
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 15/06/2022
Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

1

Τοποθέτηση Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ στην καταστατική συνέλευση του συλλόγου
15/6/2022

Συνάδελφοι
Φθάσαμε στο τέλος της τριετούς θητείας του συλλόγου. Μπροστά μας

είναι οι εκλογές και η διαδικασία ενοποίησης των δυο ομοσπονδιών και των
συλλόγων. Από το 2017 έχουν περάσει 5 χρόνια που λειτουργούν μέσα στο
ίδιο εργασιακό χώρο του ΕΦΚΑ οι δύο ομοσπονδίες. Δεν υπήρχε
συνεννόηση και σχεδιασμός ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες, πριν από
κάθε κινητοποίηση. Όταν γινόταν απεργίες από την μία ομοσπονδία, οι
συνάδελφοι που ανήκαν στην άλλη ομοσπονδία δεν μπορούσαν να
συμμετέχουν. Το ίδιο συνέβαινε και με τις αποσπασματικές, κινητοποιήσεις,
αποκλεισμούς που γινόταν στην διοίκηση.

Συνέπεια αυτής της κατάστασης ο κατακερματισμός και η διάσπαση
στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας. Η ενοποίηση είναι απαίτηση
όλων των συναδέλφων. Πρέπει να τελειώνει αυτή η διαδικασία, κράτησε
πάρα πολύ. Για την καθυστέρηση αυτή, υπάρχουν ευθύνες και στις δύο
ομοσπονδίες.

Για να προχωρήσει η διαδικασία ενοποίησης πρέπει να τροποποιηθεί
το υπάρχον καταστατικό του συλλόγου, που ισχύει από το 2003. Το
καταστατικό που έχουμε, για να γνωρίζουν και οι νεότεροι συνάδελφοι,
τροποποίησε παλιότερο καταστατικό του συλλόγου υπαλλήλων που ίσχυε
από το 1971. Σύμφωνα με εκείνο το καταστατικό για να γίνουν οι αλλαγές,
έπρεπε πάνω από 500 συνάδελφοι να συμμετέχουν και τα 3/4 να τις
υπερψηφίσουν.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τοπικές συνελεύσεις στα υποκ/τα,
και με περιφορά του σχεδίου καταστατικού για να μαζευτούν οι
απαιτούμενες υπογραφές. Ήταν μια αναγκαιότητα όλη αυτή η διαδικασία
για να προχωρήσει η αλλαγή του καταστατικού.

Η διαδικασία, αν δεν είχαμε την ενοποίηση, θα έπρεπε να
περιλαμβάνει συζήτηση και ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα του καταστατικού.
Επιγραμματικά θα αναφέρω, ότι πολλά από τα άρθρα είναι σοβαρά, και
αναφέρονται στην ιδιότητα του μέλους, τί έκταση θα καλύπτει ο σύλλογος,
απαρτίες συνελεύσεων και λειτουργία του ΔΣ. Επίσης οι συνάδελφοι, θα
πρέπει να έχουν το σχέδιο με τις αλλαγές των άρθρων πολύ πριν την
καταστατική συνέλευση, να το μελετήσουν και να προτείνουν και αυτοί τι
θέλουν να αλλάξει.

Τώρα όμως καλούμαστε να τροποποιήσουμε το καταστατικό του
συλλόγου ως προς την ονομασία. Η διαδικασία όμως αυτή, δηλαδή η
πλήρης αναθεώρηση των άρθρων του καταστατικού αποφασίσαμε σαν ΔΣ
να γίνει σε δεύτερο χρόνο.
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Το να συμπεριληφθούν όλοι οι συνάδελφοι από τα ενοποιημένα
ταμεία στον σύλλογο με την νέα ονομασία, για να συμμετέχουν και
αυτοί στην αναθεώρηση των άρθρων, δημιούργησαν την
αναγκαιότητα των δύο καταστατικών συνελεύσεων. Το νέο ΔΣ μετά τις
εκλογές πρέπει να προγραμματίσει, την 2η συνέλευση. Θα είναι οξύμωρο
να υπάρχει σύλλογος ΕΦΚΑ με καταστατικό και άρθρα από το 2003.

Συνάδελφοι
Το υπουργείο εργασίας, εφαρμόζει συνεχώς μια επικοινωνιακή

πολιτική, στοχευόμενη απέναντι στους υπαλλήλους, με λαϊκίστικα
πυροτεχνήματα στα ΜΜΕ, με την πρακτική του κοινωνικού αυτοματισμού, με
την πρόκληση του κοινού αισθήματος του κόσμου.

Διαλύει την κοινωνική ασφάλιση, με τις ιδιωτικοποιήσεις (απονομές
συντάξεων από ιδιώτες δικηγόροι και λογιστές, ακίνητη περιουσία), με τις
αποδεκατισμένες υπηρεσίες από την έλλειψη προσωπικού, με το
οργανωτικό χάος που δημιούργησαν μετά τις ενοποιήσεις των ταμείων και
τις συνέπειες στην εξυπηρέτηση των ασφ/νων.

Ανέτρεψε τις εργασιακές σχέσεις, με ευρείας κλίμακας υποχρεωτικές
μετακινήσεις προσωπικού (εσωτερική κινητικότητα). Αντιμετωπίζει σαν
κόστος που πρέπει να μειωθεί, τις βασικές ανάγκες για υλικοτεχνική
υποδομή (υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά), την καθαριότητα, την
απολύμανση των υποκ/των, τους γιατρούς εργασίας ,τον κλιματισμό των
υπηρεσιών κ.ά.

Νομοθέτησε νόμο έκτρωμα για τον κυβερνητικό και εργοδοτικό
έλεγχο των σωματείων και την φαλκίδευση του απεργιακού
δικαιώματος. Θέλουν να επιβάλουν το ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστικών
οργανώσεων και την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες των
συνδικάτων.

Θέλουν απονεύρωση συνδικάτων και ζωντανών διαδικασιών,
ουσιαστικά την διάλυσή τους, για να μην μπορούν να εκπροσωπούν τα
συμφέροντα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα αποξενωθούν από την
ενεργητική συμμετοχή και δράση και θα περιορίζονται σε ρόλο ακόλουθου,
που το πολύ - πολύ θα εκφράζουν τη γνώμη τους με κανένα like στο
διαδίκτυο.

Συνάδελφοι
Μέσα σε αυτό περιβάλλον το νέο καταστατικό για να είναι

λειτουργικό, πρέπει να ανακτήσει το συνδικαλιστικό κίνημα του
χώρου μας, την αγωνιστικότητα του και τον ταξικό προσανατολισμό
του στα συμφέροντα των εργαζομένων.
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Ας είναι η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα, για την ανασύνταξη του
συνδικαλιστικού κινήματος. Πρέπει να παραμερίσουμε λογικές καθεστωτικές,
κομματικές και μικροπαραταξιακές που ευθύνονται για τις μέχρι τώρα
καθυστερήσεις.

Ενός συνδικαλιστικού κινήματος που πρέπει να διαμορφώνει
κοινωνικές συμμαχίες, και θα έχει σχέδιο σύγκρουσης με το σύνολο της
αντιασφαλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Οι συνάδελφοι εκτός από την συμμετοχή τους στην ψηφοφορία, καλό θα
είναι να τοποθετηθούν για τις αλλαγές στο νέο καταστατικό. Πρέπει να
ακουστούν όλες οι απόψεις.

Ευχαριστώ που με ακούσατε


