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Συναδέλφισες συνάδελφοι.  

Η κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πρωταθλήτρια της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής   
αντιμετωπίζει σαν κόστος τις ανάγκες των εργαζομένων για  ανθρώπινες , αξιοπρεπείς 
συνθήκες δουλειάς (καθαριότητα, Θέρμανση κ.τ.λ.), που πρέπει να συμπιεστεί όσο 
περισσότερο γίνεται για να πιαστούν οι στόχοι των ματωμένων πλεονασμάτων, για να 
περισσέψει χρήμα να δοθεί στην “υγιή επιχειρηματικότητα”, στη “ανάπτυξη” (που πάντα θα 
έχει τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους σαν καύσιμη ύλη). 

Η έλλειψη καθαριότητας από την αρχή του χρόνου θέτει επιτακτικά ζητήματα υγιεινής 
και ασφάλειας για εργαζόμενους και συναλλασσόμενους. Πολύ περισσότερο που 
πολλές υπηρεσίες μας συστεγάζονται με ΚΕΠΑ και με ιατρεία του ΠΕΔΥ.    

Την ίδια ώρα που η Διοίκηση του ΕΦΚΑ επικαλείται γραφειοκρατικές διαδικασίες (διαγωνισμοί 
– πιστώσεις) και νομικίστικα προσχήματα, υποχρεώνει το ολιγάριθμο προσωπικό 
καθαριότητας να καλύπτει ανάγκες πολλών κτιρίων με εξουθενωτικούς όρους εργασίας,  
χωρίς εντολές και έξοδα μετακίνησης. Σε υποκ/τα που δεν υπάρχει προσωπικό 
καθαριότητας οι συνάδελφοι καθαρίζουν μόνοι τους. Σε άλλα υποκ/τα  πληρώνουν την 
δαπάνη για τα υλικά και την καθαριότητα.     

Το πρόβλημα είναι αμιγώς πολιτικό και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ φέρει ακέραιη την 
πολιτική ευθύνη  για την δημιουργία και την επίλυση του.  Αναδεικνύονται επίσης και 
οι  συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας σε εταιρείες, που δεν είναι 
παρά βιτρίνες σύγχρονων δουλεμπορικών γραφείων.  

Η στάση των εκπροσώπων της πλειοψηφίας σε ΠΟΣΕ και σε Α/θμιο σύλλογο εξαντλήθηκε  
σε μια συμβολική κινητοποίηση αποκλεισμού Διοίκησης και υποκ/τος Θεσ/νίκης. Δεν έκαναν 
συγκεντρώσεις για να οργανωθούν και να έχουν συνέχεια οι οποιαδήποτε αγωνιστικές 
διαθέσεις από τους συναδέλφους. Καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας και διεκδίκησης.  

Συναδέλφισες συνάδελφοι. Διεκδικούμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
καθαριότητας με συγκροτημένα δικαιώματα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων 
των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Να στηριχτούν στην πράξη οι συναδέλφισες καθαρίστριες 
που είναι αντιμέτωπες με την αυθαιρεσία της Διοίκησης και με εξουθενωτικά ωράρια 
εργασίας. 
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