συνθήκες γαλέρας όταν έμειναν χωρίς είδη υγιεινής (χαρτί υγείας) για 

περισσότερο από 15 μέρες ενώ τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχουν ούτε σακούλες απορριμμάτων 

δημιουργώντας μια εκρηκτική υγειονομική βόμβα!  

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στον εργασιακό αλλά και καθημερινό βίο των εργαζομένων, η 

πλειοψηφία του συνδικάτου κωφεύει απέναντι σε όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα και 

εξαντλεί την «μαχητική» της διάθεση με την αποστολή επιστολών αντί να οργανώσει μέσα από ΓΣ 

μορφές πάλης με στόχο την υπεράσπιση των στοιχειωδών δικαιωμάτων μας!  

Φτάνει πια! Ξεσηκωμός! 

 Καλούμε το συνδικάτο να πάρει αγωνιστική θέση (στάση εργασίας, απεργία κ.α.) απέναντι στα 

παραπάνω προβλήματα. 

 



 Οι εργαζόμενοι να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές και να μην δεχτούν το πισωγύρισμα που μας 

επιβάλλουν για την επίτευξη των ματωμένων πλεονασμάτων τους με σκοπό να τα αξιοποιήσουν για 

νέες επιχορηγήσεις στο κεφάλαιο.  

 Να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα τους όλο αυτό το διάστημα και να τα μετατρέψουν σε 

οργάνωση της πάλης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας με συγκροτημένα 

δικαιώματα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας όλων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

Κάλυψη όλων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Δίνουμε την δική μας απάντηση! 

 

ΌΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ  

στην Πλατεία Αριστοτέλους, Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 6:00μ.μ. 
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