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ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΣΟ ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ 
ΠΟΔ ΙΚΑ 3/11/2016 

 
πλάδειθνη 
ηελ νκηιία ηνπ ν Πξσζππνπξγόο  ζην πξόζθαην ζπλέδξην ηνπ ΤΡΗΕΑ  έζηεηιε  
ην κήλπκα:  Ζ θπβέξλεζή  παζρίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αληηιατθήο ζπκθσλίαο, 
ην κόλν πνπ δηεθδηθεί είλαη πνζνηηθή ραιάξσζε, επειημία θαη ξύζκηζε ηνπ ρξένπο, 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ην θεθάιαην  ηα επελδπηηθά ηνπ ζρέδηα κε 
θξαηηθέο παξεκβάζεηο. 
Ο ηαμηθόο αγώλαο πνπ δηεμάγεη απηόο θαη ε θπβέξλεζε ηνπ ζηα ζαιόληα ηνπ 
Γηνπξνγθξνππ θαη ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ ηξόηθα,  ζα κπνξεί γηα πνιύ 
θαηξό λα ηξνθνδνηεί ζελάξηα ζαηηξηθώλ εθπνκπώλ.   
Σελ ώξα πνπ ε θπβέξλεζε  ηεο  ΑΡΙΣΔΡΑ  ζάβεη όια ηα εξγαηηθά - ιατθά 
δηθαηώκαηα, πεηζνθόβεη  κε θόξνπο θαη ραξάηζηα, ρξεζηκνπνηεί  θαηαζηαιηηθνύο  
κεραληζκνύο  ζε  βάξνο  ζπληαμηνύρσλ θαη καζεηώλ.  
Προκλεηικά  ηελ ίδηα ζηηγκή  δίλεη αθεηδώο δεζηό ρξήκα δεθάδεο δίο επξώ, ρσξίο 

θακία εμαζθάιηζε,  εληζρύζεηο απ' ην θξάηνο ζε δίθηπα επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, 
εθνπιηζηέο, βηνκήραλνπο θαη ηξαπεδίηεο.  

ΓΗΜΟΙΟ 

Κε ην λέν αζθαιηζηηθό θαξαηνκνύληαη θύξηεο θαη  επηθνπξηθέο ζπληάμεηο.  Κε ην 
λέν κηζζνιόγην κεηώζεθαλ  αθόκε παξαπέξα νη κηζζνί. Οη  κηζζνινγηθέο  δαπάλεο 
ην 2016 κεηώζεθαλ θαηά 18,3 εθαη. επξώ. Οι κραηικές δαπάνες για ηεν σγεία 

μειώνονηαι δραμαηικά.  Ζ θπβέξλεζε κε  λόκν πνπ ςήθηζε ζηε Βνπιή  πέξαζε 

ξύζκηζε πνπ αλνίγεη ην δξόκν,  κεηά ηελ θηλεηηθόηεηα,  γηα απνιύζεηο δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ ζε όζνπο αμηνινγεζνύλ κε βαζκό από 0 έσο 24.  Απνδεηθλύνληαη 
άμηνη ζπλερηζηέο ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο ΛΓ - ΠΑΟΘ. 

 
ΕΦΚA 

Οη αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο  πνπ πξνσζνύληαη γηα ηελ δηάιπζε ηεο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνρσξνύλ θαη κε ηελ λέα νξγαλσηηθή δνκή ησλ 
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, ηελ  δεκηνπξγία ηνπ ππεξηακείνπ ΔΦΘΑ. 
Πξνρσξάεη ην  λέν νξγαλόγξακκα κε αμηνιόγεζε δνκώλ θαη ππεξεζηώλ 
ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ηακείσλ (θαηαξγήζεηο ππνθ/ησλ - δ/λζεσλ, 
ηκεκάησλ θαη νξγαληθώλ ζέζεσλ). Σν πιενλάδνλ πξνζσπηθό ζα 
εληάζζεηαη ζηελ γεληθή θηλεηηθόηεηα όινπ ηνπ Γεκνζίνπ.  
Σν πξνζσπηθό πνπ  ζα παξακείλεη  ζα κπαίλεη ζε εζσηεξηθή 
θηλεηηθόηεηα,  ζηηο λέεο  κνλάδεο  παλειιαδηθά.   
Έηζη ζα εμππεξεηνύληαη θαη νη πνιηηηθέο αλαηξνπήο ησλ ζρέζεσλ 
εξγαζίαο ζην Γεκόζην ηνκέα.  
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Κέζσ απηήο ηεο ηερλεηήο ελνπνίεζεο - κακνύζ, πέξαλ ησλ πξνβιεκάησλ 
ιεηηνπξγηθόηεηαο, ην θύξην είλαη όηη ζα επηδησρζεί  ε απνςίισζε όισλ ησλ 
παξνρώλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έδηλαλ κέρξη ηώξα ηα Σακεία κε ηε 
δεκηνπξγία λέσλ θαλνληζκώλ παξνρώλ,  λέα πεδία θεξδνθνξίαο ηεο ηδησηηθήο 
αζθάιηζεο θαζώο θαη  ε αξπαγή ησλ απνζεκαηηθώλ.  

 

ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζηελ ΑΓΔΓΤ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο 
εξγαδόκελνπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ «κλεκνλίσλ», ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 
απνζπλδεδεκέλα από ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ππεξαζπίδνληαη ηε 
γξακκή, όηη κηα άιιε δηαρείξηζε κπνξεί ηάρα λα ππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 
κνλνπσιίσλ ηαπηόρξνλα κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Δίλαη κεγάιεο νη επζύλεο ησλ πιεηνςεθηώλ ηεο νκνζπνλδίαο καο γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ ρώξνπ καο. Παλεγύξηδαλ θαη 
θαιιηέξγεζαλ απηαπάηεο γηα ηελ θπβεξλεηηθή ελαιιαγή θαη ηηο δήζελ ιύζεηο από 
ηα πάλσ. Πέξπζη δειώζαλ όηη δηεθδηθνύλ ηα απηνλόεηα κόλν, γηα ηελ 
κεγάιε εζληθή πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε ζεκεξηλή ζπγθπβέξλεζε!!!!  

Υαηξέηηζαλ ηελ επαλαπξνζιεςε ησλ δηαζεζίκσλ κε ηελ θηλεηηθόηεηα. 
Κε ηελ πξνεγνύκελε θπβέξλεζε δηαπξαγκαηεπόηαλ λα γίλεη ην ΗΘΑ ρώξνο 
ππνδνρήο δηαζεζίκσλ από άιιεο ππεξεζίεο γηα λα εμαηξεζνύκε από ηηο απνιύζεηο. 
Σν ίδην δεηάλ θαη ηώξα κε ηελ εθαξκνγή ηεο θηλεηηθόηεηαο.    

πλαίλεζαλ ζηελ αξπαγή ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ ΗΘΑ θαη ζηελ 
θαηάζεζε ηνπο ζηελ ΣηΔ (Σξάπεδα Διιάδνο) γηα ηηο κλεκνληαθέο αλάγθεο.  
       Γηα ην λέν ππεξηακείν δελ παίξλνπλ ζαθή ζέζε θαηαδίθεο όηη είλαη έλα 
αληηδξαζηηθό εξγαιείν εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηεο αληηαζθαιηζηηθήο 
πνιηηηθήο, αιιά βιέπνπλ πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία. Δμαληινύλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζε 
δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα όπσο ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ηηο 
“δπζιεηηνπξγηθόηεηεο” πνπ ζα πξνθύςνπλ, ηηο “αμηνθξαηηθέο” ή κε κεζόδνπο 
απνξξόθεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνλ λέν θνξέα  θαη -αζθαιώο- ζηελ 
εθπξνζώπεζή ηνπο ζην Γηνηθεηηθό ηνπο πκβνύιην θιπ. 
Βαιαλ πιάηε ζηα νξγαλνγξάκκαηα ΗΘΑ (πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ην 
λέν νξγαλόγξακκα ηνπ ΔΦΘΑ), κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα θαηαξγήζεηο 
παλειιαδηθά ησλ κηζώλ κνλάδσλ ηνπ ΗΘΑ (ππνθ/καηα , παξαξηήκαηα)  
θαη ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζε ηξάπεδεο θαη ηδηώηεο. Δηδηθά γηα ηηο 
θαηαξγήζεηο κνλάδσλ πξσηνζηάηεζαλ καδί κε πνιινύο ζπιιόγνπο. 
σμθωνήζαν  ζηεν επιδομαηική πολιηική ( σπερωρίες - μικηά δίμενα κλιμάκια 
ελέγτων - ΣΔΕ - οδοιπορικά), κοινωνικό διάλογο για αζθαλιζηικό κ.η.λ.    
 
Η ΕΑΠ έβγαλε  ανακοίνωζε  ΔΙΑΠΑΡΑΣΑΞΙΑΚΗ  ηον 5/2015 (ζηο προεγούμενο 
ζσνέδριο) όηι όλα αλλάδοσν, οι πολιηικές ηων μνεμονιακών κσβερνήζεων και ηων 
ζσνδικαλιζηικών παραηρετάμενων έτοσν ηελειώζει.  
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Μεηά έλα κήλα  ζηήξηδε αλνηθηά ηελ ζπγθπβέξλεζε ζην δεκνψήθηζκα,  κε 
θάιεζκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα ψεθίζνπλ ΟΥΘ ζηελ πξόηαζε ηωλ 

εηαίξωλ, δειαδή  ΝΑΘ  ΣΟ ΤΡΘΖΑΘΚΟ 3ν ΜΝΗΜΟΝΘΟ  κε όια ηα κέηξα 
πνπ εθ ηωλ πζηέξωλ ψεθίζηεθαλ από  ηα ηέζζεξα θόκκαηα θαη  βηώλνπλ 
ηώξα νη εξγαδόκελνη. 
Κε ηελ πξόζθαηε αλαθνίλσζε ηνπο γηα ηα Τ.. δίλνπλ ζπγρσξνράξηη ζηελ 
θαεκέλε θπβέξλεζε πνπ αλαγθάζηεθε λα ππνγξάςεη ην 3ν κλεκόλην κέζα ζε 
θιίκα πηέζεσλ θαη εθβηαζκώλ. 
πκπέξαζκα είλαη θύξηνο εθθξαζηήο ηνπ λένπ θπβεξλεηηθνύ 
ζπλδηθαιηζκνύ πνπ πξνζπαζεί λα δηακνξθώζεη έλα θίλεκα πνπ ζα 
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο  ηεο θπβέξλεζεο.  

Οη ππόινηπεο παξαηάμεηο αλεμάξηεηεο, απηόλνκεο, αθνκκάηηζηεο  ζπκθσλνύλ  κε 
ηελ πιεηνςεθία.  Οη δηαθνξέο πνπ έρνπλ αλακεηαμύ ηνπο, παξά ηηο πξνζσπηθέο 
αληεγθιήζεηο, ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό είλαη ζε επηκέξνπο δηαρεηξηζηηθά 
πξνβιήκαηα πνπ δελ ακθηζβεηνύλ ζην ειάρηζην ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο επηινγέο. 
 

ΣΘ ΚΘΝΗΜΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα δώζνπλ νύηε έλα δεπηεξόιεπην ζηελ καύξε 
ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ αιιά αληίζεηα λα αγσληζηνύλ κε ζηόρν λα 
αλαηξαπνύλ ηα αληεξγαηηθά κέηξα ζε παιιατθό παλεξγαηηθό αγώλα.  
Τπάξρεη κπξνζηά καο ε απεξγία ηεο 24εο ΝΟΔΜΒΡΗ. 

Πξέπεη λα γίλνπλ γεληθέο πλειεύζεηο, ζπγθεληξώζεηο, ζπζθέςεηο ζε όινπο ηνπο 
ρώξνπο, γηα λα ελεκεξσζνύλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηελ θιηκάθσζε ηνπ αγώλα νη 
ίδηνη νη εξγαδόκελνη. Κε ζπλδηθαιηζκό θιεηζηώλ δσκαηίσλ, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 
κνηξνιαηξία θαη ξεαιηζκνύο   κεησκέλσλ απαηηήζεσλ δελ γίλεηαη ηίπνηα.  Δίλαη 
επηηαθηηθό δήηεκα ε αλαζύληαμε ηνπ θηλήκαηνο θαη ε ρεηξαθέηεζε από ηηο 
ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο παιηέο θαη λέεο.  

Με  θνηλσληθή ζπκκαρία.  Με ελόηεηα θαη θνηλή δξάζε ηδησηηθνύ ηνκέα, 
ζπληαμηνύρσλ, απηναπαζρνινύκελσλ, άλεξγσλ.   

Κε έλα ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα πνπ πξέπεη  λα βάιεη ζην ζηόραζηξν  ηελ 
πξννπηηθή ηεο εμόδνπ από ηελ θξίζε ζε όθεινο ηνπ ιανύ, απαηηώληαο ηε 
κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, ηελ θαηάξγεζε όισλ ησλ κλεκνλίσλ θαη 
δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηαπηόρξνλα ηελ απνδέζκεπζε από ηε ιπθνζπκκαρία 
ηεο ΔΔ κε ην ιαό ζην ηηκόλη ηεο δηθήο ηνπ εμνπζίαο.  
Αλ δελ απνθηήζεη ηέηνην πξνζαλαηνιηζκό ν αγώλαο ηίπνηα δελ ζα γίλεη 
νπζηαζηηθό. Απηό ηνλ δξόκν, απηή ηελ πξννπηηθή, απηή ηελ ελόηεηα ππεξεηεί ην 
ΠΑΚΔ θαη ζηελ Οκνζπνλδία καο. ηεξίμηε ην ςεθνδέιηην ηεο 
ΓΖΚΟΗΟΫΠΑΙΙΖΙΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ. 

Δπραξηζηώ πνπ κε αθνύζαηε! 
 

 

 

 


