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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

  

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

  

  

 Την Τρίτη 17 Μαΐου ο Διοικητής του ΕΦΚΑ επισκέφθηκε τις υπηρεσίες του Φορέα που
στεγάζονται στο κτίριο της πρώην Κεντρικής Υπηρεσίας ΟΓΑ στην Αθήνα (Πατησίων 30),
όπου σήμερα υπηρετούν συνάδελφοι προερχόμενοι από σχεδόν όλα τα ενταγμένα τ.
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.), για να επιβεβαιώσει ιδίοις
όμμασι την πεποίθησή του πως «όλα βαίνουν καλώς».

  

  

Στο τέλος της εθιμοτυπικής βόλτας, όπου αποδείχθηκε ότι δεν είναι διατεθειμένος
να μας ακούσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εργασιακή μας
καθημερινότητα, τα οποία η πλειονότητα των
συναδέλφων τού μετέφερε, μί
α διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΠΣΕ ΟΓΑ αποπειραθήκαμε να θέσουμε υπ’
όψιν του -στον ελάχιστο χρόνο που έπειτα από πίεση μας διατέθηκε- συνολικά τις
δυσλειτουργίες του Φορέα, όπως τις βιώνουμε καθημερινά ως εργαζόμενοι και
αποτυπώνονται στους εξυπηρετούμενους πολίτες.

  

  

Ο κ. Δουφεξής, πιστός στη στάση του υπηρετούντος τις κυβερνητικές επιταγές και
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της πλήρους απαξίωσης των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ,  παρότι αρχικά
δέχτηκε να μας ακούσει, επέλεξε να αποχωρήσει άμεσα από τη συζήτησή μας, 
απροκάλυπτα δε ισχυρίστηκε ότι αδυνατούμε να αντιληφθούμε τα τεράστια
βήματα προόδου που συντελούνται στην παρούσα συγκυρία αφού κατά την άποψή
του υστερούμε σε αντίληψη ή/και εξυπηρετούμε «άλλα συμφέροντα».

  

  

  

  

Τέρμα, ως εδώ…

  

  

  

  

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, όπως και οι προκάτοχοί του αλλά και οι πολιτικοί προϊστάμενοί
τους, θα συνεχίσουν να προσποιούνται ότι δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον ΕΦΚΑ μέ
χρι το πλήρες ξεπούλημά του.
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Θα συνεχίσουν να βολτάρουν ανάμεσά μας για να καυχηθούν για τα επιτεύγματά τους,
νομίζοντας ότι παράγουν έργο για το οποίο πρέπει να λάβουν κι εύσημα(!) από τους
εξαθλιωμένους εργαζόμενους και την υπόλοιπη κοινωνία.

  

  

Το μόνο όμως που κάνουν είναι να εξαπατούν εργαζόμενους και πολίτες επιστρατευόμενοι 
τα
βρόμικα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ με τα νεότερα 
G
reek statistics α λα ΕΦΚΑ,
ότι δηλαδή οι χιλιάδες εκκρεμότητες συνταξιοδοτικών αιτημάτων 
μειώνονται ως διά μαγείας
μέσα σε λίγους μήνες χωρίς προσωπικό, δίχως υπολογιστές και διαλειτουργικότητα των
ηλεκτρονικών εφαρμογών, χωρίς καν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την πλειονότητα των
εργαζομένων, δίχως Ενιαίο Κανονισμό Ασφάλισης, Παροχών στον ενιαίο Φορέα…

  

  

  

  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

  

  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
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ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

  

  

  

  

Το Δ.Σ. του ΠΣΕ ΟΓΑ
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