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ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  
                                   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ -  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/3/2018 

 
Συνάδελφοι- Συναδέλφισσες 
Μέχρι τώρα η κυβέρνηση  της  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ έχει φορτώσει στους 
εργαζόμενους με τα δύο μνημόνια, 16 δις. Ταυτόχρονα αυτή την 
περίοδο συζητάνε με την ΤΡΟΙΚΑ τα προαπαιτούμενα της 4ης 
αξιολόγησης που περιλαμβάνουν άλλα 88 αντιλαϊκά μέτρα. 
Την ώρα που  θάβουν όλα τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, 
πετσοκόβουν  με φόρους και χαράτσια, χρησιμοποιούν τους  
κατασταλτικούς  μηχανισμούς,  Δικαστήρια, ΜΑΤ σε  βάρος  
απολυμένων εργατών,  μαθητών, αγροτών και αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών.  

 
Την ίδια στιγμή προκλητικά,  δίνει αφειδώς ζεστό χρήμα δεκάδες δις 
ευρώ, χωρίς καμία εξασφάλιση,  ενισχύσεις απ' το κράτος σε δίκτυα 
επιχειρηματικών ομίλων, εφοπλιστές, βιομηχάνους και τραπεζίτες. 
Μέχρι το τέλος του 2022 θα δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους 
δεκάδες δις ευρώ από κονδύλια ΕΣΠΑ και προγράμματα δημοσίων 
επενδύσεων.  
 
 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
H αξιολόγηση θα αποτελέσει εργαλείο χειραγώγησης και 
πειθαναγκασμού των δημοσίων υπαλλήλων. Θα προσαρμόσουν το 
αστικό κράτος ώστε να υπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των 
επιχειρηματικών ομίλων για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, και 
θα ανοίξουν τον δρόμο για μειώσεις μισθών και απολύσεις (μείωση 
του μισθολογικού κόστους).   
 
Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν άραγε οι υπάλληλοι του 
ΕΦΚΑ; Με τη στοχοθεσία φυσικά που υπαγορεύεται από την 
αντιασφαλιστική πολιτική περικοπής συντάξεων και παροχών 
υγείας, από τη φιλοεργοδοτική νομοθεσία και νομολογία που 
καταργεί τους ουσιαστικούς ελέγχους ασφάλισης και 
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νομιμοποιεί την εργασιακή ζούγκλα, από την εισπρακτική 
πολιτική που εφαρμόζουν τα ΚΕΑΟ τσακίζοντας τους «μικρούς» 
σε όφελος των μονοπωλιακών ομίλων κλπ.  

 

Η αντιδραστική αξιολόγηση με βάση τη στοχοθεσία ήταν μια 

απαράδεκτη πρόταση της ΑΔΕΔΥ και της ηγεσίας ΠΟΕ - ΟΤΑ προς 

την προηγούμενη κυβέρνηση  τον Μάη του 2014.  

Και τώρα είναι πάλι το ίδιο, σαν πρόταση στοχοθεσίας και με την 

σημερινή κυβέρνηση.   

Η καθολική συμμετοχή στον αγώνα, με όλες τις μορφές  μαζικής 
πάλης και με την “αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης” 
είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ακύρωση της στην  
πράξη. Θα επανέλθει βέβαια με νέο περιτύλιγμα και με τον 
ύπουλο τρόπο της ηλεκτρονικής υποβολής για να περάσει πιο 
εύκολα στους εργαζόμενους.   
 
Το πρόσφατο ερωτηματολόγιο της Διοίκησης είναι κομμένο και 
ραμμένο στο πνεύμα της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του 
νόμου Βερναρδάκη (ν. 4364/2016), που επίσης με τις Ολομέλειες 
Τμημάτων και Δ/νσεων και τις ανώνυμες αξιολογήσεις των 
προϊσταμένων επιχειρεί να ντύσει με το ένδυμα της συμμετοχικής 
δημοκρατίας το αντιλαϊκό της περιεχόμενο. Να προάγει την αντίληψη 
ότι εργοδοσία και εργαζόμενοι, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι 
έχουν δήθεν κοινά συμφέροντα. Δεν πρέπει να τα συμπληρώσουν οι 
εργαζόμενοι. 
 

ΕΦΚΑ 
Οι φιέστες της κυβέρνησης για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ  
συνοδεύτηκαν από σωρεία διοικητικών και λειτουργικών 
προβλημάτων ειδικά στα τμήματα Μητρώου, Παροχών, Συντάξεων  
που «κάθισαν» σε συνθήκες τραγικής έλλειψης προσωπικού και 
επιστημονικής-τεχνικής και μηχανογραφικής στήριξης υπαλλήλων και 
υπηρεσιών.  
 

Τα προβλήματα αυτά τα πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια οι 

ασφαλισμένοι και οι συνάδελφοι με  συνθήκες εργασίας και 

συναλλαγής που είναι απαράδεκτες. 



3 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ        30/3/2018                  Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ                                            

Από την άλλη, το κυοφορούμενο  οργανόγραμμα: 
 με την υπέρ-συγκέντρωση όλων των αντικειμένων σε επίπεδο 

Γενικών Δ/νσων στην Διοίκηση.  
 με μετατροπή τοπικών μονάδων σε γραφεία συναλλαγής η 

συμβούλων ασφάλισης. 
 ο σχεδιασμός για στελέχωση των ΠΕΚΑ με 1000 υπαλλήλους.          

Η λειτουργία τους όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, με ένα 
καθεστώς διαρκούς επιστράτευσης ένα εργασιακό μεσαίωνα. 

 η μη κατανομή των θέσεων ανά υποκ/μα και ανά τμήμα. 
 η καρατόμηση των θέσεων για το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. 
 η ισχύ της διάταξης του (ν.4389/2016) περί πλεονάζοντος 

προσωπικού. 
Όλα αυτά, απειλούν ευθέως με βίαιες ανατροπές  τις σχέσεις και τους 
όρους εργασίας  καθώς και την προσωπική και οικογενειακή ζωή των 
εργαζομένων (εσωτερική κινητικότητα).  
 
Σε αυτή την κατεύθυνση τo Υπουργείο και η Διοίκηση προσπαθούν 
να κρύψουν τις ευθύνες τους για το πετσόκομμα των συντάξεων και 
των προνοιακών παροχών, για την τραγική υποστελέχωση των 
Ασφαλιστικών Ταμείων, την υποχρηματοδοτηση από κρατικό 
προϋπολογισμό, την αύξηση της ανεργίας, τις μειώσεις  μισθών και 
την συνεχιζόμενη εισφοροδιαφυγή και  τις νόμιμες 
εισφοροαπαλλαγές.  
 
Αντιμετωπίζουν σαν κόστος τις ανάγκες των εργαζομένων για  
ανθρώπινες, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς (καθαριότητα, 
Θέρμανση, γραφική ύλη, αναλώσιμα κ.τ.λ.), που πρέπει να 
συμπιεστεί όσο περισσότερο γίνεται για να πιαστούν οι στόχοι των 
ματωμένων πλεονασμάτων, για να περισσέψει χρήμα να δοθεί στην 
“υγιή επιχειρηματικότητα”, στη “ανάπτυξη” (που πάντα θα έχει τους 
εργαζόμενους και τις ανάγκες τους σαν καύσιμη ύλη). 
Προσπαθούν να φέρουν σε αντιπαράθεση τους εργαζόμενους των 
Ασφαλιστικών Ταμείων με τους συνταξιούχους για τις καθυστερήσεις 
που υπάρχουν.  
 
Το αύριο,  φαίνεται στην εντατικοποίηση και τη στοχοθεσία που 
επιβάλουν, στην απλήρωτη δουλειά με τα δήθεν εθελοντικά… 
Σαββατοκύριακα. Με κλίμα πίεσης, με επίκληση του φιλότιμου,  με 
υποσχετικές ημερών ρεπό, με περιορισμό καλοκαιρινών άδειων, 
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έχουν ξεσαλώσει Διοίκηση, υπηρεσιακοί παράγοντες και ορισμένοι 
δ/ντες υποκ/των.  
Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες σε ΠΟΣΕ ΙΚΑ και στον Α/θμιο 

σύλλογο, επικέντρωσαν  την «αντιπολιτευτική» κριτική τους στα 

χαρακτηριστικά «επιπολαιότητας» και «προχειρότητας» στο στήσιμο 

του ΕΦΚΑ, στα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα, στις διαδικασίες 

στελέχωσης,  απαιτώντας ρόλο συνδιαμόρφωσης και συνδιοίκησης 

του νέου υπέρ-Ταμείου  με συμμετοχή στο ΔΣ της Διοίκησης. 

  

Κρύβουν ότι τα διαχειριστικά προβλήματα αυτά ασφαλώς δεν είναι 

παρά η κορυφή του παγόβουνου, αφού ο ΕΦΚΑ είναι ένα εργαλείο 

εφαρμογής και υλοποίησης της αντιασφαλιστικής πολιτικής  που σε 

συνδυασμό με την πολιτική ανατροπής των σχέσεων εργασίας, θα 

ισοπεδώσει όλες τις παροχές  που έδιναν μέχρι τώρα τα Ταμεία 

(συντάξεις - παροχές - υγεία) και αθωώνοντας τους εμπόρους της 

Ασφάλισης και της Υγείας.  

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στην ΑΔΕΔΥ  (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - 
ΣΥΡΙΖΑ) πορεύονται κάτω από την καπιταλιστική οικονομία και 
κερδοφορία, από τη σημαία της ΕΕ, στηρίζουν τον πυρήνα της 
αντιλαϊκής πολιτικής, τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο, 
τον «Καλλικράτη», τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας, την 
αξιολόγηση στο Δημόσιο κ.ά., είναι επόμενο στις κρίσιμες στιγμές να 
στηρίζουν τις επιλογές της εκάστοτε συστημικής - αντιλαϊκής 
κυβέρνησης. 
Χρόνια τώρα  κινούνται σε αυτήν τη γραμμή και εδώ ακριβώς 
βρίσκεται η ουσία της κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος.      
Μόνο που τώρα πέταξαν κάθε φύλλο συκής, ξεπέρασαν ξεδιάντροπα 
κάθε όριο. Αρνήθηκαν να κηρύξουν απεργία για το νομοσχέδιο 
της Κυβέρνησης στις 12 Γενάρη του 2018 που χτυπά το 
δικαίωμα στην απεργία, στην συλλογική πάλη και οργάνωση 
των εργαζομένων, δήθεν «για την ενδυνάμωση της 
δημοκρατικής λειτουργίας των πρωτοβάθμιων σωματείων» ή 
ότι οι πλειστηριασμοί στις λαϊκές κατοικίες είναι «ο αναγκαίος 
προπομπός της δίκαιης ανάπτυξης»! 
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Κι αυτό τη στιγμή που αρκετές Ομοσπονδίες του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα είχαν ήδη πάρει απόφαση για απεργία. Την 
στιγμή που 6 Νομαρχιακά Τμήματα της (Σέρρες, Εύβοια, Χίος, 
Σάμος, Λήμνος, Κέρκυρα) ζήτησαν από την Εκτελεστική 
Επιτροπή της να τους καλύψει με 24ωρη απεργία ή 3ωρη στάση 
εργασίας. 

Αποφάσισαν τελικά για την τιμή των όπλων, 15 μέρες πριν τα 

Χριστούγεννα μια 3ωρη στάση εργασίας, με ανοικτή ημερομηνία  

όταν θα έμπαινε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο. Που έγινε στις 15 

Γενάρη.  

 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Η πλειοψηφούσα παράταξη ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μαζί βέβαια με 
τις άλλες δύο παρατάξεις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και  την 
ΔΑΚΕ που συμμετέχουν στο προεδρείο ευθύνονται,  με την 
συναίνεση τους,  για την αγωνιστική αδρανοποίηση του συλλόγου.  
Οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ σήκωναν το βάρος της 
προπαγάνδισης και της προετοιμασίας των απεργιών μέσα στους 
χώρους δουλειάς. Κάθε φορά πού με αίτημα μας ζητούσαμε, έστω 
ενημερωτική συνέλευση, παραμονές  απεργίας  δεν γινόταν δεκτό.  
Φτάσαμε στο «παράδοξο» με την εξαγγελία απεργιακών 
κινητοποιήσεων και με θεωρίες περί ξεπερασμένων πρακτικών 
να επικρατεί… σιγή ασυρμάτου.  
Η υπονόμευση αγωνιστικών διαθέσεων των εργαζομένων, έχει 
διαμορφώσει μια κατάσταση απονέκρωσης των συλλογικών 
διαδικασιών.                  
Επίσης καλλιεργεί κλίμα εφησυχασμού και παθητικής αναμονής. 
Έγιναν λιγοστές συγκεντρώσεις, και μόνο για το Περ/κο υποκ/μα, 2 
(δύο) για το συλλαλητήριο ΔΕΘ, 1 (μία) για την επίσκεψη υπουργού, 
και 1 (μία) για την αξιολόγηση.   Οι 2 (δύο) καταλήψεις που έγιναν για 
το κτιριακό της Νεάπολης και για την καθαριότητα, που συμμετείχαμε, 
δεν προήλθαν από συλλογικές διαδικασίες συνέλευσης, ήταν 
αποσπασματικές και χωρίς  προετοιμασία.  
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Κάθε πρωτοβουλία με ψηφίσματα συμμετοχής,  που φέραμε στο ΔΣ 
για την αντιιμπεριαλιστική δράση, παναγροτικά συλλαλητήρια ,  
συμμετοχή  σε κοινή δράση με λαϊκές επιτροπές για κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς δεν τα δεχόσασταν επειδή  βάζατε ταμπέλα ΠΑΜΕ, 
η θέλετε να τα αποχρωματίσετε πολιτικά από έννοιες Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ΚΑΠ κ.τ.λ.   
Ασχολείστε υπέρμετρα με  εκπολιτιστικά ζητήματα (εκδρομές, 
θέατρα κ.α.) που χρειάζονται  με δευτερεύουσα, σημασία και δεν 
αποτελούν την  βασική αποστολή του συλλόγου. 
 
Και οι τρεις παρατάξεις συμφωνούν  με την ομοσπονδία (ΠΟΣΕ). Οι 
διαφωνίες τους είναι καθαρά διαχειριστικές για να 
αποπροσανατολίσουν τους συναδέλφους. Συμφώνησαν μαζί της 
μέχρι τώρα σε όλες τις επιλογές Διοίκησης και Υπουργείου, όπως 
επιδοματική πολιτική (υπερωρίες, ΤΔΕ, κλιμάκια συντάξεων), 
κλείσιμο υποκ/των, μεταφορά αρμοδιοτήτων στις τράπεζες και 
ιδιώτες (πρόσφατη ιδιωτικοποίηση τομέα μισθοδοσίας) , αρπαγή 
ταμειακών διαθεσίμων και κατάθεση τους στην Τράπεζα Ελλάδος για 
πληρωμή μνημονιακών υποχρεώσεων, αξιολόγηση με όρους, 
κοινωνικό διάλογο κ.τ.λ.  

 
ΤΙ ΚΙΝΗΜΑ ΘΕΛΟΥΜΕ   
Συναδέλφισσες  συνάδελφοι.  
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δώσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο στο 
μαύρο μέτωπο κυβέρνησης,  Ε.Ε. και επιχειρηματικών μονοπωλίων, 
αλλά αντίθετα να αγωνιστούν για να μη περάσουν τα μέτρα  
λαιμητόμος του 4ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.  
 
Να μην θεωρηθούν οι κατακτήσεις που μας πήραν πίσω ως 
περασμένα ξεχασμένα. Παλεύουμε για ανάκτηση απωλειών, για 
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας! 
Είναι επιτακτικό ζήτημα η ανασύνταξη του κινήματος και η 
χειραφέτηση από τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες παλιές 
και νέες. Δεν έχουμε τίποτα καλό να περιμένουμε από το 
συνδικαλισμό της επαιτείας, από τη «διαπραγμάτευση», από την 
ανάπτυξη που ευαγγελίζονται τα αστικά κόμματα. Η «ανάπτυξή» τους 
θα ποτιστεί με το αίμα των παιδιών της εργατικής τάξης, που 
καταδικάζονται στην ανεργία, τη φθηνή εργασία και την δουλειά-
λάστιχο. 
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Πρέπει να γίνουν γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις σε 
όλους τους χώρους, για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν την 
κλιμάκωση του αγώνα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Απαιτείται η  συμμαχία 
και κοινή δράση με τα άλλα λαϊκά στρώματα (Αυτοαπασχολούμενους, 
εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, ανέργους, αγρότες 
κ.α.). 
Απαιτείται η στράτευση με τις ταξικές δυνάμεις που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Ο ρόλος αυτός στον χώρο του 
ΕΦΚΑ ανήκει στην παράταξη μας την ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ.   
 
Έχουμε καταθέσει 2 ψηφίσματα. Ένα είναι για την αλληλεγγύη στη 
σύλληψη των εκπαιδευτικών συνδικαλιστών της Α΄ΕΛΜΕ και το άλλο 
ασφαλιστικό. Παρακαλούμε να τα υπερψηφίσετε.   
Τον Διοικητικό απολογισμό τον καταψηφίζουμε όπως και τον 
οικονομικό, ενιαία σαν πολιτική απόφαση που δεν έχει να κάνει 
με την διαχείριση του Ταμία.  
 
 

Ευχαριστώ που με ακούσατε 


