ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η χώρα µας και ο λαός µας για τρία χρόνια βιώνει την αδικία, την ανισότητα, την εσωτερική υποτίµηση
της οικονοµίας, την καρατόµηση του κοινωνικού κράτους, την κατάργηση των ασφαλιστικών και
εργασιακών δικαιωµάτων που µε αγώνες και θυσίες κατακτήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια. Οι ελπίδες
και οι προσδοκίες του ελληνικού λαού για µια ισότιµη κοινωνία είναι πλέον όνειρο απατηλό και
χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους µας για να καταφέρουµε να επαναφέρουµε το επίπεδο
διαβίωσης στα προηγούµενα χρόνια.

Η απορρύθµιση, η µισθολογική και εργασιακή υποβάθµιση, το χτύπηµα των ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
η συνεχής προσπάθεια περιθωριοποίησης των συνδικάτων και όλης της χώρας, είναι κοµµάτι ενός
ευρύτερου πειραµατισµού για την επιβολή ενός νέου «µοντέλου» παραγωγής και διανοµής όχι µόνο στη
χώρα µας, αλλά και σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Νότο και προσεχώς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χωρίς κοινωνικό κράτος, συλλογικές διαπραγµατεύσεις, συνδικάτα και συµβάσεις. Χωρίς θεσµούς
προστασίας των εργαζοµένων, των µικροµεσαίων και των ανέργων. Με πολιτικές ακραίας, άνισης και
αδιέξοδης λιτότητας, που θέτουν σε δοκιµασία τις οικονοµικές, τις κοινωνικές και τις πολιτικές αντοχές
της Ευρωζώνης και της Ε.Ε.

Τα αλλεπάλληλα µέτρα φτωχοποίησης που επέβαλε στη χώρα µας η τιµωρητική λογική των πιστωτών
ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ, καταφανώς χωρίς αντίκρισµα, χωρίς διέξοδο σωτηρίας και ανάταξης της οικονοµίας,

- Οδήγησαν τον λαό µας στην εξαθλίωση και στην απόγνωση
- Ποδοπάτησαν την αξιοπρέπεια της χώρας
- Εξευτέλισαν τους θεσµούς της
- Υποβάθµισαν και διέσυραν τη Δηµοκρατία µας
- Ακύρωσαν τα όνειρα και τις ελπίδες της νέας γενιάς
- Οδήγησαν στα όρια της φτώχειας την τρίτη ηλικία
- Βάζουν τη χώρα στο περιθώριο της Ευρώπης, υπό τον συνεχή εκβιασµό της τρόικας και την οµηρεία
της εκάστοτε «δόσης»,
- Βυθίζουν την Ελλάδα σε µια πρωτόγνωρη παραγωγική και κοινωνική παρακµή, σε µια αδιανόητη, για
τη σύγχρονη Ευρώπη, ανθρωπιστική κρίση.
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Σε όλη τη διάρκεια της θητείας µας έγκαιρα επισηµαίναµε τον κίνδυνο οµάδες εργοδοτών και
συµπορευόµενων µε αυτούς συµφερόντων να αξιοποιήσουν την κρίση ως πρόσχηµα και ως ευκαιρία για
να ξεφορτωθούν τους εργασιακούς νόµους, τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, τα
συνδικάτα και κατ ‘αυτούς το «πλεονάζον προσωπικό».

Όµως, η επέλαση των Μνηµονίων και της κηδεµονίας της χώρας µας από την τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ
ξεπέρασε και τις χειρότερες προβλέψεις.

Το Πρόγραµµα Στήριξης από την τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, µε τα Μνηµόνια Ι ΙΙ και ΙΙΙ, µετέτρεψε τη χώρα
µας σε διεθνές πειραµατόζωο.
•

Με άσκηση ακραίων, για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, πολιτικών λιτότητας,

•

Κατάλυση της συλλογικής αυτονοµίας και θεµελιωδών εργασιακών - ασφαλιστικών δικαιωµάτων, µε
πλήρη απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων,

•

Αποδόµησης του κοινωνικού κράτους και κάθε έννοιας δηµόσιου αγαθού,

•

Ευρύτατης αναδιανοµής εισοδήµατος και πλούτου σε βάρος του κόσµου της εργασίας και των
µικροµεσαίων στρωµάτων,

•

Μετατροπής µιας ευρωπαϊκής χώρας σε τριτοκοσµική

και µοχλό ευρύτερης ανατροπής των

ευρωπαϊκών κοινωνικών κεκτηµένων.

Όλες οι παραπάνω πολιτικές κατέληξαν σε:
• Κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, των εκ περιτροπής µορφών απασχόλησης
• Αποδόµηση της αγοράς εργασίας και ισοπέδωσή της στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, µε αποτέλεσµα η
πλήρης και σταθερή απασχόληση να περιορίζεται δραστικά.
• Συνεχείς µισθολογικές περικοπές στο Δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
• Υποβάθµιση και αµφισβήτηση του ρόλου των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και Σ.Σ.Ε. σε όλα τα
επίπεδα (ΕΓΣΣΕ, κλαδικές, επιχειρησιακές).
• Κατεδάφιση της κοινωνικής πρόνοιας και του κοινωνικού κράτους.

Οι αλλαγές που επιβλήθηκαν από τα Μνηµόνια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στα εργασιακά θέµατα,
•

Δεν έχουν «προσωρινό χαρακτήρα». Επιδιώκουν δραστική περικοπή αµοιβών και ανατροπή
εργασιακών δικαιωµάτων, µε ευθεία παρέµβαση του κράτους στον ιδιωτικό τοµέα, στις
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις ΣΣΕ.

N2

•

Πλήττουν τη συλλογική αυτονοµία, µε στόχο να περιθωριοποιήσουν και προοπτικά να
καταργήσουν τις ΣΣΕ και τα συνδικάτα, σε όλα τα επίπεδα.

•

Γενικεύουν και νοµιµοποιούν µισθούς φτώχειας και σοβαρές µισθολογικές ανισότητες σε βάρος
των νέων κάτω των 25 ετών.

•

Πριµοδοτούν επιχειρήσεις και εργοδότες, χωρίς καµία δέσµευση εκ µέρους τους για επενδύσεις ή
αύξηση της απασχόλησης.

•

Παραβιάζουν απροκάλυπτα ουσιώδεις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγµατος, βασικές Διεθνείς
Συµβάσεις Εργασίας και γενικότερα το Ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτηµένο.

•

Αποτελούν µέρος ενός συνολικότερου πειραµατισµού για την επιβολή ενός κατ’ εξοχή
νεοφιλελεύθερου «µοντέλου» παραγωγής και διανοµής στην Ευρώπη.

Έτσι, στο όνοµα των Μνηµονίων ή µε πρόσχηµα τα Μνηµόνια, η χώρα µας επιδιώκεται να µετατραπεί σε
«ελεύθερη ζώνη» κερδοσκοπικής παραγωγής και εργοδοτικής ασυδοσίας, σε υποβαθµισµένη κοινωνικά
ενδοχώρα των ισχυρών της Ευρώπης.

Η αντίθεσή µας στην ασκούµενη πολιτική δεν ήταν ρητορική. Εκφράστηκε µε κάθε τρόπο καθώς
πρωτοστατήσαµε σε απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια των εργαζοµένων που πλαισιώθηκαν
από ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις. Συµµετείχαµε σε όλες τις απεργίες και συλλαλητήρια που
προκήρυξε η ΓΣΕΕ ενάντια στις άδικες αντεργατικές και αναποτελεσµατικές πολιτικές, που συνεχίζονται
παρά τα αδιέξοδα και την αναποτελεσµατικότητα των µέτρων που εφαρµόστηκαν. Ταυτόχρονα µε τις
απεργίες αντιπαλεύουµε όλες τις νοµοθετηµένες φοροεπιδροµές και τις αντεργατικές ρυθµίσεις που
ανατρέπουν και καταργούν χρόνιες κατακτήσεις όπως ΣΣΕ, οικονοµικά, ασφαλιστικά και εργασιακά
δικαιώµατα των εργαζοµένων, εντείνοντας τις εργατικές και κοινωνικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Η µεγαλειώδης συµµετοχή που είχαµε στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που πραγµατοποιήθηκε την
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 σε συνεργασία µε το ΕΒΕ και την Μητρόπολη για το πετρέλαιο θέρµανσης,
µας αποδεικνύει το δίκαιο των αιτηµάτων µας και αυτό µας δίνει δύναµη και κουράγιο για τη συνέχιση
των αγώνων µας. Εκφράσαµε την αγανάκτηση µας µε στην εγκληµατική αδιαφορία της πολιτείας και των
φορέων διαχείρισης η οποία µας έχει φέρει σε απόγνωση.

Στις 20 Σεπτεµβρίου 2012 στην αίθουσα του εργατικού κέντρου, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη των
πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του εργατικού κέντρου Φλώρινας και του νοµαρχιακού
τµήµατος της ΑΔΕΔΥ µε θέµα: «Τα προβλήµατα που απασχολούν όλους τους εργαζόµενους του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα από τα µέτρα που επιβάλλει το ΔΝΤ, η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή
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Τράπεζα»Αποφασίσθηκε να δηµιουργηθεί µια συντονιστική επιτροπή που θα ενεργεί για όλα τα θέµατα
που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας.

Σύσκεψη πραγµατοποιήσαµε µαζί µε την οµοσπονδία επαγγελµατιών βιοτεχνών και εµπόρων όπου
καλέσαµε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των κλάδων του νοµού σχετικά µε τα προβλήµατα
που ταλανίζουν την τοπική οικονοµία και την ανάγκη συσπείρωσης σε ένα ενιαίο πλαίσιο διεκδίκησης.
Στη συζήτηση παραβρέθηκαν οι εµπορικοί σύλλογοι Φλώρινας και Αµυνταίου, το οικονοµικό
επιµελητήριο Φλώρινας, τα σωµατεία της ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ, Σωµατείο Αρτοποιών,
Οδηγών, Αστυνοµικών, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Νοσοκοµείου, Ιδιοκτητών Φορτηγών ΓΑΙΑ, ο Πρόεδρος
Δηµοτικής κοινότητας Φλώρινας και Φοιτητές της σχολή καλών τεχνών. Για πρώτη φορά στο νοµό
συζητήσαµε στο ίδιο τραπέζι εργαζόµενοι και εργοδότες. Η σύσκεψη αυτή ανέδειξε ότι υπάρχει
δυνατότητα επικοινωνίας του συνδικαλιστικού κινήµατος µε όλους τους παραγωγικούς κλάδους της
οικονοµίας. Οι διαπιστώσεις από την κρίση µας επιβάλουν ότι πρέπει συντεταγµένα όλοι µαζί να
αντιµετωπίσουµε τη µεγάλη ύφεση που έχει η τοπική µας οικονοµία, που συνεχώς συρρικνώνεται από τις
µειώσεις των µισθών και των συντάξεων αλλά και από τη µεγάλη πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων.
Αποφασίσαµε από κοινού θέτοντας προτεραιότητες σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο να παρέµβουµε,
αναδεικνύοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που έχουµε ως νοµός και να διεκδικήσουµε:

Ζητήσαµε από τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών κα Δικτύων να συνεχιστούν τα δροµολόγια του
τρένου όπως ήταν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, αλλά να περιοριστούν στα απαραίτητα τα οποία θα
έδιναν και οικονοµική ανάσα στον ΟΣΕ αλλά και θα εξυπηρετούσαν τους πολίτες και κυρίως τους
φοιτητές, τους αγρότες αλλά και τις επιχειρήσεις για τη µεταφορά των εµπορευµάτων τους.

Στις

9/2/2011 πραγµατοποιήθηκε µεγαλειώδεις συγκέντρωση των κατοίκων στην κεντρική πλατεία της
Φλώρινας. Επίσης συλλέξαµε 8000 υπογραφές διαµαρτυρόµενων για την κατάργηση των δροµολογίων
του τρένου. Πετύχαµε σήµερα να υπάρχουν καθηµερινά 3 δροµολόγια.

Οι πρωτοβουλίες που αναπτύξαµε για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του Φράγµατος Τριανταφυλλιάς
ήταν συνεχείς µε παρεµβάσεις τόσο στον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων αλλά και στον
αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου µε έγγραφα και συναντήσεις µαζί τους. Συναντηθήκαµε µε
τον Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Οικονοµίδη και δεσµεύτηκε ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες για το
διαγωνισµό του Φράγµατος. Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλλογιάννη να προωθήσει και να δώσει τη σχετική εντολή στην
αρµόδια διεύθυνση έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες του Φράγµατος Τριανταφυλλιάς όσο γίνετε
ταχύτερα.
4N

Ζητήσαµε από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλο Γερουλάνο να παρέµβει άµεσα και να
δώσει την σχετική εντολή στην αρχαιολογική υπηρεσία του νοµού, έτσι ώστε να αρθούν τα εµπόδια που
υπάρχουν για την λειτουργία του ορυχείου Αµυνταίου, ώστε να βρεθεί η λύση που θα ικανοποιεί και τα
δύο µέρη, έτσι ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες στο ορυχείο Αµυνταίου και να
διασφαλιστούν οι θέσεις απασχόλησης των εργαζοµένων αλλά και να µπορέσει η αρχαιολογική υπηρεσία
να πραγµατοποιήσει τις ανασκαφές που έχει προγραµµατίσει.

Συναντηθήκαµε µε τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο για την κάλυψη των ελλείψεων σε
ιατρικό προσωπικό στο ΙΚΑ Φλώρινας, στις ειδικότητες του νευρολόγου, ακτινολόγου,
ωτορινολαρυγγολόγου και µικροβιολόγου, στη συνέχεια καταφέραµε να προκηρυχθούν οι συγκεκριµένες
θέσεις στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ Φλώρινας.

Αποστείλαµε επιστολή στον αρµόδιο Υπουργό Παιδείας και συµµετείχαµε σε όλες τις συναντήσεις που
αφορούσαν τα τµήµατα τόσο του ΤΕΙ αλλά και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητήσαµε
επίσης να µη µεταβάλλει τις σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ και τις µετατρέψει σε σχολές µεταγυµνασιακής
κατάρτισης, όπως ανακοίνωσε. Επιστολή στον Πρόεδρο διοικούσας επιτροπής του πανεπιστήµιου
δυτικής Μακεδονίας κ. Χατζηπαντελή Θεόδωρο σχετικά µε την αναγκαιότητα στήριξης της περιφέρειας
µε την λειτουργία των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα της
Παιδαγωγικής Σχολής, του τµήµατος Βαλκανικών σπουδών και της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα,
οι οποίες έδωσαν την οικονοµική ώθηση στην τοπική µας οικονοµία µε την έλευση χιλιάδων φοιτητών
στο νοµό µας. Τα θετικά αποτελέσµατα από τη λειτουργία των σχολών είναι πέρα από κάθε αµφισβήτηση
και έχουν την πλήρη στήριξη όλων των φορέων αλλά και των κατοίκων της περιοχής.

Με λύπη µας πληροφορηθήκαµε την κατάργηση του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ Αµυνταίου της
περιφερειακής ενότητας Φλώρινας. Συµµετείχαµε στην αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου
Αµυνταίου όπου συγκλήθηκε ευρεία σύσκεψη των φορέων του νοµού προκειµένου να συζητηθεί το θέµα
της ενδεχόµενης υποβάθµισης του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αµυνταίου σε ασφαλιστικό Γραφείο.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση και παράθεση των αντικειµενικών δυσχερειών που θα επιφέρει µια
τέτοια επιλογή, αποφασίστηκε σε ψήφισµα οµόφωνα να δηλώσουµε την οξεία αντίθεση σε µια
υποβάθµιση του τοπικού υποκαταστήµατος Αµυνταίου σε ασφαλιστικό Γραφείο. Για το λόγο αυτό
ζητήσαµε µε έγγραφο µας και εµείς ξεχωριστά σαν εργατικό κέντρο εκτός από το ψήφισµα όλων των
φορέων από το Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο όχι να κλείσει αλλά να αναβαθµίσει το
συγκεκριµένο υποκατάστηµα, να το εκσυγχρονίσει περεταίρω έτσι ώστε να προσφέρει στους
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ασφαλισµένους αυτά που δικαιούνται ισότιµα µε τους υπόλοιπους Έλληνες. Συµµετείχαµε στην
κατάληψη µαζί µε όλους τους φορείς και τους εργαζόµενους για τη µη µεταφορά του ΙΚΑ Αµυνταίου στη
Φλώρινα.

Αποστείλαµε επιστολή σε όλα τα εργατικά κέντρα της χώρας, για την υποστήριξη των ανέργων του
νοµού µας, ιδίως για τους καλοκαιρινούς µήνες να συνεργαζόµαστε έτσι ώστε να απασχοληθούν
εργαζόµενοι από την εγχώρια αγορά εργασίας για την τουριστική περίοδο. Η ανταπόκριση ήταν θετική
και ήδη από την Πάρο ζητήθηκαν εργαζόµενοι για µόνιµη απασχόληση.

Καταθέσαµε πρόταση για συµµετοχή στο διακρατικό πρόγραµµα µαζί µε τη Βουλγαρία. Στο πρόγραµµα
αυτό µαζί µε εµάς συµµετέχουν και τα εργατικά κέντρα Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης.
Τα συγκεκριµένα εργατικά κέντρα τα πρότεινε η ΓΣΕΕ και περιµένουµε την έγκριση του προγράµµατος.

Συνεχίζουµε την προσπάθεια ενηµέρωσης και καταγραφής των ανέργων µέσω του ΚΕΠΕΑ, το οποίο και
προσπαθούµε µε δικά µας µέσα να το κρατήσουµε σε λειτουργία.

Στις 10/02/2012 το εργατικό κέντρο έστειλε επιστολή στους βουλευτές του νοµού Φλώρινας, να µην
ψηφίσουν τη νέα δανειακή σύµβαση που οδηγεί τη χώρα σε ελεγχόµενη χρεοκοπία και σε απόλυτη
φτώχεια τον ελληνικό λαό και τους εργαζόµενους.

Στηρίξαµε τους εργαζόµενους της Αγροτικής Τράπεζας. Οι εργαζόµενοι της Αγροτικής τράπεζας αλλά και
οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας µας, πρέπει να αντισταθούµε στη λαίλαπα των µέτρων και των πολιτικών
που εφαρµόζονται από τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα τα τελευταία χρόνια.
Θεωρούµε απαράδεκτη την απόφαση της Κυβέρνησης και ειδικότερα του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας κ. Προβόπουλου οποίος έχει µεθοδεύσει την όλη διαδικασία συγχώνευσης της Τράπεζας
Πειραιώς µε την Αγροτική, µε χρήµατα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που χρεώνουν το
Ελληνικό Δηµόσιο.

Αποστείλαµε επιστολή προς τον

Υπουργό Οικονοµικών

κ. Στουρνάρα Ιωάννη

σχετικά µε το

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Τ.Τ.) που ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ, δηλαδή πωλείται κάτω του κόστους, σε βάρος της
κοινωνίας, των πελατών του, της οικονοµίας και των εργαζόµενων του, σε όφελος αποκλειστικά και µόνο
των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων του κλάδου.
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Στηρίξαµε την απεργιακή κινητοποίηση που πραγµατοποίησαν οι εργαζόµενοι στο «Βοήθεια στο σπίτι»,
την Πέµπτη 30 και την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012. Τα προβλήµατα που ταλανίζουν εδώ και καιρό
την χρηµατοδότηση του προγράµµατος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», είναι άδικα για

όλους τους

εργαζόµενους. Θεωρούµε απαράδεκτο ένα τόσο σηµαντικό και απαραίτητο κοινωνικό πρόγραµµα, που
αφορά χιλιάδες ανήµπορους συνανθρώπους µας, να µην υλοποιείται σωστά λόγο χρηµατοδότησης και να
δηµιουργούνται συνθήκες ανασφάλειας και απαξίωσης της κοινωνικής µέριµνας των συµπολιτών µας. Η
πολιτεία και η κυβέρνηση θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν το εν λόγο
πρόγραµµα, γιατί είναι απαραίτητο τη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύουµε να χαθούν παροχές
και υπηρεσίες που τόσο µεγάλη ανάγκη έχουν οι πολίτες της χώρα µας.

Επιστολή στον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Δηµήτριο Ηλιάδη για να προωθήσουµε αναπτυξιακές
πολιτικές και νέες θέσεις απασχόλησης για τον τόπο µας και τους κατοίκους της περιοχής µας.

Επιστολή στο ΕΛΙΝΥΑΕ για να πραγµατοποιήσουµε σεµινάριο για τεχνικούς ασφαλείας που αφορά
εργαζόµενους αυτοαπασχολούµενους στους κλάδους των τεχνικών έργων. Το εν λόγο σεµινάριο αφορά
εµπειροτέχνες των οποίων οι γραµµατικές γνώσεις είναι της στάθµης σπουδών µέσης και κατώτερης
τεχνικής κατάρτισης. Η συγκεκριµένη κατηγορία αυτοαπασχολουµένων είναι µέλη της δύναµης του
εργατικού κέντρου Φλώρινας και θα θέλαµε να αποκτήσουν τη σχετική εκπαίδευση που αφορά τις
εργασίες που πραγµατοποιούν στα τεχνικά έργα, για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζοµένων
σ΄ αυτά.

Επιστολή στους φορείς του νοµού όπου ζητήσαµε την άµεση παρέµβαση τους, στις εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στο νοµό για έργα που εκτελούνται είτε υπό µορφή υπεργολαβιών είτε
εργαζοµένων, να προτιµούνται οι συµπολίτες µας για να µην υπάρχουν περεταίρω προβλήµατα ακόµα
και στην υλοποίηση των έργων αυτών. Απευθυνόµενοι σε όλους τους φορείς που έχουν την ευθύνη για
την υλοποίηση των έργων αυτών, εάν κατανοούν την πικρία που διακατέχει τους συµπολίτες µας, όταν
βλέπουν να κατασκευάζονται έργα στο νοµό τους και οι ίδιοι να µην µπορούν να εργαστούν σε αυτά, τις
συνέπειες της οικονοµικής τους κατάστασης που είναι τραγική και δεν µπορούν να ανταποκριθούν ούτε
στις βασικές οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Προσπαθήσαµε να αναδείξουµε το τεράστιο πρόβληµα της ανεργίας και τις δυνατότητες που υπάρχουν
στην επιχειρηµατική και ιδιωτική πρωτοβουλία στο νοµό µας. Για το λόγο αυτό καταγράψαµε και στη
συνέχεια έγινε η κατηγοριοποίηση, προβολή και αξιοποίηση της σύνθεσης των ανέργων σε συνδυασµό
µε τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας στο νοµό Φλώρινας. Η Φλώρινα είναι ένας νοµός µε
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο στον πρωτογενή, όσο και στο δευτερογενή τοµέα

και κυρίως οι

δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τον εγχώριο πλούτο (λιγνίτη) και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Σηµαντική επίσης είναι η τουριστική αξιοποίηση του νοµού αφού υπάρχουν τεράστιες
δυνατότητες λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της περιοχής. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του
νοµού δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουµε δοµές και δράσεις που θα δώσουν ώθηση στην τοπική
οικονοµία και συγχρόνως να µειώσουν την ανεργία, η οποία το τελευταίο διάστηµα έχει ανέλθει σε πάρα
πολύ υψηλά επίπεδα. Η υλοποίηση του προγράµµατος αυτού µε την καταγραφή, κατηγοριοποίηση,
προβολή και αξιοποίηση της σύνθεσης των ανέργων σε συνδυασµό µε τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
εργασίας, οφείλει να αποτελέσει όχι µόνο θεωρητική αλλά και αναπτυξιακή βάση σχεδιασµού σε όλους
τους τοµείς του νοµού µας. Η σηµαντική βοήθεια στην ανάλυση των στοιχείων που συλλέξαµε το
στελεχιακό δυναµικό του εργατικού κέντρου και του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ ελπίζουµε να αποτελέσει ένα
σηµαντικό εγχειρίδιο και µία βάση δεδοµένων που θα τη λάβουν υπόψιν τους όλοι οι φορείς του νοµού,
για το σχεδιασµό, το µέλλον και την ανάπτυξη του τόπου µας.

Στα πλαίσια της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», της κατηγορίας
παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού», του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού»
2007-2013 συµµετείχαµε στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Α.Φ.)» και στο έργο «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α.-ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ»

Επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου σχετικά µε τα πολλαπλά
προβλήµατα τα οποία είναι συνυφασµένα µε το κόστος του πετρελαίου θέρµανσης – κίνησης (βενζίνη).
Ο Νοµός µας βάλετε από πολικές θερµοκρασίες τουλάχιστον έξι µήνες το χρόνο, επιφέροντας πολλαπλά
προβλήµατα στο οικογενειακό εισόδηµα εν µέσω κρίσης. Αντιµετωπίζουµε ιδιαίτερα και περισσότερα
προβλήµατα έναντι των άλλων Νοµών της περιφέρειας µας. Με την αύξηση του πετρελαίου θέρµανσης
και την πιθανή εξοµοίωση του µε αυτό της κίνησης, οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές.

Πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Νίκο Δοµένικο για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΓΑΠ Φλώρινας, όπως έχει
γίνει και σε άλλους ακριτικούς νοµούς της χώρας.

Πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα στο εργατικό κέντρο µε θέµα «ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΜΑΣ» µε οµιλητή τον επιστηµονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
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και πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Απασχόληση του ΟΑΕΔ κ. Γιώργο Ρωµανιά, ο οποίος ανέλυσε το νέο
ασφαλιστικό νόµο και απάντησε σε ερωτήµατα από τον καθένα ξεχωριστά για τα ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά ζητήµατα που τον απασχολούν.

Σε συνεργασία µε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ µε θέµα: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Τα στοιχεία είναι
αποτέλεσµα έρευνας σε ανέργους και επιχειρήσεις του νοµού και εντάσσεται στα πλαίσια του 3ου ΕΑΠ
Νοµού Φλώρινας. Επίσης έχουµε εκδώσει και βιβλίο µαζί µε τους αναλυτές και στατιστικού που έβγαλαν
τα αποτελέσµατα και διανέµεται δωρεάν.

Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση - ενηµέρωση µε θέµα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» µε τον καθηγητής κ. Αλέξη Μητρόπουλο ο οποίος απάντησε και σε

προσωπικές

ερωτήσεις για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα.

Επίσης «Πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις Ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας»µε

οµιλητή τον

καθηγητή και επιστηµονικό διευθυντή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κ. Σάββα Ροµπόλη.

Σε συνεργασία µε τη ΔΕΗ Α.Ε. συνδιοργανώσαµε διηµερίδα µε κύριο οµιλητή τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ
κ. Αρθούρο Ζερβό µε θέµα:
«Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Υλοποιήσαµε σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/
ΓΣΕΕ) εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» σε τρεις τριήµερες συναντήσεις.
Απώτερος στόχος του εγχειρήµατος ήταν η δηµιουργία ενός ενηµερωµένου, συνειδητοποιηµένου και
σύγχρονου καταναλωτικού κινήµατος, το οποίο θα συµβάλλει στην ενδυνάµωση της κοινωνίας των
πολιτών και στην ενεργοποίηση των κοινωνικών οµάδων απέναντι στην ασυδοσία και την έλλειψη
κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της κατανάλωσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, συνολικής διάρκειας 60
διδακτικών ωρών, απέβλεπε στην ενηµέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώµατα και την προστασία
τους, µε θεµατολογία που αναφέρεται: στη σχέση ακρίβειας και φτώχειας, στο δείκτη τιµών καταναλωτή,
στην αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή, στις συνήθεις και κυρίως στις αθέµιτες εµπορικές
πρακτικές, στη διαφήµιση, στην επίλυση διαφορών µεταξύ καταναλωτών-προµηθευτών και στο
νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωµάτων των καταναλωτών και στην αξία των ενώσεων
καταναλωτών.
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Υλοποιήσαµε το πρόγραµµα «Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας»
που αφορούσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα
(ΚΟ.Χ.) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, που εντάσσεται στο
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, διάρκειας πέντε µηνών.

Με πρωτοβουλία του ΕΚΦ ιδρύθηκε Παράρτηµα της Ένωσης Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας, το
οποίο κλήθηκε να δώσει πληροφορίες και να συνδράµει σε δεκάδες πολίτες, που θα ενδιαφέρονταν να
ενταχθούν στο νόµο 3869 περί υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Αυτό που ανέλαβε το παράρτηµα αυτό ήταν
να φέρει σε επαφή τους ενδιαφερόµενους δανειολήπτες µε το νοµικό τµήµα της ΕΕΚΕ. Σε πολλές
περιπτώσεις καταναλωτές που προσέφυγαν στα δικαστήρια, κατάφεραν να µειώσουν σηµαντικά το ύψος
του δανείου τους, όσο και το ποσό των µηνιαίων δόσεων.

Το ΕΚΦ υπερασπίστηκε µε κάθε τρόπο την εφαρµογή των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας
στην περιοχή µας και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να µην εφαρµοστούν στην πράξη οι νόµοι
που ψηφίστηκαν. Απαίτησε από τα σωµατεία µέλη του να µην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συζήτηση
µε εργοδότες της περιοχής για υπογραφή επιχειρησιακών συµβάσεων που να είναι κατώτερες από τις
κλαδικές, κάλεσε όλους τους εργαζοµένους να αντισταθούν σε οποιοδήποτε εκβιασµό από τους
εργοδότες και να ενηµερώνουν τα σωµατεία τους και το ΕΚΦ για οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης
των ισχυουσών συµβάσεων εργασίας.

Το ΕΚΦ εξέφρασε µε δελτίο τύπου την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε σκέψη κατάργησης της ΕΓΣΣΕ,
στην κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού και στη µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα.

Καταγγέλλαµε την απαράδεκτη απόφαση για κλείσιµο των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής
Κατοικίας µε το επιχείρηµα της εξοικονόµησης πόρων του δηµοσίου. Οι οργανισµοί αυτοί
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από εισφορές εργαζοµένων – εργοδοτών και στηρίζουν µέσω των
προγραµµάτων τους χιλιάδες οικογένειες χαµηλόµισθων αλλά και τη µικροµεσαία αγορά.
ΔΕΗ – ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
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Αποστείλαµε επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό
Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής καθώς και στους αρχηγούς των κοµµάτων και τους
καταθέσαµε πως διαφωνούµε στην καταχρηστική άδικη επιλογή πώλησης των µονάδων της Φλώρινας,
αποµονώνοντας ακόµα περισσότερο τον ακριτικό µας νοµό από την υπόλοιπη Ελλάδα, στερώντας από
τους κατοίκους την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και υποθηκεύοντας το µέλλον της ακριτικής αυτής
περιοχής.

Ζητήσαµε να πραγµατοποιήσουµε συνάντηση µαζί τους, µε τον καθένα ξεχωριστά για να

καταθέσουµε τους λόγους που διαφοροποιούµαστε στη συγκεκριµένη επιλογή. Μέχρι αυτή τη στιγµή δε
µας έχει απαντήσει κανένας.

Ζητήσαµε συνάντηση µε τον Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ κ. Αθανασόπουλο σχετικά για το ορυχείο της Βεύης
(πρώην ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ). Επίσης τις αποκρατικοποιήσεις των δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων και
τον σχεδιασµό να δηµιουργηθεί ένας όµιλος ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή µας, ο οποίος θα είναι
ανταγωνιστής της ΔΕΗ ΑΕ. Πιστεύουµε ότι αν αληθεύουν τα δηµοσιεύµατα, θα πρέπει να συζητήσουν
µε τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει προσφέρει µε την
παραχώρηση των εδαφών και την εξόρυξη λιγνίτη, στην ανόρθωση της εθνικής οικονοµίας.
Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε το Γενικό Διευθυντή ορυχείων κ. Νικολακάκο για το ορυχείο Κλειδίου
και Αχλάδας και δεσµεύθηκε ότι θα εντείνει τις προσπάθειες της η ΔΕΗ έτσι ώστε να υπάρχουν θετικές
εξελίξεις και στα δύο ορυχεία.

Η διάνοιξη του ορυχείου της Βεύης είναι ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχολούν το εργατικό
κέντρο και για αυτό το λόγο έχουµε πραγµατοποιήσει συνεχείς συναντήσεις µε τους αρµόδιους
Υπουργούς και Υφυπουργούς καθώς και µε την επιτροπή που ορίσθηκε για το ορυχείο της Βεύης.
Παρακολουθούµε στενά τις διαδικασίες όλες και ευελπιστούµε ότι θα επικρατήσει η καλύτερη λύση για
την τοπική κοινωνία και την χώρα, για άµεση διάνοιξη του ορυχείου της Βεύης και σταµάτηµα της
εισαγωγής λιγνίτη από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Φυσικά η εξέλιξη αυτή θα µας δώσει την
δυνατότητα για κατασκευή της 2ης µονάδας του ΑΗΣ Μελίτης και θα απασχοληθούν εκατοντάδες
εργαζόµενοι, τόσο στο ορυχείο της Βεύης αλλά και στην κατασκευή της µονάδας.

Πραγµατοποιήσαµε επιτόπιο έλεγχο στους εργολάβους του ορυχείου Αµυνταίου όπου υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο οι εργασιακές σχέσεις.

Όπως γνωρίζεται όλοι οι φορείς του νοµού Φλώρινας, πραγµατοποιήσαµε σύσκεψη σχετικά µε την
πώληση της ΔΕΗ ΑΕ στο εργατικό κέντρο την Παρασκευή 9 Δεκεµβρίου 2011, παρουσία των δύο
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βουλευτών, των δύο αντιπεριφερειαρχών, των δηµάρχων, του εργατικού κέντρου, του ΕΒΕ, των
σωµατείων και των συλλόγων του νοµού.

Αλλεπάλληλες επιστολές

στον Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρο Ζερβό για τη διαχείριση των

ορυχείων (απόκτηση νέων εδαφών, εκµετάλλευση ορυχείων της ΔΕΗ και ιδιωτικών ορυχείων) διότι δεν
υπήρχε ο σωστός προγραµµατισµός για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να υπάρχει
ορθολογική ανάπτυξη των ορυχείων και οµαλή τροφοδοσία µε λιγνίτη των σταθµών παραγωγής της
Φλώρινας. Το ορυχείο Κλειδείου παρόλο που µετά από πολύ προσπάθεια ανατέθηκε σε ιδιώτη
επιχειρηµατία για να αποκαλύψει τα κοιτάσµατα λιγνίτη, παρατηρούµε οι εργασίες να εκτελούνται µε
ελάχιστο ντιζελοκίνητο εξοπλισµό και στην ουσία το ορυχείο να είναι ανενεργό χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα να αποκαλυφθεί λιγνίτης µε τους ρυθµούς αυτούς τα επόµενα 15 χρόνια. Το ορυχείο του
Αµυνταίου µε τον αρχαιολογικό χώρο και τις ανασκαφές που πραγµατοποιούνται εκεί επιβαρύνουν τη
διάνοιξη του, µε ανυπολόγιστες τις συνέπειες από την καθυστέρηση για τις προπορίες που είναι
απαραίτητες στο ορυχείο καθώς και την ύπαρξη του. Τα διαπλεκόµενα συµφέροντα στο ορυχείο της
Βεύης συνεχίζουν

µε την εµπλοκή τους να καθυστερούν στην παραχώρηση του ορυχείου, µε

αποτέλεσµα να µη δίνετε λύση εδώ και 12 χρόνια. Το ορυχεία Αχλάδος µε τα γνωστά οικονοµοτεχνικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζει και την υπερβολική εκµετάλλευση που έγινε τα προηγούµενα χρόνια για
να καλύψει τις ανάγκες της ΔΕΗ ΑΕ, οδήγησε συντοµότερα από ότι θα έπρεπε το ορυχείο, να εξορύξει
κοιτάσµατα λιγνίτη και να µην υπάρχει ο ανάλογος χρόνος για το σωστό σχεδιασµό και προγραµµατισµό
του ορυχείου. Αποτέλεσµα όλων αυτών των αστοχιών της κυβέρνησης και της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή
µας, οδηγούν σε ένα εκρηκτικό µείγµα αγανακτισµένων εργαζοµένων και ιδιωτών απασχολουµένων και
συνολικά της κοινωνίας που παρακολουθεί άφωνη τις εξελίξεις στο νοµό µας.

Συµµετείχαµε στην κατάληψη που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 στον ΑΗΣ
Αµυνταίου. Στηρίζουµε την πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι ενεργειακοί δήµοι και αφορά την πώληση των
µονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης και του αρµόδιου υπουργού είναι πέρα
για πέρα άδικη όχι µόνο για τους εργαζόµενους της ΔΕΗ αλλά και για την τοπική κοινωνία. Η άτυπη
συµφωνία που υπήρχε εδώ και χρόνια για τη λειτουργία των µονάδων µε δηµόσιο και κοινωνικό
χαρακτήρα, προσβάλετε µονοµερώς από την κυβέρνηση.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες οικονοµικού πολέµου η απερχόµενη Διοίκηση του ΕΚΦ σας
παρουσιάζει έναν απολογισµό πλούσιο σε :
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• αγωνιστικές κινητοποιήσεις,
• παρεµβάσεις προάσπισης των συµφερόντων των εργαζόµενων όλων των κλάδων,
• επεξεργασίες διαµόρφωσης και τεκµηρίωσης των θέσεών µας.

Επεξεργαστήκαµε, τεκµηριώσαµε και πήραµε έγκαιρα θέση για τα µεγάλα ζητήµατα των κλάδων.
Ενηµερώσαµε και υποστηρίξαµε ενεργά τα σωµατεία-µέλη µας στις εξαιρετικά δύσκολες και
αλλεπάλληλες προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν.

Δεν παραβλέπουµε τις αδυναµίες ούτε τις επιµέρους οργανωτικές ή λειτουργικές ελλείψεις, που
ανέδειξαν οι σύνθετες και απαιτητικές προκλήσεις µιας συγκυρίας πολύ διαφορετικής από όσα
γνωρίζαµε, ή είχαµε αντιµετωπίσει µέχρι τότε. Αν συνυπολογίσουµε τις ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες
χρειάστηκε να λειτουργήσουµε, καθώς και τις διασπαστικές κινήσεις που είχαµε να αντιµετωπίσουµε από
συνδικαλιστικές δυνάµεις, που λειτούργησαν όλη την τριετία µε δικό τους σχεδιασµό και πλαίσιο, η
συνολική εικόνα του Απολογισµού µας είναι θετική και αντάξια του ρόλου και της ιστορίας του ΕΚΦ.
Αυτός ο απολογισµός δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της δράσης της πλειοψηφίας της Διοίκησης του ΕΚΦ,
αλλά και των σωµατείων – µελών του ΕΚΦ, που µε τους αγώνες τους και τη συµµετοχή τους στις
κινητοποιήσεις συνέβαλαν στο να υπάρξει αυτός ο πλούσιος απολογισµός, που σήµερα σας παρουσιάζω.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η ενότητα, είναι η δύναµή µας. Είναι εγγύηση, πως θα διαφυλάξουµε µε τον καλύτερο τρόπο την
εργασία, τα δικαιώµατα, το µέλλον των συναδέλφων µας. Είναι καθήκον µας αυτή την ενότητα να την
κρατήσουµε ζωντανή. Πέρα από στείρους διαχωρισµούς και άγονες αντιπαραθέσεις. Πέρα από
τακτικισµούς και πελατειακές λογικές. Με σεβασµό και σύνθεση των διαφορετικών ιδεών, θέσεων και
προτάσεων, όπως το προσπαθούσαµε πάντα. Με υπέρτατο κριτήριο τις αγωνίες και τις ανάγκες των
εργαζόµενων, τις ανάγκες της κοινωνίας και του λαού µας.

Το ΕΚΦ δεν πρόκειται να συµβιβαστεί, ούτε µε νοµοθετικά τετελεσµένα, ούτε µε την υποτέλεια που
θέλουν να επιβάλουν στους εργαζόµενους και στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Δεν θέλουµε κηδεµόνες,
κατακτητές και προστάτες. Δεν περιµένουµε αυτόκλητους σωτήρες.Η δική µας ελπίδα για τη σωτηρία
της κοινωνίας και της χώρας µας, είµαστε ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ.
Πηγή της δύναµής µας, είναι οι εργαζόµενοι.
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Με αυτή την παρακαταθήκη, µ’ αυτό το όραµα συνεχίζουµε τους αγώνες ενωτικά, µαζικά, αποφασιστικά
για:
•

την κατάργηση, τυπικά και στην πράξη, όλων των αντεργατικών νόµων

•

την προστασία της απασχόλησης, των µισθών και των εργασιακών-ασφαλιστικών δικαιωµάτων

•

αντιστεκόµαστε µαζί µε την Κοινωνία, συνεχίζοντας τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα

•

υπερασπίζουµε την Εργασία, τους θεσµούς, τα δικαιώµατα, την ίδια τη Δηµοκρατία.

•

Δεσµευόµαστε σ’ έναν αγώνα σκληρό, δύσκολο και µακροχρόνιο, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια
ολιγωρίας, ούτε επανάπαυσης.

Μαζί µε τους Εργαζόµενους

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Ευχαριστώ
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