ΑΓΔΜΔΤΣΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ
Οκηιία Γ.ΒΟΤΛΓΑΡΗ ζηελ EKΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ
ΤΝΔΛΔΤΗ ΤΛΛΟΓΟΤ 7/9/2022
Δίκαη ν Γ.ΒΟΤΛΓΑΡΗ από ηελ ΑΓΔΜΔΤΣΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
ΤΝΔΡΓΑΙΑ.
πλάδειθνη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ κε ην πξφζρεκα ηεο
αλάπηπμεο ,ζπλερίδεη ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο πξνεγνχκελεο
θπβέξλεζεο.
Οη εξγαδφκελνη βηψλνπλ πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο, αθνχ ην
πξσηνθαλέο θχκα αθξίβεηαο (θαχζηκα, είδε δηαηξνθήο, ξεχκα)
εμαλεκίδεη ηνλ κηζζφ ηνπο θαη ηνπο νδεγεί ζηε θηψρεηα θαη ζηελ
εμαζιίσζε. Η Κπβέξλεζε εξγαιεηνπνηεί ηνλ πφιεκν ζηελ
Οπθξαλία, αθελφο κελ γηα λα κεηαζέζεη ηηο δηθέο ηεο επζχλεο γηα
ηελ αθξίβεηα θαη ηελ απνκείσζε ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
αθεηέξνπ δε γηα λα ζπλερίζεη ηελ αληεξγαηηθή θαη λενθηιειεχζεξε
πνιηηηθή ηεο.
Η θπβέξλεζε, ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο θαη ελψ ππάξρεη ε
αλάγθε λα ζηειερσζνχλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο κε καδηθνχο
κφληκνπο δηνξηζκνχο, δελ θάιπςε νχηε ζην ειάρηζην ηα θελά
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ,απφ απηνχο πνπ βγήθαλ ζηε ζχληαμε ην
2020 θαη ην 2021.
Θέινπλ λα επηβάινπλ ηελ ηειεξγαζία ζην ζπίηη: κηα πνιχ
επηθίλδπλε , αληεξγαηηθή ξχζκηζε. Σνπο είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα
λα κεηψλνπλ ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη γηα λα έρνπλ επί ηνπ
πξαθηένπ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε πιήξε δηαζεζηκφηεηα 24 ψξεο
ην 24σξν.
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Απνδηνξγαλψλνπλ ηειείσο ηνλ ρξφλν εξγαζίαο, εμαθαλίδνπλ ηε
δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ εξγάζηκν θαη ηνλ ειεχζεξν
ρξφλν θαη επηπιένλ ,απνμελψλνπλ ηνλ εξγαδφκελν απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ.
Ο ηειεπηαίνο λφκνο γηα ην αζθαιηζηηθφ, δηαιχεη ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία, κεηαηξέπεη ηελ αζθάιηζε ζε αηνκηθή ππφζεζε,
ηδησηηθνπνηεί ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη ιεειαηεί ηα
απνζεκαηηθά. Δπίζεο ζεζκνζεηεί ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε γηα
φινπο.
Οη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην, 12 ρξφληα ηψξα, φρη κφλν δελ είραλ
θακηά αχμεζε ζηνλ κηζζφ ηνπο, αιιά κφλν πεξηθνπέο πνπ
έθηαζαλ ζην 40%. Κη ελψ, ππνηίζεηαη φηη βγήθακε απφ ηα
κλεκφληα, εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα, ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο φρη κφλν δελ ζθέθηεηαη λα απμήζεη ηνπο κηζζνχο
ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά αληίζεηα ηνπο ζηνρνπνηεί, ζην πιαίζην
ηνπ θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ.
Με ηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ λφκν έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνλ θπβεξλεηηθφ
θαη εξγνδνηηθφ έιεγρν ησλ ζσκαηείσλ, ηελ θαιθίδεπζε ηνπ
απεξγηαθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ Δ.
Δπηδηψθνπλ ηελ απνλεχξσζε ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ
δσληαλψλ δηαδηθαζηψλ, νπζηαζηηθά ηελ δηάιπζή ηνπο, γηα λα κελ
κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ.
Δλψ κε βάζε ηηο Οδεγίεο ηεο ΔΔ, ζέινπλ λα επηβάινπλ ζηγή
λεθξνηαθείνπ ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο. Οη εξγαδφκελνη ζα
απνμελσζνχλ απφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη δξάζε θαη ζα
πεξηνξίδνληαη ζε ξφιν αθφινπζνπ, ην πνιχ - πνιχ κε θαλέλα
like ζην δηαδίθηπν.
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Σν ππνπξγείν εξγαζίαο θαη ε Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ
Θέινπλ λα θξύςνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο, γηα ηελ
πνιηηηθή δηάιπζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηηο
ηδησηηθνπνηήζεηο, απνλνκψλ ζπληάμεσλ, απφ ηδηψηεο
δηθεγφξνπο θαη ινγηζηέο, ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ην
ηειεθσληθφ θέληξν ηελ παξάδνζε ηνπ ηνκέα ησλ νθεηιψλ ζε
εηζπξαθηηθέο εηαηξείεο, πνπ ζα γίλεη κειινληηθά.
Θέινπλ λα θξύςνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο γηα ην
πεηζφθνκκα ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ,
ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηελ
αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηηο κεηψζεηο
κηζζψλ θαη ηελ
ζπλερηδφκελε
εηζθνξνδηαθπγή
θαη
ηηο
λφκηκεο
εηζθνξναπαιιαγέο.
Θέινπλ λα θξύςνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο γηα ηηο
απνδεθαηηζκέλεο ππεξεζίεο απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Σν
η.ΙΚΑ ην 2017 είρε πεξίπνπ 3000 θελέο νξγαληθέο ζέζεηο. Γηα
ηνλ ΔΦΚΑ, ,ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην (master plan) πνπ είλαη
ζπκθσλεκέλν απφ
Γηνίθεζε θαη
Σξφηθα αθνξά 6.500
ππαιιήινπο ηέιε 2021 (δειαδή 2000 ιηγφηεξνπο απφ ηηο
ησξηλέο νξγαληθέο ζέζεηο). Οη απνρσξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ζπλζέηνπλ κηα ηξαγηθή
πξαγκαηηθφηεηα ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ.
Θέινπλ λα θξύςνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο γηα ην
νξγαλσηηθφ ράνο πνπ επηθξαηεί κε ηηο ελνπνηήζεηο ησλ πξψελ
ηακείσλ. πξξίθλσζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ θαη δνκώλ
παλειιαδηθά κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εμππεξέηεζε
ησλ αζθ/λσλ. Δλνπνίεζαλ κε δηαδηθαζίεο εμπξέο θαη ρσξίο
θαλέλα νξγαλσηηθφ ζρέδην φια ηα ηακεία, κέζα ζηηο ππνδνκέο
ηνπ η. ΙΚΑ. Γελ πξνγξακκάηηζαλ ηίπνηα, γηα ηηο ρηιηάδεο
εθθξεκφηεηεο.
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Οη ππνζηειερσκέλεο ππεξεζίεο θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ
θαη φινλ απηφλ ηνλ πξφζζεην φγθν δνπιεηάο. Υσξηθέο
αξκνδηφηεηεο θαη δχλακε ζπλαδέιθσλ αληηκεησπίδνληαη γηα
φιεο νη ηνπηθέο δηεπζχλζεηο κε ηα ίδηα θξηηήξηα.
Θέινπλ λα θξύςνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο γηα ηελ
αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κε ηηο επξείαο θιίκαθαο
ππνρξεσηηθέο
κεηαθηλήζεηο
πξνζσπηθνχ
(εζσηεξηθή
θηλεηηθφηεηα) πνπ έγηλαλ. Υσξίο καδηθέο πξνζιήςεηο
πξνζσπηθνχ, ρσξίο ηελ δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο κεηαζέζεσλ,
ρσξίο ηελ δηαδηθαζία ηεο παλειιαδηθήο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη νξγαληθέο ζέζεηο
αλά δνκή, ε δηνίθεζε πάληα ζα έρεη ιπκέλα ηα ρέξηα λα
αλαθπθιψλεη θαη λα μεζπηηψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο αλά πάζα
ζηηγκή.
Θέινπλ λα θξύςνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο γηα ηηο
ηξαγηθέο ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή (εθηππσηέο,
θσηνηππηθά), ζηε απεξραησκέλε κεραλνγξάθεζε, ζηηο
ειιείςεηο ζηελ
θαζαξηφηεηα,
ζηελ απνιχκαλζε ησλ
ππνθ/ησλ, ζε γηαηξνχο εξγαζίαο θαη ζηνλ θιηκαηηζκφ ησλ
ππεξεζηψλ θ.ά.
Αληηκεησπίδνπλ ζαλ θόζηνο ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ
γηα αλζξώπηλεο, αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δνπιεηάο, πνπ
πξέπεη λα ζπκπηεζηεί όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη γηα λα
πηαζηνύλ νη ζηόρνη ησλ καησκέλσλ πιενλαζκάησλ, γηα
λα
πεξηζζέςεη
ρξήκα
λα
δνζεί
ζηελ
“πγηή
επηρεηξεκαηηθόηεηα”, ζηε “αλάπηπμε”. Τπάξρνπλ βέβαηα
θνλδύιηα γηα ηνλ δηπιαζηαζκό ηνπ κηζζνύ, ηνπ δηνηθεηή
θαη ησλ ππνδηνηθεηώλ, ε γηα ηηο θηέζηεο ησλ ζηειερώλ ηεο
δηνίθεζεο, πνπ ζα γίλνπλ ελ όςεη ΓΔΘ.
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Παξόιν απηά εθαξκόδνπλ ζπλερώο κηα επηθνηλσληαθή
πνιηηηθή, ζηνρεπφκελε απέλαληη ζηνπο ππαιιήινπο, κε
ιατθίζηηθα ππξνηερλήκαηα ζηα ΜΜΔ, κε ηελ πξαθηηθή ηνπ
θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ θαη κε ηελ πξφθιεζε ηνπ θνηλνχ
αηζζήκαηνο ηνπ θφζκνπ.
Η ζηνρεπκέλε πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο ππαιιήινπο αθνξά
επηιεθηηθφ δηαρσξηζκφ ζηελ πιεξσκή ππεξσξηψλ γηα ηηο
ζπληάμεηο, απεηιέο γηα πεξηθνπή αδεηψλ, απεηιέο γηα
πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη αγσγέο γηα ηελ καηαίσζε ησλ
απεξγηψλ.
Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζηελ ΠΟΔ δελ
ακθηζβεηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
ΔΦΚΑ θαη ηνλ ξφιν ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ζαλ εξγαιείν ηεο.
Έρνπλ πνιχ κεγάιεο επζχλεο γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Σν
αγσληζηηθφ ζρέδην νξγάλσζεο ηεο πάιεο ησλ εξγαδνκέλσλ,
θαζηζηνχλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο απνζπαζκαηηθέο θαη αλελεξγέο.
Οη απεξγίεο κε κνλνςήθηα πνζνζηά είλαη έλα παξάδεηγκα πνπ
θαιιηεξγεί ηελ απαμίσζε θαη ηελ απνγνήηεπζε ζηηο ζπλεηδήζεηο
ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηελ Θεζζαινλίθε πάληα είρακε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε
θιαδηθέο απεξγίεο. ε απηφ ζπλεηέιεζε, φηη θαη κέζα ζηελ
παλδεκία έγηλαλ πεξηνδείεο απφ ηνλ ζχιινγν, θαη επαθέο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα ππνθ/καηα.
Τπήξμαλ φκσο θαη δηαζηήκαηα πνπ ν ζχιινγνο θαηέβαζε ηελ
δξάζε ηνπ θαη πεξηνξίζηεθε ζε ξφιν ζεαηή ζηηο επεξρφκελεο
αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ΔΦΚΑ Δηδηθά ζηηο καδηθέο
κεηαθηλήζεηο απφ ην π.Πεξ/θν Τπνθ/μα ζε ηνπηθέο δ/λζεηο.
Όπσο θαη γηα ηηο απεξγίεο ηεο ΑΓΔΓΤ. Έβγαηλε
κηα
αλαθνίλσζε κέζσ email θαη κέρξη εθεί.
Τπήξμαλ φκσο θαη αγσληζηηθέο αλαιακπέο. Όηη αγσληζηηθφ,
ξηδνζπαζηηθφ δεκηνπξγνχζε πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε κε απηή ηελ
πνιηηηθή Γηνίθεζεο θαη ππνπξγείνπ είκαζηαλ καδί.
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Η αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε πνπ έγηλε πέξπζη ηνλ επηέκβξε έμσ
απφ ην Πεξ/θν ππνθ/κα (κε πξφηαζε ηεο παξάηαμεο καο). Η
καηαίσζε ηεο θπβεξλεηηθήο θηέζηαο ηνπ Τπνπξγνχ παξά ηελ
αζηπλνκηθή παξνπζία ησλ ΜΑΣ. Η θηλεηνπνίεζε πνπ έγηλε απηφ
ην θαινθαίξη έμσ απφ ηα ΚΔΠΑ, γηα ηελ πξνεθινγηθή θηέζηα ησλ
εγθαηλίσλ ηνπ.
Οη θηλεηνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα λα κελ θιείζνπλ ηα
π.ππνθ/καηα ΑΡΙΓΑΙΑ θαη ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ.
Οη αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ έμσ απφ ηα ππνθ/καηα
γηα ηηο απεξγίεο ηνπ Γεθέκβξε θαη ηνπ Φιεβάξε. πκκεηείραλ
καδηθά φινη νη ζπλάδειθνη, θαη εθθξάζαλε ηελ αγαλάθηεζε ηνπο
απέλαληη ζε απηή ηελ πνιηηηθή.
πλαδέιθηζζεο ζπλάδειθνη.
αλ παξάηαμε πηζηεχνπκε φηη νη θαηεζηεκέλεο πιεηνςεθίεο θαη
νη θνκκαηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ θάλεη ηνλ θχθιν ηνπο κέζα ζην
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Έρνπλ απνηχρεη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Δίλαη ψξηκεο νη ζπλζήθεο, ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα έλα
κέησπν πάιεο αδέζκεπησλ δπλάκεσλ απφ θνκκαηηθέο
εμαξηήζεηο κέζα ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Απηφ ην κέησπν
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλαδέιθνπο, πνπ ζέινπλ λα αιιάμεη
απηή ε θαηεζηεκέλε θαηάζηαζε. ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ θαη κε
ΤΛΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ. Έρνπκε μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ,
πξνζπάζεηεο ζπζπείξσζεο, κε θαιέζκαηα ζπλεξγαζίαο.
Απηφ ην κέησπν πάιεο, αλ γίλεη, ζα βνεζήζεη ζηελ αλαζχληαμε
ηνπ θηλήκαηνο, θαη ζηελ αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ δχλακεο.
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Σαπηφρξνλα νη κνξθέο πάιεο, ε ελαιιαγή θαη ε θιηκάθσζή ηνπο,
πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ πιαηηά ζπδήηεζε θαη δσληαλή
ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ
θηλήκαηνο (Γεληθέο πλειεχζεηο θαη πγθεληξψζεηο, θιπ),
εμαζθαιίδνληαο ηε καδηθφηεηα θαη ηελ αληνρή, ζηελ δηακφξθσζε
θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ κε ηηο ζπληαμηνπρηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο
νξγαλψζεηο
ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ
αζθαιηζκέλσλ.
Βαζηζκέλεο ζε ζρέδην πνπ ζα ππεξεηεί ηνλ θαζαξφ
πξνζαλαηνιηζκφ ζχγθξνπζεο κε ην ζχλνιν ηεο αληηιατθήο
πνιηηηθήο θπβέξλεζεο.
αο θαινχκε λα ζηεξίμεηε ην ςεθνδέιηην καο γηα εθινγέο κειψλ
Γ θαη αληηπξνζψπσλ γηα ην ζπλέδξην ηεο ΠΟΔ. Δλφο
ςεθνδειηίνπ πνπ είλαη αληίζεην ζην ΤΜΒΙΒΑΜΟ θαη ηελ
ΜΟΙΡΟΛΑΣΡΙΑ.
Σνλ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ηνλ θαηαςεθίδνπκε κε ην
ζθεπηηθφ φηη δελ έγηλαλ φια, ην ηνλίδνπκε ην φια, φζα έπξεπε λα
γίλνπλ.
Σνλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ηνλ ππεξςεθίδνπκε.
Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε.
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