“Με το πάτημα ενός κουμπιού”
η αναγνώριση της προϋπηρεσίας
εκτός δημοσίου (ΠΔ69/2016)
Οι

Ριζοσπαστικές

Αγωνιστικές

Κινήσεις

χαιρετίζουν

την

πρωτοβουλία εργαζομένων του ΕΦΚΑ, που ανέλαβαν να συντάξουν
ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας προς υπουργεία, Διοίκηση ΕΦΚΑ
και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την απαράδεκτη κατάσταση
της αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλων εκτός δημοσίου τομέα
σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016.
Η υποστελέχωση δεν αφορά μόνο τα υποκαταστήματά μας, αλλά και
τις ίδιες τις κεντρικές υπηρεσίες της Διοίκησης. Πως αλλιώς
μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ενώ το ΠΔ 69/2016 προβλέπει
την κρίση επί αιτήσεων υπαλλήλων εντός τεσσάρων μηνών, έχουν
διανυθεί ήδη πέντε χρόνια και ακόμα εκκρεμούν εκατοντάδες
αιτήσεις;
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρόκειται για προκλητική περιφρόνηση
των εργαζομένων από τη Διοίκηση, όπου και ο ίδιος ο Υπουργός
επισκεπτόμενος διάφορα υποκαταστήματα, αγκαζέ με τις κάμερες,
την εκδηλώνει με κάθε τρόπο.
Η φράση “Με το πάτημα ενός κουμπιού” θα παραμείνει στην
ιστορία, ανάλογη άλλων όπως “η χώρα είναι θωρακισμένη από τη
κρίση”, “λεφτά υπάρχουν” ή “μαζί τα φάγαμε”.
Καθώς αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις ταμείων
(αν και εικονικά ακόμα), θέσεις ευθύνης πρέπει να καλυφθούν,
είτε λόγω εσπευσμένων συνταξιοδοτήσεων που έχουν προκαλέσει οι
διαρκείς αντεργατικές ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, οι
απαράδεκτες έως άθλιες συνθήκες εργασίας, είτε λόγω της
δημιουργίας νέων θέσεων ευθύνης βάσει του αποτυχημένου
οργανογράμματος του ΕΦΚΑ, η Διοίκηση συνεχίζει να στέλνει
εσφαλμένους πίνακες κατάταξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης,
χωρίς να έχει κρίνει τις αιτήσεις υπαλλήλων για την αναγνώριση

της προϋπηρεσίας τους.
Η Διοίκηση και η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας αδιαφορούν
παντελώς για τους εργαζόμενους και ενδιαφέρονται μόνο για τους
ημέτερους.
Το γεγονός ότι τα περισσότερα συνδικαλιστικά μας όργανα δεν
έχουν πράξει τίποτα ουσιαστικό, παρά τις διαμαρτυρίες
υπαλλήλων για το ζήτημα αυτό, ευθυγραμμίζεται με την πολιτική
των υπαρχουσών πλειοψηφιών, που η λογική τους περιορίζεται στο
“να μοιράσουμε τις θέσεις στους δικούς μας”.
Το γεγονός ότι συνάδελφοι/ισες κινούν μια συλλογική
διαμαρτυρία σε πανελλαδική βάση είναι ένα θετικό γεγονός για
την επόμενη ημέρα.
Καλούμε

όλους/ες

συναδέλφους/ισες

να

συνυπογράψουν

την

επιστολή διαμαρτυρίας, είτε γιατί εκκρεμεί η αίτηση τους, είτε
ως πράξη συλλογικής αντίδρασης απέναντι σε μια Διοίκηση που
κωφεύει σε κάθε αίτημα των εργαζομένων της.
Είμαστε στο πλευρό σας για να δικαιωθεί το αίτημά σας και το
κυριότερο, να αγωνιστούμε όλοι/ες ενάντια στις κυβερνήσεις,
που οδεύουν την κοινωνική ασφάλιση στα δόντια των καρχαριώνκερδοσκόπων και θεωρούν τους εργαζόμενους στα Ασφαλιστικά
Ταμεία επιδόρπιο του κεφαλαίου.
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