
 

ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

(ζηεξίδεηαη από ην ) 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΠΟΕ ΙΚΑ 

πλαδέιθηζεο, πλάδειθνη, 

Σν 24ν Εθινγν-Απνινγηζηηθό πλέδξην ηεο ΠΟΕ - ΘΙΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2-4 

Ννέκβξε ζηελ Αζήλα, ζε κηα ηδηαίηεξε θξίζηκε ζπγθπξία γηα ην κέιινλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ην εξγαζηαθό καο κέιινλ, δελ ήηαλ απζεληηθό ζπλέδξην 

εξγαδνκέλσλ κε καρεηηθό θαη αγσληζηηθό ραξαθηήξα, αιιά ζπλέδξην απνπξνζαλαηνιηζκνύ, 

εθθπιηζκνύ, απνμέλσζεο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαη απαμίσζεο ησλ αγσληώλ ηνπο. Η επζύλε 

γη’ απηό βαξαίλεη ηηο εγεζίεο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ παιηνύ θαη λένπ θπβεξλεηηθνύ 

ζπλδηθαιηζκνύ.  

Οη δπλάκεηο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πιεηνςεθίαο πνπ ζπγθξνηνύζαλ ην απεξρόκελν 

πξνεδξείν ηεο ΠΟΕ ΘΙΑ (ΔΗ.Τ/ΠΑΙΕ, ΔΑΙΕ), νη δπλάκεηο ηνπ λένπ θπβεξλεηηθνύ 

ζπλδηθαιηζκνύ (ΕΑΠ/ΤΡΘΖΑ) αιιά θαη νη ινηπέο δήζελ απηόλνκεο θαη δήζελ αθνκκάηηζηεο 

παξαηάμεηο επηδόζεθαλ ζε κηα θνύθηα αληηπαξάζεζε ζπγθαιύπηνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηνπο 

ζύκπιεπζε ζε όια ηα θεληξηθά πνιηηηθν-ζπλδηθαιηζηηθά δεηήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνίξα 

ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο θαζώο θαη ηε κνίξα ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ΘΙΑ.  

 Ελδεηθηηθά ζηαρπνινγνύκε:  

-Σν «αθηηβίζηηθν» ιατθίζηηθν ράπεληλγθ πνπ νξγάλσζε ηελ πξώηε κέξα ηνπ πλεδξίνπ ε 

ΔΑΙΕ, κηα ζπλδηθαιηζηηθή δύλακε πνπ δελ ακθηζβεηεί ζην ειάρηζην ηελ αληηαζθαιηζηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ππεξέηεζαλ δηαρξνληθά όιεο νη θπβεξλήζεηο. 

-Σηο ςεπδεπίγξαθεο αληηπνιηηεπηηθέο θνξώλεο θαη ηα θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ηηο 

πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θνκκάησλ πνπ ραηξέηηζαλ ζην πλέδξην 

(ΠΑΟΙ, ΝΔ, Έλσζε Ιεληξώσλ), θνκκάησλ πνπ όια ηνπο ςήθηζαλ ην 3ν κλεκόλην.  

-Σηο απύζκελνπ ζξάζνπο δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ Ιαηξνύγθαινπ όηη ην αζθαιηζηηθό 

ζύζηεκα ηζηνξηθά ήηαλ πξντόλ ζπληερληαθώλ πξνλνκίσλ, πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ παηξσλείαο 

θαη αλνξζνινγηθήο θαηαλνκήο πόξσλ. Δειώζεηο πνπ πξνζβάινπλ επζέσο ηνπο αηκαηεξνύο 

αγώλεο πνπ έδσζε ε εξγαηηθή ηάμε ηεο ρώξαο καο γηα ηελ θαηάθηεζε ζηνηρεησδώλ 

αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ. 

-Σηο δειώζεηο πίζηεσο από κέξνπο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πιεηνςεθίαο ζηνλ θνηλσληθό 

δηάινγν, ηνλ ηαμηθό εηαηξηζκό, πνπ παδαξεύεη θάζε θνξά ηνπο όξνπο ηεο ζθαγήο καο. Η ξεηή 

επηδίσμή ηνπο (ζε ζρέζε κε ηνλ ΕΦΙΑ θαη όρη κόλν) είλαη λα κπνξνύλ λα «ζπλδηακνξθώλνπλ», 

λα ζπκκεηέρνπλ κέζα από νκάδεο εξγαζίεο (!!!) ζηελ πινπνίεζε όισλ ησλ αληηιατθώλ 

αλαδηαξζξώζεσλ. Εμ νπ θαη νη θξαπγέο ηνπο γηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ην Δ.. ηεο 

πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ ΕΦΙΑ. 

-Σν απαξάδεθην ςήθηζκα πνπ θαηέζεζε ε ΕΑΠ/ΤΡΘΖΑ θαη έγηλε δεθηό από όιεο ηηο 

άιιεο παξαηάμεηο πιελ ηεο δηθήο καο ζρεηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ 8Ι & 9Ι, ςήθηζκα 

πνπ πξόθξηλε ζαλ γξακκή δηεθδίθεζεο λα απνζύξνπλ απιώο ηηο αγσγέο νη ζπλάδειθνη ηεο 8Ι. 

Είλαη απαξάδεθην λα αληηκεησπίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ζαλ ππόζεζε ηδησηηθήο 



δηαθνξάο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ θαη όρη ζαλ πνιηηηθν-ζπλδηθαιηζηηθό πξόβιεκα πνπ απαηηεί 

πνιηηηθή-λνκνζεηηθή επίιπζε.  

-Σελ απαξάδεθηε πξαθηηθή ελνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ εθινγήο ηνπ Δ ηεο ΠΟΕ κε 

ηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ γηα ηελ ΑΔΕΔΤ, θαηά παξάβαζε ηνπ λ.1264/82, ζηεξώληαο έηζη 

από ηνπο ζπλέδξνπο ηε δπλαηόηεηα δηαθνξεηηθήο επηινγήο γηα ηα δύν όξγαλα. 

-Σελ αλακελόκελε θνθνξνκαρία γηα ηνλ ΕΦΙΑ κε αληηθείκελν κόλν ηα ιεηηνπξγηθά θαη 

δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζπξώρλνληαο θάησ από ην ραιάθη ην γεγνλόο όηη ν 

ΕΦΙΑ δελ είλαη έλα νπδέηεξν εξγαιείν αιιά έλαο κεραληζκόο πινπνίεζεο ηνπ λόκνπ-

ιαηκεηόκνπ γηα ην αζθαιηζηηθό όζν θαη ην γεγνλόο όηη ν θίλδπλνο γηα ηηο ζέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο 

εξγαζίαο καο απνξξέεη από ηε ζηξαηεγηθή αλαηξνπήο ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο πνπ πινπνηείηαη, 

γηα ινγαξηαζκό ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ζηε δεκόζηα δηνίθεζε.  

-Σν θιίκα εθεζπραζκνύ θαη παζεηηθήο αλακνλήο πνπ πξνζπάζεζε λα πεξάζεη ν ίδηνο ν 

πξόεδξνο ηεο ΠΟΕ-ΘΙΑ ζηελ θαηαιεθηηθή ηνπ νκηιία ιέγνληαο ην απίζηεπην «κελ 

αλεζπρείηε, απηνί δελ είλαη ηθαλνί νύηε ηηο ηακπέιεο ηωλ Τπνθ/ηωλ λα αιιάμνπλ, 

γηα ηα επόκελα 3-4 ρξόληα νη ππεξεζίεο ζα ιεηηνπξγνύλ όπωο ζήκεξα». 

Η Δ.Ε. κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο ζην πλέδξην, θαη παξά ηνπο πνιύ αξλεηηθνύο 

ζπζρεηηζκνύο, επηρείξεζε λα αλαδείμεη ηνλ ηαμηθό ραξαθηήξα ησλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη 

θαη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί 

πηζηά θαη ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΚ, ζε ζπλέρεηα ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ ησλ 

πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ. Πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη επίζεο ηε γξακκή αληηπαξάζεζεο κε 

ζηόρν ηελ αλάθηεζε όισλ ησλ απσιεηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο βάζε δηεθδίθεζεο ησλ 

ζύγρξνλσλ ιατθώλ-εξγαηηθώλ αλαγθώλ. Η παξάηαμή καο θαηαςήθηζε ηνλ δηνηθεηηθό θαη 

νηθνλνκηθό απνινγηζκό πνπ θαηέζεζε ε ζπλδηθαιηζηηθή πιεηνςεθία.  

Οη εξγαδόκελνη κπνξνύλ λα αληιήζνπλ ζπκπεξάζκαηα από ηα ηεθηαηλόκελα ζην 

πλέδξην ηεο ΠΟΕ ΘΙΑ. Η αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ-ιαϊθνύ θηλήκαηνο πεξλά 

αλαγθαζηηθά κέζα από βαζηέο αλαηξνπέο ηωλ αξλεηηθώλ ζπζρεηηζκώλ ηόζν ζηα 

όξγαλα όζν θαη ζηε γξακκή πνπ αθνινπζεί ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Γηα ζπλδηθάηα 

καρεηηθά θαη αγσληζηηθά θόληξα ζηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο, ηηο δηαθξαηηθέο ζπκκαρίεο ηνπ 

θεθαιαίνπ (ΕΕ, ΔΝΣ), ηνπο παιηνύο θαη λένπο βεδίξεδεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο.   

πλαδέιθηζεο, πλάδειθνη, 

Είλαη θαηξόο λα πάξνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα καο! Πξνζπεξάζηε ηηο θσλέο ηνπ 

ζπκβηβαζκνύ θαη ηεο ππνηαγήο πνπ θαιιηεξγνύλ από θνηλνύ θπβέξλεζε, κεγαινεξγνδνζία, ηα 

θόκκαηα πνπ ππέγξαςαλ ην ηξίην κλεκόλην. 

Δελ έρνπκε ηίπνηα θαιό λα πεξηκέλνπκε από ην ζπλδηθαιηζκό ηεο επαηηείαο, από ηε 

«δηαπξαγκάηεπζε», από ηελ αλάπηπμε πνπ επαγγειίδνληαη ηα αζηηθά θόκκαηα. Η «αλάπηπμή» 

ηνπο ζα πνηηζηεί κε ην αίκα ησλ παηδηώλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ θαηαδηθάδνληαη ζηελ 

αλεξγία, ηε θζελή εξγαζία θαη ηελ δνπιεηά-ιάζηηρν! 

 

Καμία αναμονή, καμία καθσζηέρηζη! 

 Απανηάμε ζηις 24 Νοέμβρη με Απεργία ζηο Δημόζιο και κλιμάκωζη! 

Κλείνοσμε ηις σπηρεζίες, καηεβαίνοσμε ζηο δρόμο. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ  

ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΓ. ΟΦΙΑ, 10:30 π.μ. 

 


