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Πάρτε ΤΩΡΑ πίσω τις απολύσεις!!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στις 15 Ιουνίου απολύθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ 13 συνάδελφοι που ήταν πρώην συμβασιούχοι,
απασχολούμενοι με δικαστικές αποφάσεις στον τ. ΟΠΑΔ και στο τ. ΙΚΑ. Πρόκειται για μια
ενέργεια λίγες μέρες μετά τη γραπτή δήλωση του Διοικητή ότι δεν πρόκειται να μειωθούν οι
εργαζόμενοι από τον e-ΕΦΚΑ που με περίσσιο ζήλο έτρεξε να χαιρετίσει η ΔΑΚΕ.
Η συγκεκριμένη ενέργεια μόνο τυχαία δεν πρέπει να χαρακτηριστεί. Αποτελεί την συνέχιση
της αντεργατικής πολιτικής και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ) και της υποβάθμισης της Κοινωνικής Αφάλισης, της πολιτικής συρρίκνωσης
των δομών και αντικειμένων στον «οργανισμό e-ΕΦΚΑ». Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι
διατηρείται σε ισχύ η διάταξη περί πλεονάζοντος προσωπικού του ν.4389/16 και το γεγονός
ότι οι θέσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν ακόμη να υπηρετούν με δικαστικές αποφάσεις
δεν υφίστανται καν στον Οργανισμό!
Για όλα τα παραπάνω κουβέντα δεν γίνεται από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό (ΠΑΣΚΕ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ, κλπ) που παίζουν το ρόλο του δούρειου ίππου των κυβερνήσεων στο εργατικό
κίνημα. Γιατί άραγε όλα αυτά τα χρόνια καμία κυβέρνηση δεν υιοθέτησε νομοθετική ρύθμιση
για την οριστική μονιμοποίηση των συνεδέλφων; Γιατί δεν καλύπτονται οι κενές οργανικές
θέσεις με μόνιμο προσωπικό; Γιατί οι ελαστικές σχέσεις εργασίας στο δημόσιο (που επί ΣΥΡΙΖΑ
εκτινάχθηκαν) τείνουν να γίνουν ο ορισμός στο δημόσιο τομέα;
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστημα, πυκνώνουν οι φωνές «ότι ο δημόσιος τομέας τα κατάφερε με το 30%
και 50% του εργατικού δυναμικού εν μέσω πανδημίας», ότι στο όνομα της «έκτακτης ανάγκης»
να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να βγούμε από την κρίση… Πρόκειται για μια καλά
σχεδιασμένη μεθόδευση που εξυπηρετεί την πάγια τακτική της αστικής πολιτικής για μικρό
επιτελικό κράτος, για μείωση του μισθολογικού κόστους κλπ.
Μένουμε δυνατοί, για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους.
Το βαρέλι των θυσιών δεν θα έχει πάτο όσο βαδίζουμε στο δρόμο του συμβιβασμού με την
εξουσία ενός σάπιου συστήματος που όσο υπάρχει θα γεννά φτώχια, ανεργία, εξαθλίωση και
πόλεμο! Η ελπίδα βρίσκεται με τη συστράτευση με τις συνεπείς ταξικές δυνάμεις στο κίνημα.
Με τις δυνάμεις που μάχονται για την οικοδόμηση του μετώπου εργαζομένων, συνταξιούχων,
φτωχών αυτοαπασχολούμενων, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και
δικαιωμάτων μας, κόντρα στις αστικές κυβέρνησεις-ΕΕ-κεφαλαίου.
Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς τους!

ΟΛΟΙ στην στάση εργασίας που προκήρυξαν από κοινού ΠΟΣΕ ΙΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ
την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, από την έναρξη έως 11:00πμ

Καλούμε τους συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας
έξω από το Περιφερειακό Υπ/μα στις 09:30πμ
Διεκδικούμε αγωνιστικά:
 Πάρτε ΤΩΡΑ πίσω τις απολύσεις. ΆΜΕΣΗ νομοθετική επίλυση του προβλήματος.
 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες
του. Μονιμοποίηση συναδέλφων ΙΔΑΧ.
 Όχι στη συγχώνευση - κλείσιμο υποκαταστημάτων.
 Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και τα δικαιώματα μας.
22 Ιουνίου 2020

