
ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ   

(ΔΤΝΑΜΕΙ ΣΟΤ  ΣΟ ΙΚΑ) 

Συναδέλφιζες-Συνάδελφοι,                                                                                                                                   

Ζ θπβέξλεζε άιιαμε αιιά ηα πξνβιήκαηα θαη νη αηηίεο ηνπο είλαη εδψ. Ο πξαγκαηηθόο αληίπαινο 

είλαη αθόκα εδώ! Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θακηά απηαπάηε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ν ΔΒ δελ είρε θακηά ηέηνηα 

απηαπάηε φηαλ έζπεπζε λα επηθξνηήζεη ηε «κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα» πνπ ζπκθσλήζεθε ζην 

Eurogroup.     

Όζν ε εμνπζία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ κεγάισλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, ν 

ραξαθηήξαο απηφο ζα είλαη δεδνκέλνο θαη πξνδηαγξακκέλνο. Γη’ απηφ, άιισζηε, βαζηθφο δηαθεξπγκέλνο 

ππιψλαο ηεο λέαο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα κάζνπκε λα δνχκε κε ηα ιίγα, λα 

ηθαλνπνηνχκαζηε κε ηα ςίρνπια, φπσο, εκκέζσο πιελ ζαθψο, ππνγξάκκηζε ν λένο ππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ κε ηε δήισζε πεξί "ιηηνχ βίνπ". 

 Οη εξγαδφκελνη ζην ΗΚΑ είκαζηε ζχκαηα θαη κάξηπξεο ζπλάκα ησλ πνιηηηθψλ δηάιπζεο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πέξα απφ ηε κηζζνινγηθή αζθπμία βηψλνπκε θαζεκεξηλά άζιηεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. Οη ζπλάδειθνη θαη νη αζθαιηζκέλνη ζε φια ηα ηκήκαηα (κεηξψν, απνλνκέο θαη πιεξσκέο 

ζπληάμεσλ, παξνρέο θ.α) ζηελάδνπλ, θαη νη αηηίεο: 

 νβαξή έιιεηςε πξνζσπηθνχ, γηαηί φρη κφλν δελ αλαπιεξψζεθε ην πξνζσπηθφ πνπ 

ζπληαμηνδνηήζεθε απφ ην 2010 θαη κεηά, αιιά θαη 180 ζπλάδειθνί καο ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκφηεηα απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ρσξίο πξννπηηθή θάιπςεο ησλ θελψλ απφ ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε. 

Δμάιινπ ζρεδηάδνπλ ηελ ελνπνίεζε-ζπγρψλεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 Μεησκέλε αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζκέλσλ, νη νπνίνη είλαη άλεξγνη ή 

ζπκκεηέρνπλ ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ή εθθξεκεί ε απνγξαθή έκκεζσλ κειψλ θαη 

αλαγθάδνληαη λα  πξνζέξρνληαη ζην κεηξψν, αθνχ απφ ηηο φπνηεο ζπγθπβεξλήζεηο (ΝΓ-ΠΑΟΚ ή 

ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ), ην δηθαίσκα γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ρνξεγείηαη κε ην ζηαγνλφκεηξν. 

 Ζ αλακνλή γηα δπν θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο ζε αζθαιηζκέλνπο , νη 

νπνίνη βξέζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξηλ ηε ζχληαμε άλεξγνη θαη κε  ζηεγαζηηθά δάλεηα απφ 

ηξάπεδεο θαη απφ ηελ άιιε αλαγθαζκέλνη λα πιεξψλνπλ ραξάηζηα ιφγσ κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

δελ δεκηνχξγεζαλ νη  ίδηνη, αιιά απηνί ζα πξέπεη λα ηελ πιεξψζνπλ. Να πσο νη θπβεξλήζεηο (πξψελ 

θαη λπλ) πεηπραίλνπλ ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα! 

 Οη ζπλερείο κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο ζε εθαξκνγή ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, ε 

εηδηθή εηζθνξά θαη άιιεο θξαηήζεηο, αιιά θαη ε απζηεξνπνίεζε ζηελ ρνξήγεζε ηνπ ΔΚΑ, 

αλαγθάδνπλ ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζηα ηκήκαηα πιεξσκψλ ζπληάμεσλ. 

 ην ηκήκα παξνρψλ πξνζέξρνληαη θαη πεξηκέλνπλ κε ηηο ψξεο γηα λα θαηαζέζνπλ δηθαηνινγεηηθά 

γηα έζησ θαη ιίγα επξψ, αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαγθάδνληαη απφ ηηο αληηιατθέο αληεξγαηηθέο 

πνιηηηθέο λα βάινπλ φιν θαη πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε, γηα έλα αγαζφ φπσο ε Τγεία, ε  νπνία ζα 

έπξεπε λα εμαζθαιίδεηαη ζε φινπο δσξεάλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

Καη ελώ ζπκβαίλνπλ απηά ε πιεηνςεθία ζην Δ. ηεο ΠΟΕ-ΙΚΑ αλαξσηηέηαη ζηελ ηειεπηαία 

ζπλεδξίαζε, αλ έρεη ζέζεηο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ή όρη. Αλαξσηηέηαη γηα ην ηη ΙΚΑ ζέιεη. 

Μα ζνβαξνινγνχκε; Σε ζηηγκή πνπ γθξεκίδεηαη ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε πνπ θαηαθηήζεθε απφ ην 

εξγαηηθφ θίλεκα κε ζπζίεο θαη αίκα, ε εγεζία ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

αλαξσηηέηαη αλ έρεη ζέζεηο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε; Αλαξσηηέηαη γηα ην ηη ΗΚΑ ζέιεη, ελψ ζπδεηά κε 



ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο γηα ην πνηα Τπνθ/ηα ζα θιείζνπλ! Άξαγε, δελ έρεη ζέζεηο ή πεξηκέλεη ηη ζέζεηο ζα 

δηαηππψζεη ε λέα «αξηζηεξή» θπβέξλεζε γηα λα ηνπνζεηεζεί αλάινγα; 

Ο θαζέλαο αο βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. 

ε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ηεο ΠΟΔ-ΗΚΑ, νη εξγαδφκελνη ζην ΗΚΑ αιιά θαη  νη αζθαιηζκέλνη 

ζην ΗΚΑ, μέξνπλ πνιχ θαιά ηη ΗΚΑ ζέινπλ θαη ηη Κνηλσληθή Αζθάιηζε απαηηνχλ. 

Η Δ.Ε (Δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΕ) θαηέζεζε ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Δ ηεο ΠΟΕ ΙΚΑ ηηο 

νινθιεξσκέλεο ζέζεηο ηεο γηα ην Αζθαιηζηηθό θαη ην πιαίζην άκεζσλ αηηεκάησλ θαη 

δηεθδηθήζεσλ κε θξηηήξην ηελ αλαπιήξσζε όισλ ησλ απσιεηώλ, ηελ ππεξάζπηζε θαη 

δηεύξπλζε ησλ εξγαηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζύγρξνλσλ εξγαηηθώλ-ιατθώλ αλαγθώλ. Σν πιαίζην απηό ππνδεηθλύεη ηε γξακκή 

αληηπαξάζεζεο θαη ξήμεο κε ηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ θπβεξλήζεώλ ηνπ θαη ησλ 

δηαθξαηηθώλ ηνπ ζπκκαρηώλ.  

Με αθνξκή ην πξόζθαην ζπκβάλ ζην ππνθαηάζηεκα 25εο Μαξηίνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν γηα ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ ζπλαδέιθνπ 

πξντζηακέλνπ Εζόδσλ δειώλνπκε όηη: 

- ηεθόκαζηε αιιειέγγπνη θαη ππνζηεξίδνπκε ηνλ ζπλάδειθν πνπ εθηέιεζε ην 

ππεξεζηαθό ηνπ θαζήθνλ, ακεξόιεπηα απέλαληη ζηνλ αζθ/λν αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο, 

θύινπ, ζξεζθεπηηθώλ θαη πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ. 

- Απηνλόεηε ππνρξέσζε ηνπ Α/ζκηνπ ζπιιόγνπ πνπ έπξεπε ήδε λα ηελ έρεη θάλεη, είλαη 

λα ζηεξίμεη ηνλ ζπλάδειθν κε αλαθνίλσζε, παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζε Δηνίθεζε θαη 

Τπνπξγείν θαη νπνηαδήπνηε άιιε αγσληζηηθή παξέκβαζε ρξεηαζηεί.     

Συναδέλφιζες-Συνάδελφοι, 

 Ζ 4κελε παξάηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ Μλεκνλίνπ, πνπ ζπκθψλεζε ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ 

αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα έλα λέν Μλεκφλην, γηα λέα κέηξα ζε βάξνο καο ην επφκελν δηάζηεκα.  Η 

εηνηκόηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ζπλάςεη λέα δάλεηα θαη λα αλαγλσξίζεη ην ζύλνιν ησλ παιηώλ 

δαλείσλ θαλεξώλεη ηελ απόθαζε ηεο λα απνδερηεί θαη έλα λέν πιαίζην κέηξσλ. Γελ ππάξρνπλ 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο δίρσο δεζκεχζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνιηηηθήο. Σν e-mail 

Βαξνπθάθε κπνξεί λα κελ απνηειεί κηα απιή «πξνψζεζε» ηνπ e-mail Υαξδνχβειε, αιιά ν ππξήλαο 

ησλ αληηδξαζηηθψλ κέηξσλ παξακέλεη ν ίδηνο. Ζ κεηνλνκαζία ηεο ηξφτθαο ζε «ζεζκνχο» δελ ιχλεη 

απνιχησο ηίπνηα – ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη ππφ ηελ 

αίξεζε ηεο «αμηνιφγεζεο» ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ΓΝΣ. Απηφ ην απνδέρηεθε ε θπβέξλεζε, 

βάδνληαο θαξδηά-πιαηηά ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Πεξήθαλνο θαη αμηνπξεπήο είλαη κόλν ν ιαόο πνπ αγσλίδεηαη θαη δηεθδηθεί καρεηηθά ην 

δίθην ηνπ!  

Ζ δηθή καο δχλακε βξίζθεηαη ζηελ ελόηεηα ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο 

ζπκκαρίαο ηνπο κε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, κε ηε θησρή αγξνηηά, ηε λενιαία θαη ηηο γπλαίθεο ησλ 

ιατθψλ νηθνγελεηψλ. Απηή ηε ζπκκαρία πξέπεη λα δηακνξθώζνπκε θαη λα αληηηάμνπκε ζηε 

ζπκκαρία ησλ εθκεηαιιεπηώλ καο, ληόπησλ θαη μέλσλ! 
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Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΔΕ 


