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Καταγγελία για την ολιγωρία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στο θέμα της 

καθαριότητας κτιρίων του φορέα 

 Δύο στοιχεία θεωρούμε ότι είναι αδιαπραγμάτευτα και έχουν προτεραιότητα, ως απολύτως 

αναγκαία στον εργασιακό χώρο, η ΥΓΙΕΙΝΗ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες 

εμφανίζονται, για μία ακόμη φορά, κενά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε ορισμένα κτίρια 

του φορέα. 

 Είναι χαρακτηριστική η επιστολή των συναδέλφων από την τοπική Διεύθυνση του Αιγάλεω 

που μιλούν «για τουαλέτες κοινού-υγειονομική βόμβα», για «προσβλητικές οχλήσεις από τους 

ασφαλισμένους για την κατάσταση», για «πολύμηνη έλλειψη επαρκούς καθαριότητας» και «για μη 

αξιοπρεπή εργασιακό χώρο». Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και σε άλλες τοπικές διευθύνσεις 

όπως στη Ν. Ιωνία. Οι εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές, πέρα από τα τεράστια προβλήματα της 

εργασιακής καθημερινότητας, εκτελούν και καθήκοντα καθαριότητας, ώστε να εξασφαλίσουν μόνοι 

τους τις βασικές συνθήκες υγιεινής. Πρόσφατα συνάδελφος της τοπικής διεύθυνσης στην Ακαδημίας 

21, που συμμετείχε στην προσπάθεια καθαρισμού του κτιρίου, τραυματίστηκε και ταλαιπωρείται 

ακόμη για την αποκατάσταση της υγείας της. 

 Όπως είναι γνωστό, στο διαγωνισμό που «τρέχει» από το 2021 παρουσιάστηκαν διαδικαστικά 

προβλήματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση. Όμως ταυτόχρονα είναι κραυγαλέα η απουσία της 

διοίκησης στη λήψη μέτρων που θα καλύψουν το κενό. Και βέβαια το κενό δεν καλύπτεται από τον 

ηρωισμό των δύο μόνιμων καθαριστριών που καθημερινά μεταφέρονται από υπηρεσία σε υπηρεσία 

για να καλύψουν περισσότερα από έξι κτίρια. 

 Για εμάς η μόνη αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον 

τομέα της καθαριότητας. Επειδή όμως το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καλούμε τη 

διοίκηση να βρει λύσεις, έστω και τώρα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να προωθηθεί η μετατροπή 

του προσωπικού ΙΔΑΧ πεντάωρης, σε πλήρους απασχόλησης. 

  Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ για την εγκατάλειψη των υπηρεσιών στην τύχη τους, 

στο θέμα της καθαριότητας. Ας αφήσουν τη διαφήμιση των παχυλά αμειβόμενων ιδιωτών, ας 

σταματήσουν την κατασυκοφάντηση του φορέα που διοικούν, και ας ασχοληθούν με τον υπάλληλο 

του ΕΦΚΑ, που βγάζει τις συντάξεις υπό δύσκολες συνθήκες, σε βασικά θέματα όπως αυτό της 

καθαριότητας του εργασιακού χώρου. 
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