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Συναδελφοι
Στην ΔΕΘ η κυβέρνηση θα επιστρατεύσει ξανά το κάλπικο αφήγημα της εξόδου
από τα μνημόνια, της δίκαιης ανάπτυξης για δόλωμα στον εγκλωβισμό του λαού
στους στόχους του κεφαλαίου. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση της αριστεράς έχει
φορτώσει στους εργαζόμενους με τα δύο μνημόνια, 16 δις ευρώ και πρόσφατα
αφαίρεσε από τους συνταξιούχους άλλα 250 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα μέχρι το
τέλος του 2022 θα δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους δεκάδες δις ευρώ από
κονδύλια ΕΣΠΑ και προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.
Στο δημόσιο με το νέο μισθολόγιο λιτότητας αφαίρεσε 18,5 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το προηγούμενο μισθολόγιο. Ετοιμάζουν αντεργατικό νόμο για περιορισμό
του δικαιώματος της απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης.
Με την αξιολόγηση προσπαθούν να προσαρμόσουν το αστικό κράτος
ώστε να υπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για
την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, και να ανοίξουν τον δρόμο για
μειώσεις μισθών και απολύσεις (μείωση του μισθολογικού κόστους).
Ο ΕΦΚΑ θα διαλύσει την κοινωνική ασφάλιση, θα ισοπεδώσει παροχές
συντάξεων και μέσω του εισπρακτικού μηχανισμού του ΚΕΑΟ θα τσακίσει
φτωχούς αυτοαπασχολουμένους επαγγελματίες και αγρότες. Η οργανωτική
αναδιάρθρωση - συρρίκνωση των δομών θα φέρει μεγάλες ανατροπές στις
σχέσεις εργασίας (εσωτερική κινητικότητα για την λειτουργία των ΠΕΚΑ, των
κέντρων απονομών συντάξεων).

Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΟΣΕ έχει συμφωνήσει μέχρι τώρα σε όλες τις
αντιδραστικές επιλογές για το πρώην ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ που εφαρμόστηκαν και
εφαρμόζονται από την πλευρά της Διοίκησης και του Υπουργείου, όπως
επιδοματική πολιτική (υπερωρίες, κλιμάκια συντάξεων), κλείσιμο υποκ/των,
μεταφορά αρμοδιοτήτων στις τράπεζες και ιδιώτες, αρπαγή ταμειακών
διαθεσίμων και κατάθεση τους στην Τράπεζα Ελλάδος για πληρωμή
μνημονιακών υποχρεώσεων.
Διαμαρτύρεστε για τον ΕΦΚΑ μόνο για τον ρόλο σας στην συνδιαχείριση και
στην συνδιοίκηση μέσω των υπηρεσιακών συμβουλίων. Συμφωνείτε όμως με
την στρατηγική του κατεύθυνση. Κάνατε μια στάση εργασίας αρχές Μαρτίου για
την τιμή των όπλων. Βλέπουμε μόνο συνδικαλισμό συναντήσεων και
ανακοινώσεων. Η διοίκηση με έγγραφο κατάργησε τις καλοκαιρινές άδειες. Τι
κάνατε; Τι θα κάνετε όταν θα αρχίσουν οι μαζικές μετακινήσεις των συναδέλφων
στα ΠΕΚΑ; Τι θα κάνετε όταν θα αρχίσει η διανομή των φύλλων αξιολόγησης;
Εμείς τι κίνημα θέλουμε. Θέλει οργάνωση του αγώνα σε όλους τους τόπους
δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις, κοινωνική συμμαχία αυτοαπασχολούμενων,
ανέργων και συνταξιούχων. Με ένα κίνημα που θα δίνει αγώνα για την κάλυψη
των απωλειών των εργαζομένων και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
τους. Που θα παλεύει για αποκλειστικά δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης κόντρα στη στρατηγική της Ε.Ε. και κεφαλαίου που αποψιλώνει τον
δημόσιο χαρακτήρα και ενισχύει την επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση. Που
θα είναι δύναμη ανατροπής κάθε αντιλαϊκής πολιτικής και όχι στήριγμα στην
εναλλαγή των κυβερνήσεων.
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