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Π. Σ. Ε. Ο. Γ. Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ)                                                                       

  

Πατησίων 30, 10170 Αθήνα

  

Τηλ.: 213.15.19.112

  

Fax: 210.38.42.046                                                       Αθήνα, 21 Απριλίου 2021

  

Email: pse . oga @ gmail . com
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

    

Συμμετέχουμε μαζικά στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που προκήρυξε η
ΠΟΠΟΚΠ για τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, την Πέμπτη 22
Απριλίου 2021, από τις 12 μ. έως τη λήξη του ωραρίου
& δίνουμε 
δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 μ.μ. στο Υπουργείο
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

  

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία Χατζηδάκη, μέσω της οποίας καθώς και
της επιτάχυνσης ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, 
η κυβέρνηση της Ν.Δ. μετατρέπει τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας
δικαιώματα σε διαπραγματεύσιμο εμπόρευμα,
ταυτόχρονα με αντίστοιχες αντιδραστικές αλλαγές στην εργασία και τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα.

    

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

  

Με κατάλληλα προλειασμένο έδαφος από τις ασκούμενες πολιτικές όλων των
προηγούμενων κυβερνήσεων τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
προσπαθεί να βάλει ταφόπλακα σε οτιδήποτε έχει απομείνει από τον δημόσιο και
κοινωνικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, 
έχοντας στο στόχαστρό της κεκτημένα ετών, που κατακτήθηκαν στους δρόμους με
αιματηρούς αγώνες. «Σύμμαχος» μια ταξική και πλήρως εργαλειοποιημένη στα χέρια της
πανδημία, σε κλίμα έντονης υγειονομικής και εργασιακής ανασφάλειας, 

  

Από τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα εμπαιγμού και εξαπάτησης της κοινωνίας (ψ
ηφιακή σύνταξη με το πάτημα ενός κουμπιού, δανεικό προσωπικό, 
project
manager
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, «πιστοποιημένοι» ιδιώτες και εσχάτως στρατιώτες στην απονομή συντάξεων), 
την υποδαύλιση και ανατροφοδότηση του κοινωνικού αυτοματισμού 
περί «τεμπέληδων δημοσίων υπαλλήλων»,
μέχρι τη μεθοδευμένη εγκατάλειψη και πλήρη αποδόμηση του 
e
-ΕΦΚΑ
και των λοιπών Φορέων στον χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής
(αδιαφορία για την τραγική και συνεχιζόμενη υποστελέχωσή τους, τον απαρχαιωμένο
μηχανογραφικό εξοπλισμό, τα τεράστια οργανωτικά προβλήματα, τις
ενοποιήσεις-συγκολλήσεις, τις χωρίς προγραμματισμό μετακινήσεις εργαζομένων με
ανεπαρκή εκπαίδευση, τα συνεχώς διογκούμενα και δυσεπίλυτα εφαρμοστικά και
νομοθετικά κενά, τις τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης «ημετέρων των Διοικήσεων και της
κυβέρνησης»), 
δηλαδή
την
καλοσχεδιασμένη προσπάθεια αφαίρεσης από τον e-ΕΦΚΑ της ευθύνης λειτουργίας
του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με την εκχώρηση της πλειονότητας των
εργασιών και αρμοδιοτήτων του σε ιδιωτικούς φορείς,
η κυβέρνηση προσπαθεί 
να στρώσει τον δρόμο στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

  

Η είσοδος «πιστοποιημένων» ιδιωτών -δικηγορικών και λογιστικών γραφείων- στην
απονομή συντάξεων, όπως αναλυτικά προβλέπει η τροπολογία του υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στη Βουλή χθες (20/4/2021) σε νομοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης,

    
    -  κινείταιεντελώς εκτός συνταγματικού πλαισίου και εγείρει σοβαρά θέματα
νομιμότητας, διαφάνειας και εγκυρότητας,   
    -  απειλεί ευθέως τις θέσεις εργασίας στον Φορέα &  
    -  είναι ενδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης της Ν.Δ.,  

  

μέσω της αναπόφευκτης περαιτέρω επιβάρυνσης των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ,

  

να επιβραδύνει τις διαδικασίες απονομής συντάξεων - ισχυρό εργαλείο για...

  

-       τη δημιουργία πλασματικών αποθεματικών στα πρ. Ταμεία &
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-       την ομηρία και οικονομική επιβάρυνση των απεγνωσμένων και δικαίως
διαμαρτυρόμενων συμπολιτών μας που περιμένουν τη σύνταξή τους, από την
οποία θα αντλήσουν βιοπορισμό...

  

ΖΗΤΑΜΕ την άμεση απόσυρση της τροπολογίας, που αποτελεί τον Δούρειο Ίππο της
κυβέρνησης της Ν.Δ. για την πλήρη άλωση της Κοινωνικής Ασφάλισης 
&

  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την ενίσχυση του e-ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ και γενικότερα των Φορέων
στον χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής με ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονη υλικοτεχνική
υποδομή, διαλειτουργούσες εφαρμογές, ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης των
αιτημάτων, Ενιαίους Κανονισμούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες
ασφαλισμένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων κ.ά.,

  

καθώς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ως δημόσιοι φορείς είναι οι μοναδικοί
που μπορούν να απονείμουν με αξιοπιστία, διαφάνεια, υπευθυνότητα και
εγκυρότητα.

  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ

  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

  

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

    

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΠΟΚΠ ΣΕ e-ΕΦΚΑ & ΟΠΕΚΑ
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12 μ. έως τη λήξη του ωραρίου

  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 12.30 μ.μ.

  

(με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας)

    

  

Το Δ.Σ. του ΠΣΕ ΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ)

  

Π. 
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