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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η κυβέρνηση, συνεχίζει την υποστελέχωση και υπολειτουργία των δημόσιων
κοινωνικών υπηρεσιών. Για τον ΕΦΚΑ ,το στρατηγικό σχέδιο (master plan)
που είναι συμφωνημένο από Διοίκηση και Τρόικα αφορά 6.500 υπαλλήλους
το 2021 (δηλαδή 2000 λιγότερους από τις τωρινές οργανικές θέσεις). Οι 600
περίπου αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου συνθέτουν μια τραγική
πραγματικότητα στην έλλειψη προσωπικού. Προχωράει στοχευμένα στην
διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Το οργανόγραμμα θα συρρικνώσει όλες τις υπηρεσίες και δομές πανελλαδικά
με δραματικές συνέπειες στην εξυπηρέτηση των ασφ/νων.
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.
Στις αρχές Σεπτέμβρη προχώρησε σε 13 (δεκατρείς) μετακινήσεις
συναδέλφων στο Υποκ/μα ΙΩΝΙΑΣ. Οι μετακινήσεις αυτές έγιναν χωρίς κανένα
προγραμματισμό κριτηρίων (οικογενειακών, κατοικίας), και μόνο από το
Περ/κο υποκ/μα .
Δεν υποτιμούμε τις υπηρεσιακές ανάγκες του υποκ/τος ΙΩΝΙΑΣ. Ο κύριος
υπαίτιος είναι οι Διοικήσεις του ασφαλιστικού ταμείου διαχρονικά για αυτή την
κατάσταση. Χωρίς μαζικές προσλήψεις προσωπικού, χωρίς την διαδικασία
μοριοδότησης μεταθέσεων, θα μπορούσαν τουλάχιστον με την διαδικασία της
πανελλαδικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η με μετακίνηση από όλες τις
υπόλοιπες μονάδες της Θεσ/νίκης να είχε καλυφθεί αυτή την κατάσταση.

Ταυτόχρονα δημιουργούν μια νέα υπερδομή (όπως το ΠΕΡ/ΚΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
στην Νικηφόρου), στους χώρους του πρώην Περ/κου υποκ/ματος,
μετακινώντας συναδέλφους από τα τμήματα συντάξεων όλων των ταμείων.
Η Διοίκηση, το υπόλοιπο διαλυμένο κομμάτι του Περ/κου υποκ/ματος, με
υπηρεσία εσόδων (4 ελεγκτές για 25000 επιχειρήσεις), το συμπιέζει
χωροταξικά, αδιαφορώντας για την έλλειψη χώρου, τις συνθήκες υγιεινής και
την ακαταλληλότητα της εξυπηρέτησης των ασφ/νων.

Στην αγωνιστική κινητοποίηση που έγινε στις 10 Σεπτέμβρη έξω από το
Περ/κο υποκ/μα (με πρόταση της παράταξης μας) συμμετείχαν, όλοι οι
συνάδελφοι, και εκφράσανε την αγανάκτηση τους απέναντι σε αυτή την
πολιτική.



Η δυναμική παρέμβαση του συλλόγου απέτρεψε την συμμετοχή των
συναδέλφων το σαββατοκύριακο για να βοηθήσουν στην μετακόμιση,
σύμφωνα με απαίτηση του δ/ντη της ΠΥΣΥ. Καταφέραμε παρά την αστυνομική
παρουσία των ΜΑΤ, να απωθήσουμε τον Υπουργό να έρθει στο Περ/κο
υποκ/μα και χαλάσαμε την κυβερνητική φιέστα.
Ο σύλλογος και η Ομοσπονδία θα πρέπει να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Οι μετακινήσεις από την Διοίκηση δεν θα σταματήσουν. Μετά το Περ/κο υποκ/μα,
θα ακολουθήσουν οι τοπικές μονάδες, και μετά οι συντάξεις (μεταφορά χιλιάδων
συνταξιοδοτικών φακέλων για ωρίμανση στις τοπικές μονάδες).
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:
 Δημόσια δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Καμία επιχειρηματική

δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας. Να σταματήσει η
ιδιωτικοποίηση των απονομών συντάξεων σε δικηγόρους και λογιστές.

 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.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

_______________________________________________________________
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 συλλόγου.


