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Σε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ παλεγπξίδεη γηα κηα ππνηηζέκελε έμνδν από ηα 
κλεκόληα, νη εξγαδόκελνη ζηνλ ΔΦΚΑ ληώζνπλ ζην πεηζί ηνπο ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα 
πνπ ηνπο δηαςεύδεη αζύζηνια. Ζ έιιεηςε θαζαξηόηεηαο από ηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ ζέηεη 
επηηαθηηθά δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα εξγαδόκελνπο θαη ζπλαιιαζζόκελνπο. Πνιύ 
πεξηζζόηεξν πνπ πνιιέο ππεξεζίεο καο ζπζηεγάδνληαη κε ΚΔΠΑ θαη κε ηαηξεία ηνπ ΠΔΓΤ.    

Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ κεηά από γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (δηαγσληζκνί – πηζηώζεηο),  

λνκηθίζηηθα πξνζρήκαηα, θαη ηελ έγθξηζε 3000 επξώ αλά κνλάδα, ππνρξεώλεη ην νιηγάξηζκν 

πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο λα θαιύπηεη αλάγθεο πνιιώλ θηηξίσλ κε εμνπζελσηηθνύο όξνπο 

εξγαζίαο.                                                                                                                                       

ην Πεξηθεξεηαθό Τπνθαηάζηεκα Μηζζσηώλ Θεζζαινλίθεο (6 όξνθνη), ην πξνζσπηθό 

θαζαξηόηεηαο, νη  εξγαδόκελεο, θαινύληαη  λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο δπν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη ζε άιιν Τπνθαηάζηεκα (Π. Αμηνύ). αλ λα κελ έθηαλε απηό, νη εξγαδόκελνη 

βίσζαλ ζπλζήθεο γαιέξαο όηαλ έκεηλαλ ρσξίο είδε πγηεηλήο (ραξηί πγείαο) γηα πεξηζζόηεξν 

από 15 κέξεο, ελώ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό δελ ππήξραλ νύηε ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ 

δεκηνπξγώληαο κηα εθξεθηηθή πγεηνλνκηθή βόκβα!  

Σν πξόβιεκα είλαη ακηγώο πνιηηηθό θαη ε Δηνίθεζε ηνπ ΕΦΚΑ θέξεη αθέξαηε ηελ 
πνιηηηθή επζύλε  γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ επίιπζε ηνπ.  Αλαδεηθλύνληαη επίζεο θαη 
νη  ζπλέπεηεο από ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ζε εηαηξείεο, πνπ δελ είλαη 
παξά βηηξίλεο ζύγρξνλσλ δνπιεκπνξηθώλ γξαθείσλ. Η θπβέξλεζε  ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ   
αληηκεησπίδεη ζαλ θόζηνο ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα  αλζξώπηλεο , 
αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δνπιεηάο (θαζαξηόηεηα, Θέξκαλζε θ.η.ι.), πνπ πξέπεη λα 
ζπκπηεζηεί όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη γηα λα πηαζηνύλ νη ζηόρνη ησλ καησκέλσλ 
πιενλαζκάησλ, γηα λα πεξηζζέςεη ρξήκα λα δνζεί ζηελ “πγηή επηρεηξεκαηηθόηεηα”, 
ζηε “αλάπηπμε” (πνπ πάληα ζα έρεη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζαλ 
θαύζηκε ύιε). 

Δηεθδηθνύκε ηελ πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο κε ζπγθξνηεκέλα 
δηθαηώκαηα γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΕΦΚΑ. Να 
ζηεξηρηνύλ ζηελ πξάμε νη ζπλαδέιθηζεο θαζαξίζηξηεο πνπ είλαη αληηκέησπεο κε ηελ 
απζαηξεζία ηεο Δηνίθεζεο θαη κε εμνπζελσηηθά σξάξηα εξγαζίαο. 
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