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ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΣΕΗΚΑ ΣΖΝ 49Ζ Γ ΣΖΠΟΒΚΞ
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
αο θαισζνξίδσ ζηελ 49ε πλέιεπζε ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερληθψλ
σκαηείσλ Καηεξγαζίαο Ξχινπ.
Να επραξηζηήζσ γηα κηα αθφκε θνξά ηα σκαηεία ηεο Αζήλαο γηα ηελ έκπξαθηε θαη
νπζηαζηηθή βνήζεηα ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ πλεδξίνπ καο.
Δχρνκαη ζε φινπο ηνπο πλαδέιθνπο πνπ βξίζθνληαη εδψ ζήκεξα θαη καο ηηκνχλ κε
ηελ παξνπζία ηνπο εθπξνζσπψληαο ηνλ θιάδν καο θαη ηα ζσκαηεία, λα έρνπλ κηα
θαιή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο – λα εμάγνπλ ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα βνεζήζνπλ
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κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ηνπο ζπλαδέιθνπο – ηα ζσκαηεία ηνπο θαη γεληθφηεξα ηνλ
ξφιν θαη ηηο αμίεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.
Καισζνξίδσ εηδηθφηεξα ηνπο παιαίκαρνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ πξψελ Πξφεδξν
πνπ καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ.
Θα πξνζπαζήζσ ζπλάδειθνη λα είκαη φζν πην ζπλνπηηθφο αιιά θαη πεξηεθηηθφο
ζηελ εηζήγεζε κνπ πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε ηελ επθαηξία λα πάξνπλ ην ιφγν
πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο.
πλάδειθνη,
Δίκαζηε εδψ κεηά απφ έλα ρξφλν θαη θάηη, φρη γηα θαλέλα άιιν ιφγν αιιά επεηδή
ζπλέπεζαλ δηεξγαζίεο φπσο νη πξφζθαηεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο - νη γηνξηέο ηνπ
Πάζρα , αιιά θαη ε δηνξγάλσζε ηεο ηειεηήο γηα ηα 100 ρξφληα ηεο Γ..Δ.Β.Δ.Δ. πνπ
έπξεπε λα δψζνπκε θαη ηελ αλάινγε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα.

ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
πλάδειθνη,
Όια ηα πξνεγνχκελα ρξνληά, νχηε κηα κέξα δελ θαζάξηζαλ ηα ζχλλεθα ηνπ
πνιέκνπ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ επηζέζεσλ ησλ αιπηξσηηζκψλ πνπ ππνδαπιίδνληαη
απφ ηνπο αληαγσληζκνχο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, πνπ απνηεινχλ ηελ βαζηθή
απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο. Γειαδή ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηα
Βαιθάληα, ηελ Μεζφγεην ηηο ρψξεο ηεο κέζεο αλαηνιήο. Οχηε κηα κέξα δελ
ζηακάηεζαλ νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο νη μεξηδσκνί ε πξνζθπγηά.
Σν γατηαλάθη ζηελ πεξηνρή καο μεθίλεζε κε ηνλ δηακειηζκφ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο
έρνληαο βάιεη ην ρέξη ηνπο νη Ζ.Π.Α. καδί κε ηελ Δ.Δ..Αθνινπζνχλ νη ππνθηλνχκελνη
αιπηξσηηζκνί, ε κνηξαζηά θαη ε αιιαγέο ζπλφξσλ. Μεζνδεπκέλα πξνσζείηαη ην
ζρέδην ηεο κεγάιεο Αιβαλίαο θαη ε λαηντθή ζπκθσλία γηα Κφζνβν-Αιβαλία κε
πξφθαζε ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή. Ζ έληαμε ησλ θνπίσλ ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ
ήηαλ ε βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο πεξηβφεηεο ζπκθσλίαο ησλ Πξεζπψλ θαη φρη ην
φλνκα ηνπ θξάηνπο απηνχ. Οχηε νη αιπηξσηηζκνί κεησζήθαλ νχηε εμαζθαιίδεηαη ε
εηξήλε θαη ε αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή. Βάδνπλ ηα πφδηα ηνπ ΝΑΣΟ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΜΑ
θαη κε πξφζρεκα θαη ηηο βιέςεηο θαη ηα θαπξίηζηα ησλ ηνχξθσλ κεηαηξέπνπλ ηελ
ρψξα ζε κηα κεγάιε λαηντθή Βάζε ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα.
Όια απηά κε ηηο επρέο ηεο Δ.Δ. θαη δηα ζηφκαηνο θαη ηεο Καγθειαξίνπ Μέξθει, φπνπ
έδηλε ηα εχζεκα ζηελ κέρξη ζήκεξα Κπβέξλεζε χξηδα θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ
ηνλίδνληαο φηη επηηειέζηεθε έλα ζεκαληηθφ έξγν θέξνληαο ηελ FYROM ζηελ πφξηα
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ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΝΑΣΟ. Καη κάιηζηα φηη κέζα απφ απηέο ηηο ζπζίεο ηνπ ιανχ ζα
πηάζνπλ ηφπν νη ζεηηθέο εμειίμεηο δειαδή έμνδνο απφ ηα κλεκφληα θαη άιια θαιά.
Όκσο ε έληνλε ζηξαηησηηθή παξνπζία Ακεξηθάλσλ, Άγγισλ, Γάιισλ, Ρψζσλ δελ
πξνκελχεη ηίπνηα θαιφ γηα ηελ εηξήλε ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Αληίζεηα κε ηνπο
αληαγσληζκνχο λα νμχλνληαη γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη ηνπο αγσγνχο ε
πεξηνρή κνηάδεη κε ππξηηηδαπνζήθε.
Καιφ είλαη ζπλάδειθνη, κέζα απφ απηά εκείο λα βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
ηελ νπζία πνπ είλαη :
1. Σν ζηαπξνδξφκη πνπ έρεη επίθεληξν ηελ ρψξα αιιά θαη ηνλ ιαφ καο κε ηηο
αληηζέζεηο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θαη ησλ κεγάισλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ
κεηαμχ πνιχ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη δπλάκεσλ πνπ ζέινπλ
γε θαη χδσξ , εθκεηαιιεχζεηο γεο – ελέξγεηαο – ζαιαζζίσλ θαη ελαέξησλ
ζπκθεξφλησλ. Γηα ηηο κεηαθνξέο ηα θέξδε απφ ηελ ελέξγεηα, ην λεξφ ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηεο πγείαο ηεο παηδείαο , ηελ αλαδσπχξσζε ηεο θξίζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε πην πξφζθαην ζηελ Ηηαιία αιιά θαη αλεζπρίεο πνπ
ζέινπλ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. λα αληηπαξαηίζεληαη ζηνλ ηξφπν θαη ην κίγκα
ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο. Σέηνην ραξαθηήξα αληαγσληζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ
αληηπαξαζέζεσλ έρεη θαη ην βξεηαληθφ BREXIT. Έηζη εμεγείηαη θαη ν εκπνξηθφο
πφιεκνο ΖΠΑ - Ρσζίαο - Κίλαο – ΔΔ, κε ηα ζπκθέξνληα κνλνπσιηαθψλ
θνινζζψλ λα γίλνληαη θξαηηθή πνιηηηθή. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία γίλεηαη πεδίν
νμχηαησλ αληαγσληζκψλ κε ζπλέπεηεο ζηηο ιατθέο αλάγθεο, κε θίλδπλνπο γηα
ηελ εηξήλε.
Δπίζεο ζην ρνξφ ησλ αληηζέζεσλ θαη ησλ αληαγσληζκψλ εδξάδνληαη θαη νη
επαηζζεηνπνηήζεηο ησλ ηζρπξψλ γχξσ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Καη επεηδή θαη ζ’ απηφ ην πεδίν πξέπεη ν
θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο αλάπηπμεο λα έρεη θπξίαξρν ξφιν έρνπκε πιένλ
ζηεκέλν απφ Ζ.Π.Α. – Κίλα έλα νιφθιεξν κεραληζκφ επνλνκαδφκελν
ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ. Καιιηεξγψληαο θαη ηελ ζπλαληίιεςε ηεο Δ.Δ. φηη «ν
ξππαίλσλ πιεξψλεη γηα λα ζπλερίζεη λα ξππαίλεη». Απηά ζπκβαίλνπλ
ζπλάδειθνη ην 21ναλάγθεο αηψλα φρη ηνλ 19ν νχηε ηνλ 20ν .
Γηαηί ηα γξάθσ φια απηά ?
Καηά ηελ γλψκε κνπ, ζπλάδειθνη, απηή ε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή θαη ηνλ
θφζκν έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ δσή καο. Γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ησλ
θπβεξλήζεσλ ζηνπο αληαγσληζκνχο ζηελ πεξηνρή πέξα απφ ηνπο θίλδπλνπο
εκπινθήο ηεο ρσξάο ζε πνιεκηθέο πεξηπέηεηεο, ζπληεξεί γηα δεθαεηίεο έλα
απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ ζηνλ θφζκν. Έηζη φκσο
ηξνθνδνηνχληαη ηα θξαηηθά ειιείκαηα, κεηψλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία
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ζπζζσξεχνληαη θξαηηθά ρξέε πνπ ζα πιεξψλνπλ αξθεηέο γεληέο ρσξίο πνηέ
λα μεπιεξψλνληαη.
Δίλαη θξνθνδείιηα ηα δάθξπα ηνπο γηα ηελ δήζελ θαηαζηξνθή ηεο κεζαίαο
ηάμεο. ήκεξα θαη θησρνπνηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο
απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο κηθξνβηνηέρλεο. Πξνζπαζνχλ λα βγάινπλ
ιάδη θαη λα δηθαηψζνπλ έλα νιφθιεξν εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα πνπ κάιηζηα.
Σκήκαηα ηεο πνιηηηθήο ζαπίιαο λα δηαθεξχζζνπλ φηη πνλάλε γηα ηνπο κηθξνχο
επαγγεικαηίεο.
Μαο βνχηεμαλ ζηα θαδάληα ηεο θφιαζεο κε ρξέε , κε αλεξγία θαη κε ςεχηηθεο
δήζελ ειαθξχλζεηο θαη απηαπάηεο πεξί αλάπηπμεο , ιεο θαη ε αλάπηπμε είλαη
γηα καο ηνπο κηθξνχο. Λεο θαη ε δσή καο θαη ησλ παηδηψλ καο είλαη κφλν γηα
αζηακάηεηε δνπιεηά , γηα ιίγα ςίρνπια, γηα ηζαθηζκέλα δηθαηψκαηα, γηα
αζθαιηζηηθέο θαη θνηλσληθέο παξνρέο πνπ έξρνληαη απφ ηνλ κεζαίσλα θη απφ
θνηλσληθά ζπζηήκαηα πνπ κφλν κε ζχγρξνλεο κνξθέο δνπιείαο ζπγθξίλνληαη.
Έρνπκε ινηπφλ ζρέζε ζπλάδειθνη θαη κε ην ηη ζπκβαίλεη ζε φιν ην γίγλεζζαη
θαη απηνί πνπ δελ έρνπλ ζέζε ζηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ζηηο εγεζίεο ηνπ , είλαη
φζνη πηζηεχνπλ φηη θηαίεη ε θαθή δηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ θαη έλαο κηθξφο
θχθινο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ή δεκηνπξγεί ζθάλδαια νηθνλνκηθά ή
θνξναπνθπγέο θαη άιια…..
Μαο βαθηίδνπλ πξννδεπηηθή πνιηηηθή ηηο κηθξνεπηζηξνθέο ζπληάμεσλ ,
θφξσλ, Φ.Π.Α., πνπ είλαη ςίρνπια κπξνζηά ζ’ απηά πνπ καο έρνπλ
πθαξπάμεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σάδνπλ κέζα απφ κηα αλαηκηθή αλάπηπμε
πνπ κάιηζηα δελ δηαθαίλεηαη ζε φινπο εκάο, δειαδή έλαο ρξεσκέλνο
ζπλάδειθνο ζήκεξα δελ κπνξεί θαη λα ζέιεη , λα αλαιάβεη έλα ζνβαξφ έξγν,
ηνπ ιείπνπλ πηζηνπνηήζεηο – ελεκεξφηεηεο αιιά θαη έρεη απνδηνξγαλψζεη θαη
ηελ φπνηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα δηέζεηε.
Έπεηηα δελ έρνπκε ζ’φιε ηε ρψξα ηνλ ίδην ξπζκφ αλάπηπμεο θαη επθνξίαο απφ
πιεπξάο θαη ηνπξηζκνχ.
ηηο κεγάιεο πφιεηο ζπλάδειθνη ηα κνλνπψιηα δελ ζνπ αθήλνπλ ραξακάδα
γηα επηβίσζε.
Όινη γλσξίδνπκε, φηη ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα- νη θνηηεηέο ην ίδην. Άξα πνηνο ζα έξζεη λα ρηππήζεη ηελ πφξηα
ηνπ κηθξνκάγαδνπ γηα κηα επίπισζε ή γηα κηα θαηαζθεπή;
Οη κεγάινη κνλνπσιηαθνί φκηινη αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο δηαηεξνχλ ηελ
θεξδνθνξία ηνπο δηφηη έρνπλ θαηαπαηήζεη θάζε εξγαζηαθή ζρέζε κε κηζζνχο
πείλαο θαη σξνκίζζηα εξγαζία. Κη φιν απηφ κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ
Κπβεξλήζεσλ θαη ηεο Δ.Δ..
Αξλεηηθφ δε ζηνηρείν γηα ηελ επηβίσζε καο είλαη νη πξψηεο χιεο θαη ηα
εμαξηήκαηα πνπ είλαη φια ζε κηα ηάζε αθξίβεηαο αιιά θαη ηα δηαρεηξίδνληαη
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εκπνξηθνί θαη βηνκεραληθνί φκηινη πνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ κηθξή
ειιεληθή αγνξά.
Ζ νηθνδνκή επίζεο ζπλάδειθνη, θη αο κελ έρνπκε απηαπάηεο παξ’φηη
βιέπνπκε κηα κηθξή θηλεηηθφηεηα θαη εηδηθά ζηελ αλαθαίληζε παξ’ φια απηά δελ
πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Καη ηα φπνηα κεγάια
έξγα βιέπε Διιεληθφ π.ρ. πεξλάλε ζηα ρέξηα κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ
εηαηξεηψλ.
εκεησηένλ φηη δελ έπαςε νχηε ζηηγκή ν .Δ.Β. αιιά θαη νη εθηηκήζεηο ηεο Δ.Δ.
λα ζεσξνχλ δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα εκάο ηνπο κηθξνχο επαγγεικαηίεο.
Καηά ηελ γλψκε κνπ ζπλάδειθνη , βγαίλνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα :
1) Ζ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ
απηναπαζρνινχκελσλ θαη κηθξψλ ΔΒΔ εδψ θαη 10 ρξφληα παξακέλεη ζηαζεξά
δπζκελήο.
2) Οη φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εηθφλα απηή έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν
ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ εθπξνζσπείηαη ζήκεξα κέζα ζην
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα.
3) ήκεξα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ην εθπξνζσπνχλ πιεηνςεθίεο πνπ ζηελ
βάζε ηνπο εμππεξεηνχλ άιια ζπκθέξνληα ηα νπνία δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
πξαγκαηηθή αλαθνχθηζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Απηφ απνγνεηεχεη ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο απνζηαζηνπνηεί θάζε κέξα θαη πην καθξηά απφ ην
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Ρφιν ζ’ απηφ παίδεη θαη ην θιείζηκν ρηιηάδσλ καγαδηψλ.
Οη λένη ζπλάδειθνη πνπ αλνίγνπλ ή ζπλερίδνπλ απφ δηαδνρή ηελ
δξαζηεξηφηεηα ηνπο δελ ζπκκεηέρνπλ ζεσξψληαο φηη είλαη ζάπην φιν ην
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. ’ απηφ έρνπλ επζχλεο νη ζεκεξηλέο ζπλδηθαιηζηηθέο
εγεζίεο.
4) Άιιε κηα εθδνρή είλαη ε δηα ηεο αλάζεζεο δηεθδίθεζε κέζα απφ
θνηλσληθνχο δηαιφγνπο. Απφδεημε ζ’απηφ είλαη ε ρακειή σο αλεπαξθήο
ζπκκεηνρή ζε θηλεηνπνηήζεηο
ζπλδηθαιηζηψλ ηεο Γ..Δ.Β.Δ.Δ. φπνηε θαη φηαλ απηφ ζπκβαίλεη. Μηα εηθφλα
ρίιηεο ιέμεηο.

ηότοι μας για ηο επόμενο διάζηημα:
΄φηη αθνξά ηνλ πξαγκαηηθφ θαη νπζηψδε ξφιν καο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα
είλαη :
1. Ζ ζπζπείξσζε δπλάκεσλ καο θαη ε αλάπηπμε κεηψπσλ πάιεο θαη αγψλα
ζε θάζε λνκφ ηεο παηξίδαο καο κε βάζε ηηο δηεθδηθήζεηο γηα θνξνινγηθφ –
αζθαιηζηηθφ - επηβίσζε.
5

2. Πξνζπάζεηα καδηθνπνίεζεο ησλ ζσκαηείσλ απφ ζπλαδέιθνπο πνπ
αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα πνπλ θηάλεη πηα, δελ πάεη άιιν. Απφ
ζπλαδέιθνπο πνπ δεηάλε θαη δηεθδηθνχλ ηελ πξαγκαηηθή αλαθνχθηζε θαη
φρη απφ ηηο 120 δφζεηο κφλν αιιά θνηηψληαο ην αχξην θη απφ ην ηη ζχληαμε
ζα πάξεη κε απηά πνπ ζα λνκίδεη ζήκεξα φηη ηνλ βνιεχνπλ λα δψζεη. Απφ
ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα αλαηξέςνπλ θαη λα δσληαλέςνπλ ηα άκαδα
ζσκαηεία ζθξαγίδεο κεηαηξέπνληαο ηα ζε ειπίδα πξαγκαηηθή γη’ απηνχο
θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο.
Γελ είλαη ηπραίν φηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζήκεξα ζηεξίδεηαη ζε άκαδα ζσκαηεία.
Βνιεχεη ηνπο επηηήδεηνπο θαη κάιηζηα ελνρνπνηεί θαη αδίθσο θάπνηεο θνξέο
αγσληζηέο πνπ απφ απεηξία θάλνπλ ιάζε. Δλψ νη επηηήδεηνη βγαίλνπλ πάληα ιάδη.
Βξίζθνληαη ζηηο θνξπθέο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πεδψληαο ηα ζθαινπάηηα
δέθα-δέθα.
ήκεξα θάπνηνη κεγαινζπλδηθαιηζηέο ζπλάδειθνη καο βγαίλνπλ θαη ζε ηειενπηηθνχο
ζηαζκνχο κε εθηηκήζεηο θαη δειψζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη
εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ αγνξά. ΄Αθνπζνλ! Κάπνηε καο έθηαηγαλ νη μέλνη εξγάηεο,
ζήκεξα δελ βξίζθνπκε άιιε δηθαηνινγία θαη καο θηαίλε νη εθινγέο. Ωξαία!!!!

Για ηοσς νέοσς αζθαλιζμένοσς:
Άξαγε ζήκεξα πνπ κηιάκε ππάξρεη έζησ έλαο λένο ζπλάδειθνο πνπ λνκίδεη φηη κε
ην ηζρχνλ αζθαιηζηηθφ ζα πάξεη ζχληαμε; Μφλν θαη κφλν γηα απηφ ην ιφγν νη
δηεθδηθήζεηο θαη αγψλεο ησλ ζπληαμηνχρσλ δελ πξέπεη λα εληζρχνληαη κε ηελ
ζπκκεηνρή θαη ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ ;
Για ηο θορολογικό :
Σν αθνξνιφγεην είλαη ν θχξηνο ιφγνο ζήκεξα ζπλάδειθνη πνπ πνιινί απφ εκάο
ρξσζηάκε ζηελ εθνξία . Δίλαη άδηθν κέηξν ε θνξνιφγεζε απφ ην πξψην επξψ, ην
ηέινο επηηεδεχκαηνο. Ση ζα κείλεη γηα λα παο ζηελ νηθνγέλεηα; δειαδή ζην ηέινο ζα
καο αθνινπζάεη θαη ε ξεηζηληά ηνπ θνξνθιέθηε ;
Για ηις 120 δόζεις :
Σν λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα ηηο 120 δφζεηο, φρη κφλν δελ πξνζθέξεη
νπζηαζηηθή ιχζε ζηα ζεκεξηλά αδηέμνδα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, αιιά αληίζεηα
δηαηεξεί ζην αθέξαην φιεο νη αηηίεο πνπ ηα γελλνχλ, πσο δελ έρεη ζηφρν λα
αλαθνπθίζεη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο απφ ηα αδηέμνδα πνπ ε ίδηα ε θπβέξλεζε
δεκηνχξγεζε, αιιά λα πεξηνξίζεη ηε δπζαξέζθεηα θαη λα απμήζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο,
λα δηνγθψζεη ηα πιενλάζκαηα. Έλα πάγην αίηεκα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο
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παξνπζηάδεηαη ζαλ πξνεθινγηθή παξνρή. Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπζαξέζθεηαο, αιιά
θαη ηελ αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηελ δηφγθσζε ησλ πιενλαζκάησλ, έρεη ζην
κπαιφ ηεο ε θπβέξλεζε θαη φρη ηελ αλαθνχθηζε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ απφ ηα
αδηέμνδα πνπ ε ίδηα δεκηνχξγεζε. Σν λνκνζρέδην απηφ, παξά ηελ πνιχκελε
θπνθνξία ηνπ, δελ πξνζθέξεη νπζηαζηηθή ιχζε ζηα ζεκεξηλά αδηέμνδα. Αληίζεηα,
παξακέλνπλ ζην αθέξαην φιεο νη αηηίεο πνπ ηα γελλνχλ Όζνλ αθνξά ηα ρξέε πξνο
ην αζθαιηζηηθφ ηακείν: Ο επαλππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ κε βάζε ην εηζφδεκα,
κεηψλεη κελ ην πνζφλ ησλ ρξεψλ, δίλεη φκσο ζπληάμεηο ρακειφηεξεο θαηά 41% 65%. Σν θνχξεκα ησλ πξνζαπμήζεσλ είλαη νπζηαζηηθά ςεπδεπίγξαθν, αθνχ απηέο
επαλεκθαλίδνληαη ζρεδφλ απηνχζηεο κε βάζε ην πξνβιεπφκελν επηηφθην ησλ
δφζεσλ. Γελ θαηαξγείηαη ην ΚΔΑΟ, γηα ηα ρξέε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζην
ηακείν ηνπο, αληίζεηα, νη θαηαζρέζεηο θαη νη πιεηζηεξηαζκνί παξακέλνπλ νη θχξηνη
κνρινί εθβηαζκνχ γηα λα εηζπξαρζεί θαη ην ηειεπηαίν επξψ φζσλ δελ θαηαθέξνπλ λα
εθπιεξψζνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο ξπζκηζκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ δηέμνδνο πνπ
πξνζθέξεηαη ζηνπο 80 ρηιηάδεο απηναπαζρνινχκελνπο ζε ζπληάμηκε ειηθία, πνπ
έρνπλ εγθισβηζηεί ρσξίο ζχληαμε ιφγσ ρξεψλ, είλαη αζθπθηηθή. Με ην πηζηφιη ζηνλ
θξφηαθν, ππνρξεψλνληαη λα επηβηψζνπλ κε κηα θνπηζνπξεκέλε ζχληαμε ιφγσ
ζπληειεζηψλ αλαπιήξσζεο θαη επαλππνινγηζκνχ εηζθνξψλ, ζχληαμε πνπ ζα
κεησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηηο δεθαεηείο δφζεηο ησλ ξπζκίζεσλ. Αθφκα θαη
φζνη δελ πξνρσξήζνπλ ζε επαλππνινγηζκφ ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ, νη ζθαγηαζηηθνί ζπληειεζηέο ηνπ λφκνπ Καηξνχγθαινπ δίλνπλ ζχληαμε
θαηά 7% - 45% ρακειφηεξε (αλάινγα ηνλ ρξφλν αξρηθήο αζθάιηζεο), γηα ηα ίδηα
πνζά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Οη εηζθνξέο γηα ηελ Τγεία ξπζκίδνληαη θαη ηνθίδνληαη
θαη απηέο, ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ην παξακηθξφ ζηε ζχληαμε θαη αο είραλ
απνθιεηζηεί απφ ην δηθαίσκα ζηε δεκφζηα Τγεία νη απηναπαζρνινχκελνη κε ρξέε
ζην ηακείν. Όζνλ αθνξά ηα ρξέε πξνο ηελ εθνξία θαη ηνπο δήκνπο ξπζκίδεη φπσο φπσο ηα ζπζζσξεπκέλα ρξέε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, θαζαγηάδνληαο θαη
δηαηεξψληαο ζην αθέξαην ηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ. Αθφκα θαη
έηζη φκσο, ε θπβέξλεζε αθήλεη ζην αππξφβιεην νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα: Ζ
θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ, νη πςεινί ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ ρακειψλ
εηζνδεκάησλ, ε επηβνιή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ν ΔΝΦΗΑ,
κέηξα θνξνινγηθά πνπ ζεζπίζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη δηαηήξεζε κε
επιάβεηα ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, δελ είλαη νη βαζηθέο αηηίεο εθηφμεπζεο ησλ ρξεψλ;
Πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ηνπηθή
δηνίθεζε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο, ζπλερίδνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ ίδηα αληηιατθή
πνιηηηθή, θφξησζε ηα βάξε ζηα ζπλήζε ππνδχγηα ηνπο κηθξνκαγαδάηνξεο; Δίλαη νη
απηναπαζρνινχκελνη θνξνθπγάδεο ή "ζηξαηεγηθνί θαθνπιεξσηέο", ηε ζηηγκή πνπ
ην θνξνινγηθφ θνξηίν ηνπο πνιιαπιαζηάζηεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα; Πέξα απφ
ην πξνεθινγηθφ ινχζηξν πνπ επηδηψθεη λα πξνζδψζεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ζηηο
ξπζκίζεηο ησλ ρξεψλ, πέξα απφ ηηο θαλθάξεο πεξί "δίθαηεο αλάπηπμεο" θαη
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"θνηλσληθήο επαηζζεζίαο", ε πξαγκαηηθφηεηα πξνβάιεη αδπζψπεηε θαη δελ κπνξεί
εχθνια λα θνπθνπισζεί. Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο δελ "θνπξεχεηαη" θαλέλα ρξένο. Ο
εθβηαζκφο ηνπ επαλππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, έρεη παλάθξηβν
ηίκεκα, ηηο ζπληάμεηο πείλαο. Σν δήζελ θνχξεκα ησλ πξνζαπμήζεσλ, ε ηηκσξία
δειαδή ηνπ νθεηιέηε πνπ δελ εμαζθάιηζε έγθαηξα ην απαξαίηεην ρξεκαηηθφ πνζφ
γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αθπξψλεηαη ζηελ πξάμε, αθνχ νη ξπζκίζεηο
πξαγκαηνπνηνχληαη κε φξνπο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, δειαδή κε ηφθν. Οη αληηιατθέο
πνιηηηθέο πνπ θνχλησζαλ ηα ρξέε, "δνπλ θαη βαζηιεχνπλ". Οη ζπλέπεηέο ηνπο, ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα, ςηινθφβνληαη ζε 120 δφζεηο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηάπνζή
ηνπο, γηα λα εηζξεχζεη λέν ρξήκα ζηα ηακεία, πνπ κπξνζηά ζην δπζζεψξεην φγθν
ησλ ρξεψλ, ήηαλ δχζθνιν λα εηζπξαρζεί. Καη ζηε γσληά ηα καληξφζθπια ηνπ ΚΔΑΟ,
ησλ θαηαζρέζεσλ θαη ησλ πιεηζηεξηαζκψλ γηα φζνπο δελ πεηζζνχλ απφ ηελ
"θνηλσληθή επαηζζεζία" ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ. Οη πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο ηνπ
ΤΡΗΕΑ δελ κπνξνχλ λα μεπιχλνπλ ηε δηθή ηνπ επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ θαη γηα ηα ζπζζσξεπκέλα ρξέε ηνπο. ηα 4 ρξφληα ηεο
δηαθπβέξλεζήο ηνπ, θξάηεζε άζηθην ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε
ζπζζψξεπζε ησλ ρξεψλ απηψλ, ζπκπιήξσζε θαη πξνψζεζε αληηαζθαιηζηηθέο
επηδηψμεηο δεθαεηηψλ, κε δηθνχο ηεο λφκνπο απζηεξνπνηήζεθαλ νη αλαγθαζηηθέο
εηζπξάμεηο θαηαζρέζεηο, νη νπνίεο ζήκεξα μεθηλνχλ απφ ηα 500 επξψ. Γελ
κπνξνχκε λα αλερηνχκε άιιν ηελ νκεξία 80.000 απηναπαζρνινχκελσλ ζε
ζπληάμηκε ειηθία, κε ρξέε πάλσ απφ 20.000 επξψ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο
έρνπλ πιεξψζεη δεθαεηίεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ φια
ηνπο ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, αθφκα θαη ην ζπίηη ηνπο. Ζ ξχζκηζε πνπ πξνηείλεη
ε θπβέξλεζε είλαη πξνζσξηλή θαη πξνυπνζέηεη ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ αθφκα θαη
απηήο ηεο θνπηζνπξεκέλεο ζχληαμεο ηνπ λφκνπ Καηξνχγθαινπ, γηα κηα δεθαεηία.
Όιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαηάμεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην πξφβιεκα απηφ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Ζ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηνπο, γηα λα γεκίζνπλ ηα ηακεία
ζε βάξνο ηεο επηβίσζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ, δελ ιχλεη θαλέλα πξφβιεκα. Καλέλαο
απηναπαζρνινχκελνο δελ πξέπεη λα μεγειαζηεί απφ ηα "παρηά" ιφγηα ηεο
θπβέξλεζεο. Αθφκα θαη αλ ππνρξεσζεί λα ζπξζεί ζηηο ξπζκίζεηο απηέο θάησ απφ ην
βάξνο ηνπ εθβηαζκνχ, πξέπεη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα. Γελ έρεη ηίπνηα λα
πεξηκέλεη απφ ηηο πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξνπέηαζκα
θαπλνχ γηα ηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα απφ
φιεο ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο. Κξηηήξην δελ κπνξεί λα είλαη ην "κηθξφηεξν θαθφ", γηαηί
έηζη ε δσή ηνπ ρεηξνηεξεχεη θαζεκεξηλά. Πψο ζα αληαπεμέιζεη ζηηο ζεκεξηλέο
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ παξακέλνπλ βαξηέο θαη επηβαξχλνληαη επηπιένλ κε ηηο
ξπζκίζεηο, ζε κηα αγνξά πνπ κνλνπσιείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν; Μνλαδηθφ ηνπ
θξηηήξην πξέπεη λα είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπο
δελ είλαη κφλν ή θπξίσο αηνκηθή ηνπ ππφζεζε, αιιά απαηηεί έληαζε ηεο θνηλσληθήο
πάιεο. Ζ νξγαλσκέλε δξάζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, κε έλα πιαίζην πνπ λα
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παίξλεη ππφςε ηνπ απηέο ηηο αλάγθεο, κπνξεί λα δψζεη πξαγκαηηθή δηέμνδν. ε απηά
ηα πιαίζηα, ε Π.Ο.Β..Κ.Ξ. πξνηείλεη, κε ηηο παξαθάησ ζέζεηο: Άκεζε επαλαθνξά
ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, κε αχμεζή ηνπ ζηηο
12.000 επξψ, πξνζαπμαλφκελν θαηά 3.000 αλά πξνζηαηεπφκελν κέινο. Καηάξγεζε
ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη ηνπ ΔΝΦΗΑ θαη αλαδξνκηθή δηαγξαθή ηνπο απφ ηα
ρξέε. Γηαγξαθή ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ, φπσο θαη ηνπ 30% ηνπ ρξένπο ζηελ εθνξία
γηα απηναπαζρνινχκελνπο κέρξη 12.000 επξψ εηζφδεκα. Καηάξγεζε φισλ ησλ
πξνζαπμήζεσλ πνπ έρνπλ εθηνμεχζεη ηα αξρηθψο νθεηιφκελα πνζά πξνο ηνλ ΔΦΚΑ
θαη ηαπηφρξνλα, θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο πγείαο θαη ησλ ρξεψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε
απηέο. Γεκφζηα δσξεάλ Τγεία γηα φινπο. Πξαγκαηηθέο ξπζκίζεηο αλαθνχθηζεο γηα ηα
ρξέε πξνο ην αζθαιηζηηθφ ηακείν, κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη απνζχλδεζε ηεο
απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ απφ ηελ παξνρή ζηνηρεησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ
ζηελ δεκφζηα Τγεία θαη ηελ αμηνπξεπή ζχληαμε. Καηάξγεζε ησλ θαηαζρέζεσλ γηα
ρξέε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ζην ηακείν ηνπο. Άκεζε άξζε ηεο νκεξίαο ρηιηάδσλ
αζθαιηζκέλσλ ζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, άκεζε ρνξήγεζε ζχληαμεο ρσξίο
πεξηθνπέο, κε επλντθή ξχζκηζε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξεψλ, κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα
πνπ λα εμαζθαιίδνπλ αμηνπξεπή ζχληαμε. Καηάξγεζε ηνπ νξίνπ ησλ 20.000 επξψ
ρξεψλ ζηνλ ηακείν ζαλ πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζχληαμεο. Καηάξγεζε ηνπ λ.
Καηξνχγθαινπ θαη ησλ ζθαγηαζηηθψλ ζπληειεζηψλ αλαπιήξσζε πνπ απηφο εηζάγεη.
Γπλακψλνπκε ηνπο αγψλεο γηα ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ελάληηα ζηε
θνξνιεζηεία θαη ηα ραξάηζηα. Μφλν κε ηνπο αγψλεο κπνξνχκε λα θαηαθηήζνπκε ηα
δηθαηψκαηά καο. Γελ καο ηθαλνπνηεί κηα δσή ζε δφζεηο.

Δπραξηζηψ
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