Ανακοίνωση με αφορμή το ΙΚΑ
Κεφαλληνίας & του ελέγχους
της Επιθεώρησης Εργασίας για
την έλλειψη κλιματισμού
Ο υπουργός Εργασίας και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ παίζουν
με την υγεία και την ζωή των εργαζομένων
Η τυφλή Δικαιοσύνη θα παρέμβει επιτέλους;
Έχουμε αναφερθεί σαν παράταξη επανειλημμένως για τα προβλήματα
και τις ελλείψεις στον ΕΦΚΑ, και ειδικά για τη μη λειτουργία
και την υπολειτουργία των συστημάτων κλιματισμού (και φέτος)
σε δεκάδες υποκαταστήματα του Ηλεκτρονικού-ΕΦΚΑ!
Στο Β’ Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα
Κεφαλληνίας 12-14, ένα από τα πολλά κτίρια που δεν λειτουργεί
ο κλιματισμός από την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, δύο
φορές ήρθε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους και αυτοψίες για την
έλλειψη κλιματισμού στις 16/07/21 και στις 03/08/21 και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δημιουργούνται “επικίνδυνες
συνθήκες εργασίας και συναλλαγής” και “οι υπεύθυνοι οφείλουν
να διακόψουν τις εργασίες στην εγκατάσταση”, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 3850/2020 (αρθ.45 παρ3/α), τον οποίο
επικαλείται το ΣΕΠΕ.
Ειδικά εν μέσω του παρατεταμένου καύσωνα, όπου σύμφωνα με
μέτρηση τους στον εξωτερικό χώρο του υποκαταστήματος στις 3
Αυγούστου η θερμοκρασία ήταν 43 ο C υπό σκιά! Ήδη έχουν
καταγραφεί περιστατικά λιποθυμιών εργαζομένων σε Τμήματα και
Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.
Απέναντι σε όλα αυτά τι κάνει η Διοίκηση και ο υπουργός
Εργασίας; Ρίχνουν το μπαλάκι στα στελέχη των υπηρεσιών να

αποφασίσουν τα ίδια αν και πότε θα σταματήσουν τη λειτουργία
τους οι υπηρεσίες, καθώς σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.
Εσωτερικών: “οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες
τους”.
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ και η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας το
μόνο που έχουν αλλάξει τώρα στην τακτική αντιμετώπισης και
αυτών των προβλημάτων, είναι να ρίχνουν την ευθύνη σε άλλους!
Φταίνε οι εργαζόμενοι, φταίνε τα υπηρεσιακά στελέχη, φταίνε οι
προηγούμενοι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φταίει η
“πολυχρονεμένη” μας κυβέρνηση και τα “άριστα” στελέχη της.
Σε όλα τα προβλήματα αυτής της χώρας υπάρχει ατομική ευθύνη
και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κυβερνητική ευθύνη.
Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα να προστατευτούν από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα, που οι πολιτικές της διαρκούς εκμετάλλευσης της
φύσης για το κέρδος των μεγάλων εταιριών δημιουργούν, σε στενή
συνεργασία με τις κυβερνήσεις.
Η λύση δεν είναι να ψάχνουν στον ΕΦΚΑ τελευταία στιγμή για
ανεμιστήρες και ψύκτες!
Τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες των εργαζομένων έχουν αναγκαίο
καθήκον να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Πρέπει να γίνουν δράσεις και να κλείσουν όλα τα κτίρια του
ΕΦΚΑ, που δεν έχουν κλιματισμό ή υπολειτουργεί το σύστημα
ψύξης.
Πρέπει όλα τα υποκαταστήματα να περιορίσουν σε χρονική
διάρκεια τη συναλλαγή με το κοινό την περίοδο του καύσωνα και
να αποχωρούν νωρίτερα οι εργαζόμενοι.
Οι “άριστοι” της Νέας Δημοκρατίας έχουν εγκληματικές ευθύνες!

