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48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ: ΤΡΙΤΗ -ΤΕΤΑΡΤΗ 6 και 7 ΑΠΡΙΛΗ 2021
Η κυβέρνηση, συνεχίζει την υποστελέχωση και υπολειτουργία των δημόσιων
κοινωνικών υπηρεσιών. Σε συνθήκες πανδημίας και ενώ υπάρχει η ανάγκη να
στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τουλάχιστον
40.000 εκπαιδευτικών και 25.000 υγειονομικών, το υπουργείο δήλωσε ότι θα γίνουν
8.051 διορισμοί για το 2021, δηλαδή δεν θα καλυφτούν ούτε στο ελάχιστο τα κενά που
θα δημιουργηθούν ,από αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη το 2020.
Θέλουν να επιβάλουν την τηλεργασία στο σπίτι: μια πολύ επικίνδυνη ,
αντιεργατική ρύθμιση. Τους είναι πολύ χρήσιμη για να μειώνουν λειτουργικά
έξοδα και για να έχουν επί του πρακτέου τους εργαζόμενους σε πλήρη
διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο.
Η τηλεργασία αποδιοργανώνει τελείως τον χρόνο εργασίας. Εξαφανίζει τη
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον εργάσιμο και τον ελεύθερο χρόνο.
Επιπλέον ,αποξενώνει τον εργαζόμενο από τους συναδέλφους του.
Για τον ΕΦΚΑ ,το στρατηγικό σχέδιο (master plan) που είναι συμφωνημένο από τη
Διοίκηση και την Τρόικα για 6.500 υπαλλήλους το 2021 (δηλαδή 2000 λιγότερους
από τις τωρινές οργανικές θέσεις) και η διάταξη περί πλεονάζοντος προσωπικού του ν.
4389/16 που διατηρείται σε ισχύ ,συνθέτουν μια τραγική πραγματικότητα στην έλλειψη
προσωπικού.
Οι τροποποιήσεις για το νέο οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ που γίνονται , είναι
μικρές, χωρίς να αλλάζει η κεντρική δομή του προηγούμενου οργανογράμματος της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεχίσει η συρρίκνωση όλων των υπηρεσιών και δομών
πανελλαδικά με δραματικές συνέπειες στην εξυπηρέτηση των ασφ/νων.
Η Διοικηση ενοποιεί με διαδικασίες εξπρές και χωρίς κανένα οργανωτικό
σχέδιο όλα τα ταμεία, μέσα στις υποδομές του τ. ΙΚΑ. Δεν λαμβάνει καμία
μέριμνα για τις χιλιάδες εκκρεμότητες που έχουν προίκα αυτά τα ταμεία. Οι
ελάχιστοι υπάλληλοι που έχουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον
όγκο δουλειάς. Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες του π.ΙΚΑ
καλούνται να
διεκπεραιώσουν και όλον αυτόν τον πρόσθετο όγκο δουλειάς από τα
ενοποιημένα ταμεία.
Το υπουργείο προωθεί την ιδιωτικοποίηση ενός ακόμη τομέα της
κοινωνικής ασφάλισης, τις απονομές συντάξεων και τις παραδίδει
επιχειρηματικο φιλέτο σε δικηγόρους και λογιστές.
Και όλα αυτά με τις τραγικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή (εκτυπωτές,
φωτοτυπικά), απηρχαιωμένη μηχανογράφηση, επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στην
καθαριότητα, στην απολύμανση των υποκ/των, σε γιατρους εργασίας κ.α .

Συνάδελφοι ,
Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στην ΠΟΣΕ δεν αμφισβητούν τον πυρήνα της
αντιασφαλιστικής πολιτικής του ΕΦΚΑ και τον ρόλο του οργανογράμματος σαν
εργαλείο της. ‘Εχουν πολύ μεγάλες ευθύνες για την σημερινή κατάσταση.
Συνδικαλισμός δημοσίων σχέσεων, αποσπασματικών κινητοποιήσεων, μοιρολατρία και
ρεαλισμοί μειωμένων απαιτήσεων και ανυπαρξία αγωνιστικού σχεδίου οργάνωσης της
πάλης των εργαζομένων. Είναι επιτακτικό ζήτημα η ανασύνταξη του συνδικαλιστικού
κινήματος στις σημερινές συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Με επαγρύπνηση για την
προστασία της υγείας των εργαζομένων.
Με αφορμή την απεργία, να οργανωθούν από τους συλλόγους περιοδείες
(ολιγομελή κλιμάκια) στα υποκ/τα ,για να εκφραστούν οι αγωνιστικές διαθέσεις των
συναδέλφων. Να ενημερωθούν για τα μέτρα της κυβέρνησης, για τα εργασιακά
δικαιώματα που δεν πρέπει να μπουν σε καραντίνα. Να αποφασιστούν και να
οργανωθούν πρόσθετες δυναμικές κινητοποιήσεις.
Διεκδικούμε:
Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου - Βρούτση και όλων των
αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων.
Δημόσια δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Καμία επιχειρηματική
δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας.
Να επιστραφούν στα Ασφαλιστικά Ταμεία όλα τα κλεμμένα αποθεματικά. Όχι
στα Επαγγελματικά Ταμεία, στην κατάργηση της Κοινωνικής Ασφάλισης και την
ιδιωτικοποίησή της.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με την κάλυψη όλων των υπαρχόντων
κενών οργανικών θέσεων εργασίας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
ασφαλείας. Νομοθετική ρύθμιση για τους παραμένοντες εργαζόμενους με
δικαστικές αποφάσεις, αλλά και για εκείνους που έχουν ήδη απολυθεί.
Κάλυψη όλων των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή (εκτυπωτές,
φωτοτυπικά, μηχανογράφηση, είδη καθαριότητας).
Λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας για την υγειονομική κρίση,
τόσο για τους εργαζόμενους του φορέα ,όσο και για τους συναλλασσόμενους
πολίτες. Διορισμοί Γιατρών Εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας. Ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και ελεγχόμενη πρόσβαση των συναλλασσομένων.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
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Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, όποιος συνάδελφος επιθυμεί, μπορούμε να του στείλουμε
ηλεκτρονικά, μέσω email, ηχητικά κομμάτια από τις τοποθετήσεις μας, σαν παράταξη, μέσα
στα Δ.Σ. του συλλόγοu.

