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πλαδέιθηζζεο - ζπλάδειθνη 
Ζ αιήζεηα είλαη όηη ηα ιατθά ζηξώκαηα βηώλνπλ  ηηο επηπηώζεηο ηεο άγξηαο 
αληηιατθήο επίζεζεο πνπ ζπλερίδεη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε από εθεί πνπ ηελ 
άθεζαλ νη πξνεγνύκελνη. 
Έρνπκε δεη θαη έρνπκε αθνύζεη πνιιά πξνπαγαλδηζηηθά θνιπάθηα από ηελ 
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. Σα «ζθηζκέλα κλεκόληα» πνπ θαζαξνγξάθηεθαλ 
θαη πινπνηνύληαη κέρξη θεξαίαο, ηηο «θόθθηλεο γξακκέο» θαη ηηο 
αδηαπξαγκάηεπηεο ζέζεηο, πνπ έγηλαλ ζπκθσλία κε ηελ ΣΡΟΗΚΑ, ην ηξίην 
αληηιατθό κλεκόλην, πνπ θόξησζε  λέα δπζβάζηαρηα βάξε ην ιαό θαη 
ηαπηόρξνλα πξόζθεξε αλαθνύθηζε ζηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο, 
θόξνη, ηδησηηθνπνηήζεηο, αλαπηπμηαθόο λόκνο θνκκέλνο θαη ξακκέλνο ζηα κέηξα 
ηνπ θεθαιαίνπ, θίλεηξα γηα επελδύζεηο. 
Από ηηο ππνζρέζεηο γηα επαλαθνξά ηεο 13εο ζύληαμεο θαη γηα απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνύο, κέρξη ην λέν Αζθαιηζηηθό - ιαηκεηόκν πνπ ηζαθίδεη όηη είρε απνκείλεη 
ζηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη ηα εξγαηηθά - ιατθά λνηθνθπξηά. Οη κάζθεο έπεζαλ 
γξήγνξα. Σν ςέκα φηη κπνξεί λα ππεξεηεζεί ε θαπηηαιηζηηθή αλάθακςε 
ηαπηφρξνλα κε ηε ιατθή επεκεξία απνθαιχπηεηαη. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, 
απ' φζα θάλνπλ, φηη δνπιεχνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεγάισλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 
Σα λέα δεκνζηνλνκηθά κέηξα εκπεξηέρνπλ  αθόκε εθηίλαμε ησλ αληηιατθψλ 
θφξσλ θαη ησλ άιισλ ραξαηζηψλ, ηόζν κε ηελ απνγείσζε ηεο θνξνινγίαο, 
όζν θαη κέζσ ηεο ππό δηακόξθσζε λέαο θνξνινγηθήο θιίκαθαο γηα κηζζσηνύο - 
ζπληαμηνύρνπο,  ηδησηηθνπνηήζεηο,  θόθθηλα δάλεηα. 
Σν «παξάιιειν» κλεκφλην, πνπ ζα έξζεη λα «θνπκπώζεη» κε απηό πνπ ήδε 
έρεη ζπκθσλεζεί από ηελ πιεπξά ηεο Δπξσδώλεο, απνηειεί κηα αθόκε από ηηο 
πηπρέο ηεο αληηιατθήο δηαβνύιεπζεο αλάκεζα ζηε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – 
ΑΝΔΛ κε ην ΓΝΣ.  Σν νπνίν από ηελ πιεπξά ηνπ, απνηηκά ηα πξόζζεηα 
αληηιατθά κέηξα γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2018, ζε πνζά πνπ θηάλνπλ κέρξη ηα 9 
δηζ. επξώ. 
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ΑΝΑΣΡΟΠΔ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ  
Αλ ε πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο  γηα ην Αζθαιηζηηθό είρε ςεθηζηεί θαη γηλόηαλ 
πξάμε κέρξη θαη πάλσ από ην 1/3 ηεο ζύληαμήο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ηζρύνλ 
θαζεζηώο, ζα έραλαλ  νη δεκόζηνη ππάιιεινη,. Γελ ζα γιηηώζνπλ νύηε νη λπλ 
ζπληαμηνύρνη, αθνύ ε πξόηαζε  πξνβιέπεη ηνλ επαλππνινγηζκό ησλ 
απνδηδόκελσλ ζπληάμεσλ, ελώ γηα ηε ιεγόκελε «πξνζσπηθή δηαθνξά» δελ 
ππάξρεη εγγύεζε όηη ζα δηλόηαλ θαη κεηά ην 2018. 
Σώξα πνπ ε δηαπξαγκάηεπζε κπαίλεη ζηελ ηειεπηαία θάζε, κε ζηόρν ην ζρέδην - 
ιαηκεηόκνο γηα ην Αζθαιηζηηθό λα θηάζεη κέζα ζην κήλα ζηε Βνπιή, φια 
καξηπξνχλ φηη ε αξρηθή απαξάδεθηε πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο γίλεηαη 
αθφκα ρεηξφηεξε γηα ηα δηθαηψκαηα αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ. 
Έρνπλ  πξνεμνθιήζεη ηελ παξαπέξα πεξηθνπή θχξησλ θαη  επηθνπξηθψλ, κε 
κόλν δεηνύκελν ην βάζνο απηήο ηεο πεξηθνπήο, ηε κείσζε ησλ εθάπαμ, ηα 
νπνία έρνπλ παγώζεη θαη δελ απνδίδνληαη εδώ θαη 2,5 ρξόληα, ελώ εμεηάδνπλ 
θαη ηε κείσζε ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο κέρξη θαη ηελ 
εμάιεηςή ηνπο. Γη' απηό θαη ζθνπεύνπλ λα κεηψζνπλ θαη ηα πθηζηάκελα 
πιαθφλ ζηηο ζπληάμεηο.  
Με ην λέν κηζζνιφγην (Ν. 4354/15) απφ 1/1/2016 ε ζπγθπβέξλεζε πξνρσξά 
ζε παξαπέξα κείσζε ησλ κηζζψλ ζύκθσλα θαη κε ην 3ν Μλεκφλην.  
Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2016 απνηππώλεη αθξηβώο απηή ηελ ηάζε, 
αθνύ νη "κηζζνινγηθέο δαπάλεο" κεηώλνληαη θαηά 18,3 εθαη. επξώ.  
Δπίζεο ε  ζπγθπβέξλεζε: 

 Πήξε ηνλ παιηό βαζηθό κηζζό θαη ηνλ ρώξηζε ζε δύν κηθξόηεξα θνκκάηηα. 
Σν έλα από απηά ην βάθηηζε «λέν βαζηθό κηζζό» θαη ην άιιν «πξνζσπηθή 
δηαθνξά». Όηαλ (θαη αλ) εμαγγείιεη απμήζεηο, δελ ζα ηηο δίλεη πξαγκαηηθά, 
αιιά ζα αθαηξεί έλα θνκκάηη από ηελ «πξνζσπηθή δηαθνξά» θαη ζα ην 
ελζσκαηώλεη ζην βαζηθό κηζζό. Απηό ζα ζπκβαίλεη κέρξη λα κεδεληζηεί, 
θάπνηα ζηηγκή ζην απώηεξν κέιινλ, ε «πξνζσπηθή δηαθνξά».  

 Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε όισλ ησλ ππαιιήισλ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 
31.12.2017 ρσξίο όκσο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
κεζνιάβεζε.  

 Γηαηεξεί ηνπο ίδηνπο βαζηθνύο κηζζνύο ζηελ ΤΔ ζηα 780 επξώ θαη ηνπο 
ίδηνπο ζπληειεζηέο  γηα ηηο ΓΔ,ΣΔ θαη ΠΔ θαηεγνξίεο. 

 Γηα ηνπο ππαιιήινπο ΓΔ θαη ΤΔ  κε βάζε ηνλ παιηό λόκν ηα κηζζνινγηθά 
θιηκάθηα άιιαδαλ θάζε δύν έηε γηα όινπο. Με ην λέν λόκν αιιάδνπλ αλά 
ηξηεηία.  

 Ζ ζχλδεζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ κε ην λέν Αζθαιηζηηθφ, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ησλ εηζθνξώλ ησλ εξγαδνκέλσλ (6,67%) γηα 
παξνρέο Τγείαο – Αζθάιηζε ζα νδεγήζεη ζε νλνκαζηηθή κείσζε ησλ 
κηζζώλ.  

Δθεί, όκσο, πνπ ε θπβέξλεζε θάλεη ην «άικα», επαιεζεύνληαο όηη ην λέν 
κηζζνιόγην ππεξεηεί θαη βαζύηεξεο ζηνρεύζεηο, είλαη ε ζύλδεζε ηνπ κηζζνύ κε 
ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ απνδνηηθόηεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα απνηειέζεη 
εξγαιείν ρεηξαγώγεζεο θαη πεηζαλαγθαζκνύ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 
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 Γειαδή, ν «θαιφο» θξαηηθφο ππάιιειφο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα 
ηε ζηάζε ηνπ ζηε ζηήξημε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, ζα ακείβεηαη 
θαιχηεξα. Αθφκα πην πέξα: ην πιαίζην ηεο ιεγφκελεο «ζηνρνζεζίαο» 
θαη ηεο «απνδνηηθφηεηαο», εμ αληηθεηκέλνπ ν κηζζφο ζα ζπλδέεηαη κε ηελ 
αμηνιφγεζε, ελψ θαζηεξψλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο «ζέζεο» εξγαζίαο λα δίλεηαη θαη πξφζζεηε ακνηβή. 
Καηεγνξηνπνηνχληαη έηζη νη εξγαδφκελνη αθφκα θη αλ έρνπλ ηα ίδηα 
πξνζφληα, αθφκα θη αλ εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ππεξεζία, πνπ ζεκαίλεη 
κεγαιχηεξε δηάζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κπξνζηά ζηελ εληαία επίζεζε 
πνπ εμαπνιχεη ε θπβέξλεζε. 

 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΗΚΑ 
Οη ηεξάζηηεο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ πνπ ππάξρνπλ ζηηο κνλάδεο ηνπ ΗΚΑ 
είλαη ζηνρεπφκελε πνιηηηθή πξαθηηθή απαμίσζεο θαη ππνβάζκηζεο 
απέλαληη ζην ΗΚΑ θαη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε γεληθφηεξα πνπ έρεη γηα 
αθεηεξία ηελ εμππεξέηεζε ησλ εξγνδνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηηο 
θπβεξλήζεηο. Οη  ππάιιεινη κεηώζεθαλ ιόγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαηά 4.500 
από ην 2009 έσο ην 2015, ελώ ν όγθνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ΗΚΑ , ζην ίδην 
δηάζηεκα, απμήζεθε ύζηεξα θαη από ηηο ελνπνηήζεηο ηακείσλ θαη ηνπ ΟΠΑΓ. 
Σαπηόρξνλα ε δηνίθεζε κηιά κόλν γηα 150 πξνζιήςεηο από παιηνύο 
δηαγσληζκνύο.!!!!  
Ζ αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ε κείσζε ησλ κηζζώλ, ε ζπλερηδόκελε εηζθνξνδηαθπγή 
θαη νη λόκηκεο εηζθνξναπαιιαγέο, ζηέξεζαλ ζσξεπηηθά ηελ πεληαεηία 2010 - 
2015 από ην ΗΚΑ ην πνζό ησλ 13,583 δηζ. επξώ. Όζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή 
δνκή, ε θπβέξλεζε πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία ελόο ππεξ.-Σακείνπ (ΔΦΚΑ), 
όπνπ ζα ππάγνληαη όια ηα Σακεία θύξησλ ζπληάμεσλ, καδί κε ηα Σακεία 
Πξόλνηαο πνπ απέδηδαλ ηα εθάπαμ, ηα νπνία θαη απηά ζα κεησζνύλ. ην λέν 
ππεξ-Σακείν θύξηαο Αζθάιηζεο, ζα ηζρύνπλ ζην εμήο θνηλνί θαλόλεο 
ππνινγηζκνύ ησλ ζπληάμεσλ. Δλλνείηαη βέβαηα όηη κέζσ απηήο ηεο ηερλεηήο 
ελνπνίεζεο - κακνύζ, πέξαλ ησλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγηθόηεηαο,  
ην θχξην είλαη φηη ζα επηδησρζεί ε απνςίισζε φισλ ησλ παξνρψλ πξνο 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έδηλαλ κέρξη ηψξα ηα Σακεία, κε ηε δεκηνπξγία 
λέσλ θαλνληζκψλ παξνρψλ . 
 
Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζηελ ΑΓΔΓΤ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο 
εξγαδόκελνπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ «κλεκνλίσλ», ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 
απνζπλδεδεκέλα από ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ππεξαζπίδνληαη ηε 
γξακκή, όηη κηα άιιε δηαρείξηζε κπνξεί ηάρα λα ππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 
κνλνπσιίσλ ηαπηόρξνλα κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γη απηό θαη κε ηνλ 
εξρνκό ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ απεύζπλαλ θάιεζκα αλνρήο θαη 
ζπλελνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα παδάξηα ηεο κε ηνπο δαλεηζηέο. Άθελαλ λα 
ελλνεζεί όηη ε θπβεξλεηηθή αιιαγή ήηαλ ζηόρνο θαη απνηέιεζκα ηεο πάιεο ηνπ 
ιανύ.  
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Γηνξγάλσζε πξνθιεηηθά ζπιιαιεηήξην γηα λα δειψζεη ζηελ νπζία 
ζηήξημε ζηελ θπβέξλεζε!!!! Υξεζηκνπνίεζαλ γηα άιιε κηα θνξά ην ιατθό 
θίλεκα ζηα δηαπξαγκαηεπηηθά παηρλίδηα ησλ κνλνπσιίσλ.   
 
Ο ΤΛΛΟΓΟ 
ηα ηξία ρξόληα πνπ πέξαζαλ από ην ζπγθεθξηκέλν Γ ηη είδακε: 
Ζ πιεηνςεθνχζα παξάηαμε ΠΡΩΣΑ ΟΗ ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ επζχλεηαη γηα ηελ 
αγσληζηηθή αδξαλνπνίεζε ηνπ ζπιιφγνπ.  
Γελ νξγάλσζε ηηο απεξγίεο, δελ έθαλε ζπλειεύζεηο, δελ έγηλε ε απνινγηζηηθή 
ζπλέιεπζε. Από ηνλ 7/2014 έγηλε κηα ζπγθέληξσζε ηνλ 2/2016 κε ηελ 
πξόζθαηε απεξγία. Γελ ελδηαθέξζεθε γεληθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
αγώλσλ θαη ηνλ μεζεθσκό ησλ εξγαδνκέλσλ. Απνκαδηθνπνηεί ζπλεηδεηά θαη 
κεηαηξέπεη ηνλ ζύιινγν από ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν ζε εθπνιηηηζηηθό ζεζκό.   
 
Δπίζεο έρνπκε δεη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη εθεηδίδηθν ιατθηζκφ 
(θνκκαηηθνπνίεζε παξαηάμεσλ, κε ζπκκεηνρή ζηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ 
ΔΓΟΘ, θξαηήζεηο κειώλ ζπιιόγνπ Αλ. Μαθεδνλίαο, θξαηήζεηο ρξεώλ απεξγίαο 
γηα ζπλδηθαιηζηέο,  θάιεζκα γηα πξσηλά ζπιιαιεηήξηα ζηα εγθαίληα ΓΔΘ 
9/2013, κέησπν ζην αζελατθό ζπλδηθαιηζηηθό θαηεζηεκέλν θ.η.ι.). Έρνπκε δεη 
ηνλ επηιεθηηθφ ζπλδηθαιηζκφ (πεξηζηαηηθό ΗΚΑ ΜΑΡΣΗΟΤ, πξόζθαηεο 
κεηαθηλήζεηο δ/λησλ 2 εκέξεο πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα 2015) .     
 
Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ είλαη θύξηνο εθθξαζηήο ηνπ λένπ 
θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ πνπ πξνζπαζεί λα δηακνξθώζεη έλα θίλεκα πνπ 
ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ζα είλαη ν θνιανύδνο ηεο θπβέξλεζεο.  
Έβγαιε αλαθνίλσζε ΓΗΑΠΑΡΑΣΑΞΗΑΚΖ ηνλ 5/2015 όηη όια αιιάδνπλ, νη 
πνιηηηθέο ησλ κλεκνληαθώλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 
παξαηξεράκελσλ έρνπλ ηειεηώζεη.  
Ύζηεξα απφ έλα κήλα ζηήξημε αλνηθηά ηελ ζπγθπβέξλεζε, ζην 
δεκνςήθηζκα ηνπ 6/2015 κε θάιεζκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα ςεθίζνπλ 
ΟΥΗ ζηελ πξφηαζε ησλ εηαίξσλ, δειαδή ΝΑΗ ΣΟ ΤΡΗΕΑΗΚΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ 
κε φια ηα κέηξα πνπ εθ ησλ πζηέξσλ ςήθηζαλ καδί κε ηα ηέζζεξα 
θφκκαηα θαη  βηψλνπλ ηψξα νη εξγαδφκελνη. Σν ίδην έπξαμε θαη ε 
πιεηνςεθνχζα παξάηαμε αθνχ ζπγθάιεζε ζαλ ζχιινγνο έθηαθην Γ 
Κπξηαθή απφγεπκα 28/6/2015. Σέηνηνο δήινο !!! 
 
Καη νη ηξείο παξαηάμεηο ζπκθσλνύλ  κε ηελ νκνζπνλδία (ΠΟΔ).  
Οη δηαθσλίεο ηνπο είλαη θαζαξά δηαρεηξηζηηθέο γηα λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο 
ζπλαδέιθνπο. πκθώλεζαλ καδί ηεο ζε όιεο ηηο αληηδξαζηηθέο επηινγέο γηα ην 
ΗΚΑ πνπ εθαξκόζηεθαλ θαη εθαξκόδνληαη από ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ 
Τπνπξγείνπ όπσο επηδνκαηηθή πνιηηηθή ( ππεξσξίεο - κηθηά δίκελα θιηκάθηα 
ειέγρσλ - ΣΓΔ - νδνηπνξηθά), θιείζηκν ππνθ/ησλ, κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηηο 
ηξάπεδεο, αξπαγή ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ ΗΚΑ θαη θαηάζεζε ηνπο ζηελ Σηε, 
θνηλσληθό δηάινγν γηα αζθαιηζηηθό, ελνπνηήζεηο ηακείσλ θ αμηνιόγεζε κε όξνπο 
θ.η.ι.      
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πλαδέιθηζζεο  ζπλάδειθνη.  
Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε θπβέξλεζε θαη ηα επηηειεία ηεο πξνζπαζνύλ λα 
ζπλδέζνπλ ην Πξνζθπγηθό κε ηελ «αμηνιόγεζε», θάλνληαο ζπζηάζεηο ζηνπο 
εξγαδόκελνπο θαη ην ιαό λα «θαηεβάζνπλ ζηξνθέο» ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο γηα ην 
επεξρόκελν αζθαιηζηηθό λνκνζρέδην, ώζηε λα θιείζεη ηαρύηεξα θαη κε ιηγόηεξεο 
ηξηβέο ε «αμηνιόγεζε».  
Δπνκέλσο, ην δηάζηεκα απηφ δελ κπνξεί παξά λα είλαη κέξνο ηεο 
πξνεηνηκαζίαο θαη νξγάλσζεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 48σξεο απεξγίαο. 
Ζ επίζεζε ζηα εξγαζηαθά - αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ κηζζσηψλ θαη 
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη εληαία, δελ είλαη πξνζσξηλή 
θαη κπνξεί λα ηελ απνθξνχζεη κφλν έλα ηζρπξφ ηαμηθφ παλεξγαηηθφ - 
παιιατθφ θίλεκα.  
Καλέλα ηκήκα εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα απνθξνχζεη ηε 
βάξβαξε απηή αληηιατθή πνιηηηθή. Ζ παξεκπφδηζε θαη αλαηξνπή ηεο 
αληηιατθήο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο - ΔΔ - κνλνπσιίσλ απαηηεί ζήκεξα απ’ 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα, 
ζπκκαρία θαη θνηλή δξάζε κε ηα άιια ιατθά ζηξψκαηα, απαηηεί λα 
δπλακψζεη ε πάιε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ. 
Αλ ν αγψλαο δελ απνθηήζεη ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ ηίπνηα δελ ζα γίλεη 
νπζηαζηηθφ. 
Με ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απαιιαγκέλν απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ 
ζπλδηθαιηζκφ παιηφ θαη λέν. Γη απηφ πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη νη 
ζπζρεηηζκνί δχλακεο θαη ζην ζχιινγν. Απαηηείηαη ε ζηξάηεπζε κε ηηο 
ηαμηθέο δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ. Ο ξφινο απηφο ζηνλ 
ρψξν ηνπ ΗΚΑ αλήθεη ζηελ παξάηαμε καο ηελ ΓΖΜΟΗΟΤΠΑΛΛΖΛΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ.   
 
Έρνπκε θαηαζέζεη 2 ςεθίζκαηα. Έλα είλαη γηα ηελ αιιειεγγχε ζηνπο 
πξφζθπγεο θαη ην άιιν αζθαιηζηηθφ. Παξαθαινχκε λα ηα ππεξςεθίζεηε.   
Σνλ Γηνηθεηηθφ απνινγηζκφ ηνλ θαηαςεθίδνπκε φπσο θαη  

ηνλ νηθνλνκηθφ ζην ζθέινο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ην ζθέινο ηεο 
δηαρείξηζεο ππεξςεθίδνπκε 

 
Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε! 

 


