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ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ – ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ – Ω ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ !

στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας

     Η νέα Διοίκηση / κυβέρνηση έδειξε από νωρίς το πρόσωπό της, για το οποίο δεν είχαμε πολλές αμφιβολίες.
Το μόνο που συνεχίζει να μας εκπλήσσει είναι η προκλητική αδιαφορία για οποιαδήποτε θεσμική και διάφανη
διαδικασία, που όλο κι εντείνεται.
     Η  αρχή  έγινε  με  την  αποπομπή  /  μετακίνηση  συναδέλφων από  τα  ΠΕΚΑ,  μετά  την  άρνησή  τους  να
χρησιμοποιούν  τα  ιδιωτικά  τους  αυτοκίνητα  για  τη  διενέργεια  των  επιτόπιων  ελέγχων,  πρακτική  που  είχε
εδραιωθεί,  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  για  «έκτακτες  συνθήκες».  Υπάλληλοι  και  προϊστάμενοι
διασκορπίστηκαν  σε  διάφορα  υποκαταστήματα,  ενώ  η  Διευθύντρια  εξωθήθηκε  σε  παραίτηση.  
     Ακολούθησε  η  «προϊσταμενοποίηση» (όχι  με  ανάθεση καθηκόντων,  όπως συνήθως,  αλλά με  οριστική
Απόφαση Διοικητή!) των βασικών «δικών μας παιδιών», (μεγαλοσυνδικαλιστών και υποψηφίων βουλευτών), σε
τμήματα στα οποία δεν ήταν καν υπάλληλοι τότε, κόντρα σε κάθε έννοια «αριστείας» κι «επιτελικού κράτους» που
η νεόκοπη κυβέρνηση ευαγγελιζόταν.  Πρακτικές της προηγούμενης διοίκησης, που μέχρι ένα χρόνο νωρίτερα
καταγγέλλονταν κι εναντίον των οποίων οι συνάδελφοι προσέφυγαν δικαστικά, με τη στήριξη τοπικών συλλόγων
και  ομοσπονδίας,  άρχισαν  έξαφνα  να  επαναλαμβάνονται  στις  ημέρες  της  Νέας  Διοίκησης  με  τους  πρώην
καταγγέλλοντες να συμμετέχουν παρασκηνιακά ή να ανέχονται σιωπηλά.  Παρά τις παραινέσεις του Συλλόγου,
κανείς θιγόμενος δεν τόλμησε να προσφύγει εκ νέου κατά των νέων αυθαιρεσιών, υπό το φόβο των διώξεων και
της  προσχηματικής  αξιολόγησης.  
     Οι όποιες ελπίδες για διαδικασίες κρίσεων προϊσταμένων με στοιχειώδη αξιοκρατικά κριτήρια, παρέμειναν
ελπίδες. Η στελέχωση των νέων δομών του ΕΦΚΑ συνεχίστηκε απρόσκοπτα με διαπροσωπικές και αδιαφανείς
διαδικασίες, πρωτοφανείς συγκροτήσεις τμημάτων με επιλογή προσωπικού από τους ίδιους τους προϊσταμένους
και  δημιουργία νέων υπηρεσιακών μονάδων,  για  εξυπηρέτηση ημέτερων,  όταν  δεν  «επαρκούσαν» οι  θέσεις
ευθύνης…
     Πρωτοφανές ήταν επίσης ότι για τη στελέχωση των νέων δομών του ΕΦΚΑ δεν έγινε ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εργαζόμενους, καταλύοντας μία πολυετή παράδοση χρηστής
διοίκησης  που  εφαρμοζόταν  σχεδόν  ευλαβικά,  μέχρι  τότε.   Αντ’  αυτού,  αυταρχικές  αποφάσεις  για  άμεση
υποβάθμιση υποκαταστημάτων και μετακινήσεις προϊσταμένων και προσωπικού διαδέχονταν η μία την άλλη, με
κάθε θεωρητικά αρμόδιο να δηλώνει άγνοια!  
     Κι ενώ τα υποκαταστήματα της Περιφέρειάς μας στέναζαν υπό συνθήκες έλλειψης προσωπικού, κτηριακών
εγκαταστάσεων  (που  πρόθυμα  παραχωρούνταν  σε  κάθε  «συστεγαζόμενο»)  υλικοτεχνικής  υποδομής  και
αναλώσιμων, κατάλληλου λογισμικού, στοιχειώδους έστω εκπαίδευσης και πρακτικά κατάργηση του  help desk,
του μοναδικού οικείου μηχανισμού υποστήριξης και συντονισμού της λειτουργίας των υποκαταστημάτων, λεφτά
βρέθηκαν αρκετά ώστε να συνεχίζεται η ανάθεση εργασιών σε συμβούλους, μάνατζερ, εξωτερικούς συνεργάτες
και  ανάδοχους,  με  πιο  πρόσφατη  τη  σκανδαλώδη  ανάθεση  του  Τηλεφωνικού  Κέντρου  (1555)  με  άγνωστες
διαδικασίες, αντί τιμήματος 12 εκ ευρώ σε ιδιώτες, που στη δική μας περιφέρεια μεταφράστηκε σε 2 (δύο!!) μόνο
ιδιωτικούς  υπαλλήλους  πλάι  στους  10  που  στρατολογήθηκαν  αυθαίρετα  από  παρακείμενες  υπηρεσίες,
καταργώντας ακόμα και το δικαίωμά τους στην επιλογή ωραρίου!

     Η επίσκεψη Διοικητή και η ΜΗ επίσκεψη Υπουργού στις Γενικές Διευθύνσεις και την ΠΥΣΥ της Κεντρικής
Μακεδονίας πρωθύστερα της ΔΕΘ, σηματοδότησε μία νέα περίοδο «εφαρμογής του οργανογράμματος», όπως
ονομάστηκε  η  ραγδαία  απογύμνωση  των  Υπηρεσιών  του  πάλαι  ποτέ  Περιφερειακού  Υποκαταστήματος
Θεσσαλονίκης.  Ενώ   στην  πρώτη  πενταετία  του  νέου  ΕΦΚΑ  στήριξε,  κόντρα  σε  κάθε  οργανόγραμμα,  την
ουσιαστική λειτουργία του φορέα, με συνεχώς μεγαλύτερες ετήσιες αποδόσεις στα τμήματα ανακεφαλαίωσης και
συντάξεων,  ενσωματώνοντας  υπηρεσίες  του  ΕΦΚΑ  μη  Μισθωτών  και  Αγροτών  και  επιλύοντας  ταυτόχρονα
προβλήματα που χρόνιζαν, ξαφνικά η χωροταξική του διάθρωση θεωρήθηκε το μεγάλο πρόβλημα κι επιλύθηκε
με  την  επιτακτική  μετακόμιση  1ου και  3ου ορόφου  μέσα  στο  ΣΚ  (!)  (με  την  ανοχή  μάλιστα  της  ΔΑΚΕ),  που
απετράπη  με  την  άμεση  αντίδραση  του  Συλλόγου  Εργαζομένων  και  την  προσφυγή  στη  Δημόσια  Αρχή
Διαφάνειας,  προφορικά  και  εγγράφως,  ενώ διενεργήθηκε  επιτόπιος  έλεγχος  της  αναδόχου μεταφορικής  που
επελέγη με άγνωστες διαδικασίες από τον φαινομενικά αναρμόδιο Δ/ντή Συντάξεων κ. Πουλιόπουλο.
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     Στο μεταξύ, η διαδικασία δήλωσης κατοικίας (μετά την άρνηση του Συλλόγου να παραδώσει προσωπικά
δεδομένα εργαζομένων) και  επιλογής υποκαταστήματος που ζητήθηκε  όψιμα στα μέσα Αυγούστου,  από τον
Δ/ντη  της  ΠΥΣΥ  κ.  Ζιγκερίδη,  κατ  εφαρμογή  δικής  του  δέσμευσης  προ  διετίας,  για  στελέχωση  των
υποκαταστημάτων με διαφάνεια και κριτήρια απόστασης και αντικειμενικών κοινωνικών και ιατρικών δεδομένων
εγκαταλείφτηκε σιωπηλά: λίστες μεμονωμένων και μαζικών μετακινήσεων άρχισαν να εμφανίζονται τα πρωινά και
να  μεταβάλλονται  τα  βράδια,  μετακινώντας  συναδέλφους  από  τη  μία  άκρη  της  πόλης  στην  άλλη,  συχνά
προκλητικά  παραβλέποντας  κωλύματα  ιατρικής  φύσης,  που  υποχρέωσαν  τους  ιθύνοντες  σε  σπασμωδικές
επιμέρους αναδιπλώσεις. Ούτε ο βασικός διοικητικός κορμός δεν έμεινε αλώβητος, αφού Διευθυντές και καίρια
Τμήματα αντικαταστάθηκαν και λεηλατήθηκαν χωρίς καμία αιτία και λογική εξήγηση, υπό το αμήχανο βλέμμα μια
σκιώδους ΠΥΣΥαρχίας..
     Και η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό, με τους νεόκοπους Διευθυντές Συντάξεων  της Γ’ Γενικής Διεύθυνσης να
συνεχίζουν  μέχρι  την  τελευταία  στιγμή  να  «ψαρεύουν»  υπαλλήλους  στα  ερείπια  του  Περιφερειακού
Υποκαταστήματος, απογυμνώνοντας μεν χωρίς αιδώ τα τμήματα Ανακεφαλαίωσης που ένα μήνα νωρίτερα είχαν
ενισχυθεί  με  εντολή Διοικητή,  με  ανυπολόγιστες  ακόμα συνέπειες για  τη  μελλοντική πορεία  των Συντάξεων,
εξαϋλώνοντας  δε  ταυτόχρονα  τα  τμήματα  Εσόδων  και  Οικοδομικών  που  έχουν  πλέον  παραδοθεί  στην
απόγνωση,  λόγω  του  όγκου  των  κληροδοτούμενων  εκκρεμοτήτων  και  των  ασαφών  μελλοντικών  τους
αρμοδιοτήτων,  αλλά και  της  πρόσφατης  μείωσης  του  χρόνου  παραγραφής των οφειλών.   Για  προσκλήσεις
ενδιαφέροντος, προθεσμίες κι αιτήσεις ούτε λόγος! Όλα έγιναν με τόση μυστικότητα που για πρώτη φορά ούτε η
ιδεολογικά προσκείμενη στην κυβέρνηση παράταξη της ΔΑΚΕ πήρε χαμπάρι, ενώ η παραμονή των υποψηφίων
του ψηφοδελτίου της στο απυρόβλητο μόνο σε τύχη και  διαβολικές συμπτώσεις,  που αδίκως τη σπιλώνουν,
μπορεί να αποδοθεί…
     Όλα αυτά, σε μία περίοδο πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που αποτέλεσε το τέλειο άλλοθι για την πολύ
πέραν του απαραίτητου περιστολή των κοινωνικών εκδηλώσεων, της συνδικαλιστικής δράσης των σωματείων και
του δικαιώματος στην απεργία, με αλλεπάλληλα και ασαφή μέτρα που δεν τηρούνταν ούτε από τους αρμόδιους
για  την  περιφρούρησή  τους  και  θρασύτατους  νομοθέτες!   Κάθε  αντίσταση  στην  αυθαιρεσία  χλευάστηκε  και
πολεμήθηκε από «φίλους» και «εχθρούς» για δικές τους σκοπιμότητες: η ΔΑΚΕ αρχικά καταγγέλλοντας τους
καταγγέλλοντες, έφτασε μέχρι να αμφισβητεί τις πλειοψηφικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου, αποδίδοντάς τις
στο  «μονοπαραταξιακό  προεδρείο»,  ξεχνώντας  ότι  αυτό  προήλθε  από  το  συνασπισμό  τουλάχιστον  δύο
παρατάξεων  και  ανεξάρτητων  μελών  που  εδώ  και  καιρό  είχαν  απεξαρτηθεί  από  τους  πολιτικούς  τους
ινστρούκτρορες, τη στιγμή που η ίδια γαντζώνεται όλο και περισσότερο στο κομματικό της άρμα! 
     Από την άλλη πλευρά το ανέκαθεν καταγγελτικό ΠΑΜΕ, αφού ξεφορτώθηκε τις τελευταίες λογικές φωνές του,
επιδίδεται  σε  έναν  λυσσαλέο  αγώνα  αποδόμησης  των  θεσμικών  οργάνων,  διοργανώνοντας  πομπώδεις
φιλανθρωπίες και σεμινάρια για το «πως να πυροβολήσετε τα πόδια σας», αφού με κάθε ευκαιρία διαπομπεύει
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και προσκαλεί σε διάσπαση του εργατικού κινήματος και συγκεντρώσεις εκτός σωματείων, αν
αυτά δεν υποτάσσονται στα χρώματα της ιδεοληπτικής του «φανέλας», με την ομολογουμένως περισσή ανοχή
του σωματείου.
     Σε όσους βιαστούν να μονολογήσουν ότι «έτσι γίνονταν πάντα τα πράγματα», έχουμε να υπενθυμίσουμε οι
λίγο παλιότεροι τις ένδοξες ημέρες του φορέα μας, πριν από 1-2 δεκαετίες, όταν στελεχωνόταν αξιοκρατικά με
δικές  του  προκηρύξεις  και  φρέσκα  όλο  όνειρα  μυαλά,  υποβοηθούμενα  από  αλλεπάλληλες  διαδικασίες
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό, που τον καθιστούσαν μεταξύ των 2-3 πιο
εξελιγμένων υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου.  Κι  αν το όνειρο ξέφτισε,  δεν παύει  να υπάρχει  στη μνήμη
ορισμένων από εμάς.

     Εχθρός του ονείρου δεν είναι ο κάθε Χατζηδάκης ή Πετρόπουλος, ο κάθε Χάλαρης, Δουφεξής ή Τσάπαλος.
Τέτοιοι πέρασαν αρκετοί και θα περάσουν κι άλλοι.  Εχθρός είναι η λήθη και η παραίτηση, η απελπισία και η
απάθεια, η απογοήτευση και η εσωστρέφεια. Δεν είναι οι φωτιές και τα καδρόνια τα όπλα μας. Είναι οι θεσμοί, η
επιμονή και η ενότητα. 

     Ας γίνει το Συνέδριο της Ομοσπονδίας η απαρχή για την κιβωτό του ΕΦΚΑ στην οποία όλοι χωράμε με μία
μόνο  προϋπόθεση:  να  δείχνει  ολονών  η  πυξίδα  σταθερά  και  ειλικρινά  προς  τη  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ και το κοινό συμφέρον.

     Ας γίνει η 3η του Δεκέμβρη και η απόφαση του ΣτΕ η απαρχή της αντεπίθεσης του κοινωνικού κράτους στη
νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του ξεπουλήματος και ανάχωμα στην επίθεση κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων.

     Κι ας υπενθυμίσουμε στον Υπουργό τι αποτελεί η Γραφειοκρατία, που θέλει να τσακίσει, όπως διδάσκεται στα
πανεπιστήμια:  η «διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες από άτομα που
ασχολούνται  επαγγελματικά  με  την  εν  λόγω  δραστηριότητα»  με  γενεσιουργό  αιτία  «τον  περιορισμό  της
αυθαιρεσίας του μονάρχη».  Ας γίνουμε ΑΥΤΗ η Γραφειοκρατία που θα μας απαλλάξει από το παρακράτος. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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   Κάμτσης Σωτήρης                                                                                              Παπαλεξοπούλου Σταματία


