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«Ουαί σοι, γραμματεύ και φαρισαίε, υποκριτά» (Νο2)

  

  

  

  

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκης, ο «Superman»
των ξεπουλημάτων, των ιδιωτικοποιήσεων και των απευθείας αναθέσεων, 
των 12 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για το σκανδαλώδες 1555 και τις εξόφθαλμες
σκοπιμότητες που αυτό εξυπηρετεί και το οποίο γονατίζει εργαζόμενους και ολόκληρους
οργανισμούς με την αναποτελεσματικότητά του,
δίνοντας στους συναλλασσόμενους πολίτες ως μοναδική ικανοποίηση την απάντηση σε ένα
τηλεφώνημα χωρίς την παροχή ούτε κατ’ ελάχιστο ουσιαστικής πληροφόρησης,

  

  

ενορχήστρωσε με τη συνενοχή και την υποτιθέμενη πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ
μια κατεπείγοντος χαρακτήρα τελετή υποκριτικής βράβευσης

εργαζομένων στον Φορέα, το σύνολο
των οποίων δεν έχει χάσει ούτε μία ευκαιρία να χαρακτηρίζει, συνεχώς και με
αξιοθαύμαστη συνέπεια, «τεμπέληδες», «δυνάστες», έως και «κόπρο του Αυγεία»…

  

  

Ποιοι είναι οι λόγοι της υποτιθέμενης «μεταστροφής» του κ. Χατζηδάκη;
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Προφανέστατα οι επερχόμενες εκλογές και η προσπάθεια αποκατάστασης της
εικόνας του υπουργού.

  

  

Γνήσιο τέκνο του κομματικού σωλήνα της Ν.Δ., διαχρονικά σε μόνιμη διατεταγμένη πορεία, 
με σειρά καταγεγραμμένων «επιτυχιών» (Ολυμπιακή, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΔΕΗ κ.ά.),
προσμετρά ήδη 
τόσες
αποτυχίες και αδιέξοδα
στον ΕΦΚΑ (πιστοποιημένοι, 
fast
track
συντάξεις, συντάξεις «εμπιστοσύνης» κ.ά.), που καταλήγει να γεννά σοβαρές υποψίες ότι
μόνο «αποτυχίες» δεν είναι, αλλά αντιθέτως αποτελούν 
ζυγισμένα βήματα ενός καλομελετημένου σχεδίου.

  

  

Και είναι τόσες και συχνά επαναλαμβανόμενες οι ανορθόδοξες μέθοδοι στοχοποίησης
των εργαζομένων και εξάντλησης της κοινωνίας, προφανώς προς εξυπηρέτηση
των προσωπικών του φιλοδοξιών, που 
επιστρατεύθηκαν επικοινωνιολόγοι, βραβεύσεις και η συνδρομή των «πετσωμένων
καναλιών» για να στηρίξουν το αφήγημα της «αριστείας» των ολίγων, του «τεμπέλη»
υπαλλήλου «που βάζει τους συνταξιοδοτικούς φακέλους κάτω από τις εφημερίδες», του
«άξιου και ικανού» υπουργού που διαλέγει την ήρα από το στάρι…
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Ξέχασαν όμως να μας πουν οι επικοινωνιολόγοι της κυβέρνησης της Ν.Δ…

  

  

  

  

-                     Πόσοι άλλοι συνάδελφοι, που εργάζονται σε άλλες «γαλέρες» του ΕΦΚΑ
(ασφάλιση, εισφορές, αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου κ.λπ.), πλην των Τμημάτων
Συντάξεων, είναι αναγκαίο να συμβάλλουν με το έργο τους προκειμένου κάθε
συνταξιοδοτικός φάκελος να συμπληρωθεί πριν από την απονομή της σύνταξης;…

  

  

  

  

-                     Γιατί επιλέχθηκαν προς βράβευση κυρίως ομάδες εργαζομένων που είχαν
στοχοποιηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα,
είτε για υποτιθέμενες «εκκρεμότητες» που έφεραν ως «προίκα» από το τέως Ταμείο τους
(π.χ. τ. ΟΓΑ) είτε για «ανεπάρκεια στην ανταπόκριση στα καθήκοντά τους στον νέο Φορέα»
(π.χ. συντάξεις ΝΑΤ);… Μήπως επειδή, 
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παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων μας,
σκοπίμως είχαν λοιδορηθεί στο παρελθόν;…

  

  

-                     Πού αποσκοπούν η στρεβλή αναφορά που με επιμονή γίνεται στην
έκδοση συντάξεων από το ΝΑΤ(!) και η προβολή του τ. Διοικητή του ΕΦΚΑ και νυν
του ΝΑΤ,  τη στιγμή που οι εν λόγω συντάξεις εκδίδονται
σχεδόν αποκλειστικά από τον ΕΦΚΑ, ενώ το «απομείναν» ΝΑΤ ενημερώνει τον ΕΦΚΑ μόνο
με τα δεδομένα ασφάλισης των δικαιούχων του;…

  

  

-                     Γιατί η Διοίκηση του Φορέα δεν έχει προβεί σε πληρωμή «κλιμακίων»
(επίτευξης εξωπραγματικών στόχων)
προηγούμενων ετών 
(παρόλο που ως ΠΣΕ ΟΓΑ δεν συμφωνούμε με τη λογική των «κλιμακίων» και με τη
συμμετοχή συναδέλφων σε αυτά, καθώς θεωρούμε ότι τα σχετικά ποσά πρέπει να
ενσωματωθούν στον μισθό των εργαζομένων, ως ανταπόδοση στην ήδη
υπερεντατικοποιημένη εργασία μας);…

  

  

  

  

Η επίπλαστη και επί σκοπώ υποκριτική και επιλεκτική βράβευση δεν θα σώσει τον
κ. Χατζηδάκη από τον κατήφορο που έχει πάρει. Έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο σε
όλους όσοι δεν εθελοτυφλούν ότι είναι αυτός που,μετερχόμενος κάθε μέσο και μέθοδο,
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διαστρέφοντας και βιάζοντας κάθε έννοια σύγχρονου μάνατζμεντ, έχει αποκλειστικό του
σκοπό να γίνει ο δήμιος της Δημόσιας
Κοινωνικής Ασφάλισης.

  

  

  

  

Το μόνο αληθινό σε αυτές τις βραβεύσεις είναι η αδιαμφισβήτητη αξία των
βραβευθέντων καθώς και όλων των συναδέλφων μας.

  

  

Συνάδελφοι για τους οποίους είμαστε περήφανοι, που γνωρίζουν πρώτα οι ίδιοι ότι τα
«καθρεφτάκια» και οι «χάντρες» που τους απονεμήθηκαν
δεν έχουν καμία αξία,
ούτε μπορούν να συγκριθούν με την καθημερινή αναγνώριση που αυτοί, αλλά και όλοι οι
εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, παίρνουμε από συναδέλφους και –κυρίως– πολίτες.
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Η σπουδαιότερη ηθική ανταμοιβή μας, άλλωστε, είναι η καθημερινή διαπίστωση από
την επαφή μας με τους συναλλασσόμενους πολίτες, ότι αυτοί, στη μεγάλη τους
πλειονότητα, αντιλαμβάνονται ποιοι πραγματικά αγωνιούν και προσπαθούν με
αυταπάρνηση να τους εξυπηρετήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Και
έχουν συνειδητοποιήσει ποιοι είναι οι πραγματικά υπεύθυνοι για τις ταλαιπωρίες
που υφίστανται.

  

  

  

  

Κι αυτό είναι που πραγματικά τρομάζει τον κ. Χατζηδάκη και τους ομολόγους του…
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Π. Σ. Ε.  Ο. Γ. Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)                                                                                       Αθήνα, 12 Ιουνίου
2022

  

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα

  

Τηλ.: 213.15.19.112

  

Email: pse . oga @ gmail . com

  

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

  

«Ουαί σοι, γραμματεύ και φαρισαίε, υποκριτά» (Νο2)
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Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκης, ο «Superman»
των ξεπουλημάτων, των ιδιωτικοποιήσεων και των απευθείας αναθέσεων, 
των 12 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για το σκανδαλώδες 1555 και τις εξόφθαλμες
σκοπιμότητες που αυτό εξυπηρετεί και το οποίο γονατίζει εργαζόμενους και ολόκληρους
οργανισμούς με την αναποτελεσματικότητά του,
δίνοντας στους συναλλασσόμενους πολίτες ως μοναδική ικανοποίηση την απάντηση σε ένα
τηλεφώνημα χωρίς την παροχή ούτε κατ’ ελάχιστο ουσιαστικής πληροφόρησης,

  

ενορχήστρωσε με τη συνενοχή και την υποτιθέμενη πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ
μια κατεπείγοντος χαρακτήρα τελετή υποκριτικής βράβευσης

εργαζομένων στον Φορέα, το σύνολο
των οποίων δεν έχει χάσει ούτε μία ευκαιρία να χαρακτηρίζει, συνεχώς και με
αξιοθαύμαστη συνέπεια, «τεμπέληδες», «δυνάστες», έως και «κόπρο του Αυγεία»…

  

Ποιοι είναι οι λόγοι της υποτιθέμενης «μεταστροφής» του κ. Χατζηδάκη;

  

Προφανέστατα οι επερχόμενες εκλογές και η προσπάθεια αποκατάστασης της
εικόνας του υπουργού.

  

Γνήσιο τέκνο του κομματικού σωλήνα της Ν.Δ., διαχρονικά σε μόνιμη διατεταγμένη πορεία, 
με σειρά καταγεγραμμένων «επιτυχιών» (Ολυμπιακή, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΔΕΗ κ.ά.),
προσμετρά ήδη 
τόσες
αποτυχίες και αδιέξοδα
στον ΕΦΚΑ (πιστοποιημένοι, 
fast
track
συντάξεις, συντάξεις «εμπιστοσύνης» κ.ά.), που καταλήγει να γεννά σοβαρές υποψίες ότι
μόνο «αποτυχίες» δεν είναι, αλλά αντιθέτως αποτελούν 
ζυγισμένα βήματα ενός καλομελετημένου σχεδίου.

  

Και είναι τόσες και συχνά επαναλαμβανόμενες οι ανορθόδοξες μέθοδοι στοχοποίησης
των εργαζομένων και εξάντλησης της κοινωνίας, προφανώς προς εξυπηρέτηση
των προσωπικών του φιλοδοξιών, που 

 10 / 13



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕ ΟΓΑ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΦΚΑ
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 11:46

επιστρατεύθηκαν επικοινωνιολόγοι, βραβεύσεις και η συνδρομή των «πετσωμένων
καναλιών» για να στηρίξουν το αφήγημα της «αριστείας» των ολίγων, του «τεμπέλη»
υπαλλήλου «που βάζει τους συνταξιοδοτικούς φακέλους κάτω από τις εφημερίδες», του
«άξιου και ικανού» υπουργού που διαλέγει την ήρα από το στάρι…

  

  

Ξέχασαν όμως να μας πουν οι επικοινωνιολόγοι της κυβέρνησης της Ν.Δ…

  

  

-         Πόσοι άλλοι συνάδελφοι, που εργάζονται σε άλλες «γαλέρες» του ΕΦΚΑ (ασφάλιση,
εισφορές, αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου κ.λπ.), πλην των Τμημάτων Συντάξεων, είναι
αναγκαίο να συμβάλλουν με το έργο τους προκειμένου κάθε συνταξιοδοτικός φάκελος να
συμπληρωθεί πριν από την απονομή της σύνταξης;…

  

  

-         Γιατί επιλέχθηκαν προς βράβευση κυρίως ομάδες εργαζομένων που είχαν
στοχοποιηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα,
είτε για υποτιθέμενες «εκκρεμότητες» που έφεραν ως «προίκα» από το τέως Ταμείο τους
(π.χ. τ. ΟΓΑ) είτε για «ανεπάρκεια στην ανταπόκριση στα καθήκοντά τους στον νέο Φορέα»
(π.χ. συντάξεις ΝΑΤ);… Μήπως επειδή, 
παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων μας,
σκοπίμως είχαν λοιδορηθεί στο παρελθόν;…

  

-         Πού αποσκοπούν η στρεβλή αναφορά που με επιμονή γίνεται στην έκδοση
συντάξεων από το ΝΑΤ(!) και η προβολή του τ. Διοικητή του ΕΦΚΑ και νυν του ΝΑΤ,
τη στιγμή που οι εν λόγω συντάξεις εκδίδονται σχεδόν αποκλειστικά από τον ΕΦΚΑ, ενώ το
«απομείναν» ΝΑΤ ενημερώνει τον ΕΦΚΑ μόνο με τα δεδομένα ασφάλισης των δικαιούχων
του;…
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-         Γιατί η Διοίκηση του Φορέα δεν έχει προβεί σε πληρωμή «κλιμακίων» (επίτευξης
εξωπραγματικών στόχων)
προηγούμενων ετών 
(παρόλο που ως ΠΣΕ ΟΓΑ δεν συμφωνούμε με τη λογική των «κλιμακίων» και με τη
συμμετοχή συναδέλφων σε αυτά, καθώς θεωρούμε ότι τα σχετικά ποσά πρέπει να
ενσωματωθούν στον μισθό των εργαζομένων, ως ανταπόδοση στην ήδη
υπερεντατικοποιημένη εργασία μας);…

  

  

Η επίπλαστη και επί σκοπώ υποκριτική και επιλεκτική βράβευση δεν θα σώσει τον
κ. Χατζηδάκη από τον κατήφορο που έχει πάρει. Έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο σε
όλους όσοι δεν εθελοτυφλούν ότι είναι αυτός που,μετερχόμενος κάθε μέσο και μέθοδο,
διαστρέφοντας και βιάζοντας κάθε έννοια σύγχρονου μάνατζμεντ, έχει αποκλειστικό του
σκοπό να γίνει ο δήμιος της Δημόσιας
Κοινωνικής Ασφάλισης.

  

  

Το μόνο αληθινό σε αυτές τις βραβεύσεις είναι η αδιαμφισβήτητη αξία των
βραβευθέντων καθώς και όλων των συναδέλφων μας.

  

Συνάδελφοι για τους οποίους είμαστε περήφανοι, που γνωρίζουν πρώτα οι ίδιοι ότι τα
«καθρεφτάκια» και οι «χάντρες» που τους απονεμήθηκαν
δεν έχουν καμία αξία,
ούτε μπορούν να συγκριθούν με την καθημερινή αναγνώριση που αυτοί, αλλά και όλοι οι
εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, παίρνουμε από συναδέλφους και –κυρίως– πολίτες.
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Η σπουδαιότερη ηθική ανταμοιβή μας, άλλωστε, είναι η καθημερινή διαπίστωση από
την επαφή μας με τους συναλλασσόμενους πολίτες, ότι αυτοί, στη μεγάλη τους
πλειονότητα, αντιλαμβάνονται ποιοι πραγματικά αγωνιούν και προσπαθούν με
αυταπάρνηση να τους εξυπηρετήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Και
έχουν συνειδητοποιήσει ποιοι είναι οι πραγματικά υπεύθυνοι για τις ταλαιπωρίες
που υφίστανται.

  

  

Κι αυτό είναι που πραγματικά τρομάζει τον κ. Χατζηδάκη και τους ομολόγους του…
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