
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 312                                                                                     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
 
                                                                                                        ΠΡΟΣ 
                                                                                                 Διοικητή ΕΦΚΑ 
                                                                                        κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο 
 
              ΘΕΜΑ << ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΚΑ>> 
 
 

Ένα χρόνο πριν ξεκίνησε η διαδικασία ενοποίησης όλων των ασφαλιστικών 
ταμείων σε ένα υπερταμείο, τον ΕΦΚΑ. Πέρα από τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από αυτή την ενοποίηση (προβλήματα Μητρώου, 
ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π) και ταλαιπωρούν τόσο  ασφαλισμένους όσο 
και  συναδέλφους, δυστυχώς προέκυψαν και λειτουργικά προβλήματα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την έλλειψη σε βιβλιάρια ασθενείας, χαρτί Α4, 
εκτυπωτών, υπολογιστών, πετρελαίου θέρμανσης, κλιματιστικών, 
καθαριότητας. 
 Οι υπάλληλοι αναγκαζόμαστε να συνδράμουμε από το μειωμένο εισόδημά 
μας, προκειμένου να καλύψουμε έστω ένα μέρος  αυτών των αναγκών. Το 
χειμώνα εργαζόμαστε με τα πανωφόρια μας και για να  <<σπάσουμε>> το 
κρύο, αγοράζουμε με δικά μας έξοδα ατομικά θερμαντικά σώματα και 
ατομικούς ανεμιστήρες για το καλοκαίρι. Αλλά και αυτά ακόμη, τα 
λειτουργούμε εκ περιτροπής λόγω μη αντοχής του ηλεκτρολογικού δικτύου.  
Η δέσμευση της Διοίκησης για σύντομη επίλυση των προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν από την ενοποίηση, δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Ένα χρόνο 
μετά, τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά συνεχώς διογκώνονται, με  
αποκορύφωμα την παντελή έλλειψη καθαριότητας των κτιρίων του ΕΦΚΑ από 
την αρχή του έτους.  Η αυξημένη καθημερινή  επισκεψιμότητα των υπηρεσιών  
του ΕΦΚΑ από χιλιάδες ασφαλισμένους,  γιγαντώνει το πρόβλημα και εκθέτει 
σε υγειονομικούς  κινδύνους τόσο τους ίδιους όσο και τους συναδέλφους. Και 
διερωτόμαστε, πόσο δύσκολο ήταν  πριν τη λήξη των συμβάσεων 
καθαριότητας, να προβλεφθεί και  να ξεκινήσει η  διαδικασία νέου 
διαγωνισμού με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί αυτή η 
κατάσταση. 
 Καλούμε τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ να δώσει άμεσα λύση, διότι ελλοχεύουν 
σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των συναδέλφων αλλά και των 
συναλλασσομένων.  Η καθαριότητα των χώρων  από τους ίδιους τους  
συναδέλφους δεν  είναι εφικτό να συνεχιστεί.  Η υπομονή μας έχει πλέον 
εξαντληθεί. 
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