
 
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θέμα: «Έλλειψη Καθαριότητας στους Χώρους Εργασίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» 

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αντιμετωπίζει από την έναρξη της 
λειτουργίας του, προβλήματα που άπτονται της καθαριότητας και της υγιεινής των χώρων 
εργασίας σε κτίρια που διατηρεί. Η μη εύρεση μόνιμης λύσης για την έγκριση της σχετικής 
δαπάνης για καθαριότητα έχει μεταθέσει σε μόλις 86 εργαζόμενες του κλάδου  το βάρος 
καθαρισμού του συνόλου των κτιρίων που λειτουργεί ο ΕΦΚΑ στην ελληνική επικράτεια.  

Συνέπεια της εν λόγω κατάστασης συνιστά η αντικειμενική αδυναμία καθαριότητας των 
κτιρίων συνολικά παρότι οι εργαζόμενες απασχολούνται πέραν του κανονικού τους ωραρίου 
και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι πολλές εξ αυτών έχουν συνάψει συμβάσεις 2ωρης 
απασχόλησης (!).  

Σύμφωνα με δελτία τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΟΠ), το πρόβλημα της έλλειψης υγιεινής στους χώρους 
εργασίας είναι έντονο στις περιφερειακές υπηρεσίες των πρώην Ταμείων, με δεδομένο ότι 
στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης υφίσταται κατά προτεραιότητα καθημερινός καθαρισμός, 
ενώ στα κτίρια των επιτελικών υπηρεσιών η κάλυψη στον τομέα της καθαριότητας 
συντελείται σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Παρά τις δεσμεύσεις για έγκριση κονδυλίου ύψους 3 χιλιάδων ευρώ για όλες τις Διευθύνσεις 
του ΕΦΚΑ ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
εργαζομένων και την ολοκλήρωση σχετικού διαγωνισμού για την καθαριότητα, η κατάσταση 
παραμένει σε άθλια και απαράδεκτα επίπεδα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός: 



- Για ποιο λόγο δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα το κονδύλι ύψους 3 χιλιάδων ευρώ για όλες 
τις Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ ώστε να υπάρξει καθημερινός καθαρισμός των χώρων 
εργασίας;  
 

- Ποια η πρόβλεψη για ολοκλήρωση του σχετικού Διαγωνισμού για την καθαριότητα και 
ποια τα χρονοδιαγράμματα για τα επόμενα στάδια μετά την ολοκλήρωση του 
Διαγωνισμού;  
 

- Ποιος ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη διευθέτηση του 
ζητήματος της καθαριότητας των εργασιακών χώρων στο σύνολο των κτιρίων του ΕΦΚΑ 
στην ελληνική επικράτεια;  

 

     Ο ερωτών βουλευτής 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας 


