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Π. Σ. Ε. Ο. Γ. Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)                                                         Αθήν
α, 29 Απριλίου 2022

  

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα                                                                                 

  

Τηλ.: 213.15.19.112

  

Email: pse . oga @ gmail . com
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ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΪΟΥ

  

ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

    

136 χρόνια από την Πρωτομαγιά του 1886, όταν εξεγερμένοι εργάτες και εργάτριες στο
Σικάγο έδιναν τη ζωή τους για τη διεκδίκηση του οκταώρου και καλύτερες εργασιακές
συνθήκες,

  

129 χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της στην Ελλάδα το 1893, με κύρια αιτήματα τη
θέσπιση της κυριακάτικης αργίας, την οκτάωρη εργασία και την κοινωνική προστασία των
εργαζομένων,

  

εν έτει 2022 ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς συνεχίζει πιο πολύ από ποτέ
να αποτελεί τιμή στους
νεκρούς και στους αγώνες της τάξης μας,

  

χρονικό σημείο αφύπνισης και «επανεκκίνησης των αγώνων» για μια κοινωνία
δίκαιη, χωρίς ανισότητες, δίχως εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

  

Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά την Κυριακή 1η Μαΐου 2022 συμμετέχοντας στις
συγκεντρώσεις, στα συλλαλητήρια και τις εκδηλώσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα.

    

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

  

Απέναντι στην ακραία αντιλαϊκή λαίλαπα της κυβέρνησης της Ν.Δ., την εμπλοκή στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του θανάτου, την ακρίβεια, την αστεγία, την ανεργία, τους
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εξευτελιστικούς μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τον εργασιακό μεσαίωνα, την
περιθωριοποίηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κατάργηση του δημόσιου
χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών, την απαξίωση και το εξώφθαλμο ξεπούλημά τους,
την ποινικοποίηση των αγώνων και των δικαιωμάτων μας, την καταστολή και την
αστυνομοκρατία, τη στοχοποίηση των εργαζομένων…

  

συνεχίζουμε τους αγώνες μας για

  

ΕΙΡΗΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,

  

ΠΡΟΝΟΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

  

ü   Να σταματήσει τώρα ο πόλεμος – Καμία περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας -
Δαπάνες για κοινωνικά αγαθά και όχι για εξοπλισμούς.

  

ü   Μόνιμη εργασία για όλους, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

  

ü   Δημόσιο, Καθολικό, Αναδιανεμητικό και Αλληλέγγυο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοια που θα εγγυώνται την αξιοπρεπή διαβίωση όλων.

  

ü   Πραγματικές παρεμβάσεις προνοιακής πολιτικής στις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που γεννούν
διαχρονικά οι πολιτικές των κυβερνήσεων.
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ü   Καμία εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δημοσίουσε ιδιώτες – Τέλος στην
κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και στη σαλαμοποίηση των δημόσιων
υπηρεσιών, βορά στα μεγάλα συμφέροντα.

  

ü   Μαζικούς διορισμούς μόνιμου προσωπικού σε Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση &
Πρόνοια, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  

ü   Ανάκληση των απολύσεων και των αναστολών εργασίας του υγειονομικού
προσωπικού.

  

ü   Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις πάνω από το ύψος του πληθωρισμού –
Επαναφορά 13ου & 14ου μισθού.

  

ü   Ενιαία στεγαστική πολιτική - Αύξηση και διεύρυνση επιδομάτων στέγασης.

  

ü   Ενιαίους Κανονισμούς Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών, που να ικανοποιούν
τις σύγχρονες ανάγκες ασφαλισμένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων
. 

  

ü   Αυξήσεις των επιδομάτων ανεργίας - Πλήρη επαναφορά των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας.

  

ü   Αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –
Καμία περικοπή του.

  

ü   Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ.
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ü   Κατάργηση όλων των φόρων, πραγματική μείωση τιμών και ορισμό πλαφόν στα
βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, στην ενέργεια και στα καύσιμα – Πάταξη της
αισχροκέρδειας. 

  

ü   Διαγραφή χρεών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.

  

ü   Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων.

    

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022

  

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΗ

  

Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

  

(προσυγκέντρωση ΠΣΕ ΟΓΑ στην Αθήνα:

  

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 10:30 π.μ.)

  

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

    

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΓΑ
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(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)
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