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πλάδειθνη 
Η θπβεξλεηηθή αιιαγή πνπ έγηλε πξηλ από 5 κήλεο, από ηελ ζπγθπβέξλεζε, 
ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ βιέπνπκε όηη θάζε κέξα θαη ώξα πνπ πεξλά, απνθαιύπηεη όιν 
θαη πεξηζζόηεξν ην πξαγκαηηθό πξόζσπν ηεο. Όζν θη αλ είλαη αθόκα ιίγνο ν 
ρξόλνο, δελ κπνξνύκε λα κελ επηζεκάλνπκε όηη πξηλ από ιίγνπο κήλεο απηνί νη 
ίδηνη νη θπβεξλώληεο δήισλαλ έηνηκνη λα ζθίζνπλ ηα κλεκόληα πνπ ππέγξαθαλ νη 
θπβεξλήζεηο ησλ κεξθειηζηώλ, όπσο ηνπο απνθαινύζαλ, δήισλαλ όηη "ζα 
βαξάλε ηα ληανύιηα θαη ζα ρνξεύνπλ νη αγνξέο". 

ήκεξα, πξνβάιινπλ ζην ιαό ηα ίδηα θηλδπλνινγηθά, θάιπηθα δηιήκκαηα ησλ 
πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ γηα λα ζθύςεη ην θεθάιη θαη λα απνδερηεί λα 
ζπλερηζηεί ηα επόκελα ρξόληα ην πξόγξακκα αληηιατθώλ κέηξσλ. Πξνβάιινπλ 
ηελ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε γηα λα επηηεπρζεί "ακνηβαία επσθειήο ζπκθσλία", 
ώζηε λα απνθεπρζνύλ ε θξαηηθή ρξενθνπία, ε πηζησηηθή αζθπμία θαη ε έμνδνο 
από ηελ Επξσδώλε. Αληηηάζζνπλ ην επηρείξεκα όηη δηαπξαγκαηεύνληαη κε 
«θόθθηλεο γξακκέο». Οη «θόθθηλεο γξακκέο»  ηα κνλνπώιηα ηεο ΕΕ ππεξεηνύλ.  

Η «ζθιεξή» δηαπξαγκάηεπζε πνπ ιέλε όηη θάλνπλ , νδεγεί ζε κηα αθόκα 
ζπκθσλία πνπ ζα πιεξώζεη ν ιαόο θαη δελ είλαη γηα λα αλαθηήζεη ηηο απώιεηεο 
πνπ είρε από ηα πξνεγνύκελα κλεκόληα. 
ην αζθαιηζηηθό ε θπβέξλεζε μεθίλεζε από ην «δε ζα κεηώζνπκε ζπληάμεηο, δελ 
ζα απμήζνπκε όξηα ειηθίαο». ηελ πνξεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε δέζκεπζε 
απηή κεηαηξάπεθε ζην «δελ ζα ζίμνπκε ώξηκα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα». 
Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη αλ ηειηθά απνθαζηζηεί ζε απηή ηε θάζε ην «θόςηκν» 
θάζε «πξόσξεο» ζπληαμηνδόηεζεο, αθόκα θη αλ δελ ζηγνύλ απηνί πνπ έρνπλ 
θαηνρπξώζεη δηθαίσκα εμόδνπ, ην κέηξν ζα πιήμεη πάλσ από 150.000 
αζθαιηζκέλνπο, πνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα κπνξνύλ λα θύγνπλ λσξίηεξα 
από ηε δνπιεηά. 
Γηα όινπο απηνύο, ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θπβέξλεζεο - δαλεηζηώλ 
ζεκαίλεη αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο. πλνιηθά γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο, ζεκαίλεη επηδείλσζε ησλ όξσλ αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδόηεζεο. 
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ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ 
Η λέα ζπγθπβέξλεζε απόιπηα ζπλεπήο κε ηα ςίρνπια ηνπ πξνεθινγηθνύ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΡΘΖΑ θαη ηελ δηαρείξηζε θηώρεηαο, μεθαζάξηζε ζηελ 
ΑΔΕΔΤ, «όηη δε ζα ππάξμεη θακηά απνθαηάζηαζε κηζζνινγηθώλ απσιεηώλ κέρξη  
ην 2016».    
Δε ζα γίλεη θακηά αιιαγή ζην ραξαθηήξα θαη ξόιν ηνπ θξάηνπο ζηελ 
εμππεξέηεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. 
Σαπηόρξνλα ζα πξνσζήζνπλ έλα  ζύζηεκα  αμηνιόγεζεο ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπο 
εμέιημε,  ζηελ ινγηθή ηνπ δηαίξε θαη βαζίιεπε.  
Σν πξόζθαην λνκνζρέδην γηα ηελ κεηαξξύζκηζε ζην δεκόζην ζπλδέεη ηελ 
επαλαπξόζιεςε ησλ δηαζέζηκσλ κε ηελ θηλεηηθόηεηα. Αθήλεη απέμσ ηνπο πην 
αδύλακνπο εξγαδόκελνπο, απηνύο πνπ είλαη κε ζπκβάζεηο γηα αξθεηά ρξόληα, 
απηνύο πνπ ηνπο είραλ νκήξνπο θαη ηνπο εθκεηαιιεύζεθαλ δηαρξνληθά όιεο νη 
θπβεξλήζεηο.  Δηαηεξεί άζηθην ηνλ αληεξγαηηθό ππξήλα πνπ ρηππά ηα δηθαηώκαηα 
ζε ζηαζεξή δνπιεηά ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
Ζ αμηνιόγεζε δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ (θαηαξγήζεηο - 
ζπγρσλεύζεηο ππνθ/ησλ - δ/λζεσλ - ηκεκάησλ θαη νξγαληθώλ ζέζεσλ) 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνσζεί ε 
ζεκεξηλή ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 
πξναπαηηνύκελν ηεο ηξόηθαο (Δ.Δ,ΓΝΣ,ΔΚΣ) γηα ηηο επόκελεο δόζεηο ηνπ 
δαλεηζκνύ ζην πιαίζην ηνπ ιεγόκελνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο. 
Από ηνλ Φεβξνπάξην ην Τπνπξγείν θαη ε Δηνίθεζε ζπλερίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα 
ην λέν νξγαληζκό. Η Δηνίθεζε ηνπ ΘΚΑ  ζηήξημε θαη ζηεξίδεη όιεο ηηο απνθάζεηο 
ησλ πξνεγνύκελσλ Κπβεξλήζεσλ θαη ηεο ζεκεξηλήο ζην όλνκα ηνπ 
λνηθνθπξέκαηνο ηνπ ΘΚΑ.  Με απνθάζεηο Δ από ην 2011 έρνπλ θιείζεη πεξίπνπ 
νη κηζέο κνλάδεο (ππνθ/καηα όια ηα παξαξηήκαηα)  κε απνηέιεζκα:   

 Σαιαηπσξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ. 

 Ελίζρπζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηεο αζπδνζίαο ησλ εξγνδνηώλ. 

 Σνλ άκεζν θίλδπλν γηα έληαμε ζηελ θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΘΚΑ 
κε βάζε ηνλ ηειεπηαίν λόκν πνπ ςεθίζηεθε θαη παξά ηηο ηεξάζηηεο 
ειιείςεηο πξνζσπηθνύ.  

Επίζεο πξνρώξεζε ε ηδησηηθνπνίεζε είζπξαμεο – βεβαίσζεο εζόδσλ θαη ηεο 
ςεθηνπνίεζεο αζθαιηζηηθήο ηζηνξίαο (πξηλ ην 2002).  
Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ε πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζην 
δηαδίθηπν ε ζε ηδηώηεο, νη αζθ/λνη  πιεξώλνπλ πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο.   
Ζ πιεηνςεθία ηνπ Γ ηεο ΠΟΔ θαη όιεο νη ππόινηπεο παξαηάμεηο 
Έβαιαλ πιάηε ζηνλ λέν νξγαληζκό κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηηο θαηαξγήζεηο 
κνλάδσλ ηνπ ΘΚΑ (ππνθ/καηα , παξαξηήκαηα) - γηα ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 
ζηηο ηξάπεδεο. ην ίδην κήθνο θύκαηνο θαη πνιινί ζύιινγνη, πνπ 
πξσηνζηάηεζαλ.  
Πξνζπάζεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ην όιν πξόβιεκα ζην πόζα θαη πηα ππνθ/καηα ε 
ζην πόζεο  νξγαληθέο ζέζεηο ζα παξακείλνπλ κε ηνλ λέν νξγαληζκό γηα λα 
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ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αληηδξάζεηο θαη λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο 
ζπλαδέιθνπο.  
Η δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνρσξάεη κέζα από ηνλ  νξγαληζκό.  
Η Μεηαηξνπή δειαδή ηνπ ΘΚΑ ζε έλαλ κεραληζκό εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθώλ 
ηνπ θεθαιαίνπ ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ.  
Οη επζύλεο ηνπο είλαη ηεξάζηηεο. Σώξα ζπδεηάλ κε ηελ ΓΗΟΗΚΖΖ πηα 
ππνθ/καηα ζα θιείζνπλ.     
 

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ 
ην κήλπκα ηεο ε ΑΔΕΔΤ γηα ηελ Πξσηνκαγηά αμηνπνίεζε ηελ επέηεην γηα λα 
απεπζύλεη θάιεζκα αλνρήο θαη ζπλελνρήο ησλ εξγαδόκελσλ ζηα παδάξηα ηεο 
θπβέξλεζεο κε ηνπο δαλεηζηέο.  Αθήλεη λα ελλνεζεί όηη ε θπβεξλεηηθή αιιαγή 
ήηαλ ζηόρνο θαη απνηέιεζκα ηεο πάιεο ηνπ ιανύ.  
Καιεί ηνπο δεκόζηνπο ππάιιεινπο λα ζηεξίμνπλ ηελ θπβέξλεζε γηα λα κελ 
ππνθύςεη ηάρα ζε ηειεζίγξαθα θαη εθβηαζκνύο, απνθξύπηνληαο όηη δηεμάγεη 
"ζθιεξή" δηαπξαγκάηεπζε γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ θαη όρη 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Σελ ώξα πνπ ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ ππνγξάθεη κε 
ηελ ΕΕ ηα "πξνζύκθσλα" ηνπ λένπ κλεκνλίνπ,  δηνξγάλσζε ζπιιαιεηήξην ζηηο 
11 Μάε γηα λα δειώζεη ζηελ νπζία ζηήξημε ζηελ θπβέξλεζε!!! Επηδηώθεη γηα άιιε 
κηα θνξά λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ιατθό θίλεκα ζηα δηαπξαγκαηεπηηθά παηρλίδηα 
ησλ κνλνπσιίσλ.  
ην ίδην κήθνο θύκαηνο θαη ε νκνζπνλδία καο από ηελ ελαιιαγή ηεο λέαο 
θπβέξλεζεο δελ έρεη ζηακαηήζεη ηνπο παλεγπξηζκνύο. Υαηξεηίζαηε ηελ 
επαλαπξόζιεςε ησλ δηαζέζηκσλ κε ηελ θηλεηηθόηεηα. Όπσο θαη ηηο 400 
πξνζιήςεηο πνπ εμαγγέιζεθαλ θαη ζα είλαη ζηαγόλα ζηνλ σθεαλό ησλ ρηιηάδσλ 
θελώλ πνπ ππάξρνπλ.  
ΑΠΟΓΔΥΔΣΔ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ME TO NA ΕΖΣΑΣΔ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΣΟ ΗΚΑ 

ΥΩΡΟ ΤΠΟΓΟΥΖ.  Όπσο κε ηελ πξνεγνύκελε θπβέξλεζε δεηνύζαηε 
ππνδνρή δηαζεζίκσλ από άιιεο ππεξεζίεο. 
Εθθξάζαηε ηελ ηθαλνπνίεζε ζαο θαη ζηελ ζεκεξηλή θπβεξλεηηθή παζαξέια, γηα 
ηηο δηαβεβαηώζεηο ζηελ επηδνκαηηθή ιίζηα πνπ ζαο έδσζε ν ππνπξγόο, ηελ ώξα 
πνπ έρνπκε ράζεη  πάλσ από 5 κηζζνύο ην ρξόλν, θαη δειώζαηε όηη δηεθδηθείηε ηα 
απηνλόεηα κόλν, γηα ηελ κεγάιε εζληθή πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε ζεκεξηλή 
ζπγθπβέξλεζε. ε απηό ην θιίκα ζπλαηλέζαηε θαη ζηελ αξπαγή ησλ ηακεηαθώλ 
δηαζεζίκσλ ηνπ ΘΚΑ θαη ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηελ ΣηΕ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

πλάδειθνη παιεύνπκε γηα: 

 Άκεζα πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο 
αλάγθεο ηνπ. 

 Δεκόζηα - θαζνιηθή - ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε θαη αλαβάζκηζε 
παξνρώλ θαη ζπληάμεσλ, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο. 

 Επηζηξνθή όισλ ησλ ιεειαηεκέλσλ απνζεκαηηθώλ ζηα ηακεία θύξηαο θαη 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο από ην θξάηνο θαη ηνπο εξγνδόηεο. 

 ΟΥΘ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνκέσλ – ππεξεζηώλ θαη ζην μεπνύιεκα θηλεηήο 
θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Να θύγνπλ όιεο νη ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ 
ιπκαίλνληαη ην ΘΚΑ.  

 Να κελ θιείζεη θαλέλα ππνθαηάζηεκα ηνπ ΘΚΑ, λα κελ κπεη ζε θαζεζηώο 
θηλεηηθόηεηαο θαλέλαο εξγαδόκελνο, θαη ην ΘΚΑ λα παξέρεη νπζηαζηηθή 
πξνζηαζία ζηνπο εξγαδόκελνπο από ηελ απζαηξεζία ησλ εξγνδνηώλ. 

Οη εξγαδόκελνη ζην ΘΚΑ ρξεηάδεηαη λα παιέςνπκε όινη καδί κε εξγάηεο, 
ππάιιεινπο, απηναπαζρνινύκελνπο, θησρνύο αγξόηεο, γπλαίθεο, λένη θαη λέεο, 
κέζα από ην ΠΑΜΕ θαη ηηο Λατθέο Επηηξνπέο ζηηο ζπλνηθίεο, ελάληηα ζηελ 
αληηιατθή επίζεζε, γηα κέηξα αλαθνύθηζεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Με 
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα απαιιαγκέλν από ηνλ θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό παιηό 
θαη λέν. Γηα αμηνπξεπείο κηζζνύο, γηα κηα δσή κε δηθαηώκαηα γηα καο θαη ηα παηδηά 
καο, γηα έλαλ άιιν δξόκν αλάπηπμεο πνπ ζα ππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηηο ιατθέο 
αλάγθεο,  απαιιαγκέλν από ηα δεζκά ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηεο ιπθνζπκκαρίαο 
ηεο Ε.Ε. Αλ ν αγώλαο δελ απνθηήζεη ηέηνην πξνζαλαηνιηζκό ηίπνηα δελ ζα γίλεη 
νπζηαζηηθό.    
Σνλ Γηνηθεηηθό απνινγηζκό ηνλ θαηαςεθίδνπκε όπσο θαη ηνλ νηθνλνκηθό 
ζην ζθέινο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Γηα ην ζθέινο ηεο δηαρείξηζεο 
ππεξςεθίδνπκε. 
 
                                                       ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΠΟΤ ΜΔ ΑΚΟΤΑΣΔ 
 


