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   28 Απριλίου 2017 
 
 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΫΫΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    ΙΙΚΚΑΑ   

      ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ   

  

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΟΘ 
 

Συναδελφισσες, συνάδελφοι, 

Όλοι εμείς που βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, που βλέπουμε να «ψαλιδίζουν» καθημερινά τις 

ζωές μας και το μέλλον των παιδιών μας, έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. 

Σήμερα υπάρχει αρκετή πείρα στους εργαζόμενους! 

Είναι αλήθεια ότι, δοκιμάστηκαν μια σειρά επιλογές που υποτίθεται πως θα έδιναν λύση στα 
λαϊκά προβλήματα ή έστω θα ανέκοπταν τη σφοδρή επίθεση των οκτώ τελευταίων χρόνων. 

Εναλλάχθηκαν κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων. Έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσαμε τη 
φαρσοκωμωδία της «σκληρής διαπραγμάτευσης». 

Έχεις την δύναμη να φέρεις τα πάνω κάτω! 

Ενίσχυσε - Ψήφισε το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας 

στις εκλογές αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΕΔΟΘ (Ν/Τ ΑΔΕΔΥ). 
 

Συναδελφισσες, συνάδελφοι, 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει επάξια τον δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Με τον μανδύα της «αριστερής» κυβέρνησης προσπαθεί να πείσει τους 
εργαζόμενους ότι μπορούν να ζουν με τα ψίχουλα.  

Αυτό άλλωστε μπορεί να το συνειδητοποιήσει και από την σκληρή αντιλαϊκή διαπραγμάτευση 
τους! Στο τελευταίο Eurogroup αποφάσισαν ότι η «ανθεκτικότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων» θα συμβαδίζει με τις «δυσμενείς μακροοικονομικές και δημογραφικές 

προοπτικές». Δηλαδή, η εφαρμογή του «αυτόματου κόφτη» και με την βούλα. Για να 
πετύχουν κάτι τέτοιο  συνδέουν τις συντάξεις αυστηρά με τις τρέχουσες εισφορές των 
ασφαλισμένων, βγάζοντας απέξω την υποχρεωτική κρατική χρηματοδότηση, την περιουσία 
των Ταμείων, αλλά και τα αποθεματικά που διαθέτουν σε κάθε χρονική περίοδο. 
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Εργαλείο υλοποίησης των παραπάνω αποτελεί η νέα οργανωτική δομή των 

ασφαλιστικών ταμείων, η δημιουργία του υπερταμείου ΕΦΚΑ. Μέσω αυτής της 
τεχνητής ενοποίησης - μαμούθ, πέραν των προβλημάτων λειτουργικότητας, επιδιώκεται η 
αποψίλωση όλων των παροχών προς τους ασφαλισμένους που έδιναν μέχρι τώρα τα Ταμεία 

με τη δημιουργία νέων κανονισμών παροχών, νέα πεδία κερδοφορίας της ιδιωτικής ασφάλισης 
καθώς και η αρπαγή των αποθεματικών.   
 

Ήδη έχουν προχωρήσει σε περικοπές και αυξήσεις εισφορών που ξεπερνούν τα 8 δις ευρώ για 

την τετραετία 2016 – 2019 ενώ στην τελική έκβαση του οργανισμού, οι εργαζόμενοι που θα 
παραμείνουν θα είναι με την απειλή βίαιων ανατροπών στις σχέσεις και τους όρους εργασίας 
(κινητικότητα) καθώς και την προσωπική και οικογενειακή ζωής τους (εσωτερική 
κινητικότητα). 

Η βαθειά αντιδραστική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής φαίνεται και από πως η ίδια 
θέλει να αξιολογήσει τους εργαζόμενους και τις δομές. Πως γίνεται όμως μια αντιλαϊκή 
κυβέρνηση που έχει γονατίσει τον λαό με συνεχόμενα μέτρα να αξιολογήσει «αντικειμενικά» 

τους δημόσιους υπαλλήλους;  

Όσοι θεωρούν ότι με την αξιολόγηση θα αντιμετωπιστούν υπαρκτά προβλήματα λειτουργίας 

και παροχής υπηρεσιών είναι «μακριά νυχτωμένοι». Για να έχεις σύγχρονες και ποιοτικές 
δημόσιες υπηρεσίες για τα λαϊκά στρώματα πρέπει πρώτα από όλα η πολιτική που εφαρμόζεις 
να μην είναι αντιλαϊκή, να μην υπηρετεί την οικονομία της αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και 

την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, να στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών 
υπηρεσιών, να έχεις υπηρεσίες που διαθέτουν επάρκεια πόρων και προσωπικού. 

Η αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι στο πλαίσιο της λεγόμενης «στοχοθεσίας» και της 
«αποδοτικότητας», εξ αντικειμένου ο μισθός θα συνδέεται με την αξιολόγηση, ενώ 
καθιερώνεται επίσης η δυνατότητα μέσα από την αξιολόγηση της «θέσης» εργασίας να δίνεται 

και πρόσθετη αμοιβή. Κατηγοριοποιούνται έτσι οι εργαζόμενοι ακόμα κι αν έχουν τα ίδια 
προσόντα, ακόμα κι αν εργάζονται στην ίδια υπηρεσία!. Υπάρχει και η ρύθμιση που ανοίγει το 
δρόμο, μετά την κινητικότητα, για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων σε όσους αξιολογηθούν με 

βαθμό από 0 έως 24.  Αποδεικνύεται έτσι ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι άξιοι 
συνεχιστές της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.  

Μπροστά σε όλα αυτά τα μέτωπα που βρίσκονται στην καθημερινότητα μας όλες οι υπόλοιπες 
συνδικαλιστικές παρατάξεις στήριξαν την στρατηγική κατεύθυνση που τσακίζει του 

εργαζόμενους για να βγουν αλώβητοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.  

Συγκεκριμένα: 

 Αυτόνομο Συνδικαλιστικό κίνημα «Πρώτα οι συνάδελφοι»: η πλειοψηφούσα παράταξη 
επιδιώκει σε κάθε φάση να καπελώνει τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων, ενώ 

δεν χάνει την ώρα της να δείξει το αντιδραστικό της σθένος για το δικαίωμα της εργατικής 
τάξης στην απεργία!   

 Δημοκρατική Πρωτοβουλία: Κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αποπροσανατολίσει, 
να χειραγωγήσει τους εργαζόμενους να ζει με μειωμένες απαιτήσεις. Αποτελεί το 

«αριστερό» άλλοθι του καπιταλισμού που έχει ματώσει τους εργαζόμενους ενώ στηρίζει 
την σημερινή κυβέρνηση σε κάθε αντιλαϊκό της σχέδιο. 
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 ΔΑΚΕ: Μια από τα ίδια. Υπέρμαχη της πολιτικής που στηρίζει ανοιχτά την ιδιωτική 

ασφάλιση αποκρύβοντας ότι αυτό είναι θα είναι το τελειωτικό χτύπημα στα δικαιώματα 
και κατακτήσεις ων εργαζόμενων.  

Όλες αυτές οι δυνάμεις βάζουν εμπόδια στην ανάπτυξη αγώνων, καλλιεργούν την συναίνεση, 
τον εφησυχασμό και την παθητική αναμονή δίνοντας χώρο και χρόνο στην κυβέρνηση  για να 

οργανώσει  χωρίς αντιδράσεις την επίθεση της. Οι διαφορές που έχουν αναμεταξύ τους, παρά 
τις προσωπικές αντεγκλήσεις, τον αποπροσανατολισμό είναι σε επιμέρους διαχειριστικά 
προβλήματα που δεν αμφισβητούν στο ελάχιστο τις κεντρικές πολιτικές επιλογές. 

Όλοι τους: 

 Συμφωνούν με  την επιδοματική πολιτική (υπερωρίες - μικτά δίμηνα κλιμάκια 
ελέγχων - ΤΔΕ - οδοιπορικά), κοινωνικό διάλογο για ασφαλιστικό κ.τ.λ.    

 Συναίνεσαν στην αρπαγή των ταμειακών διαθεσίμων του ΙΚΑ και στην κατάθεση 

τους στην ΤτΕ (Τράπεζα Ελλάδος) για τις μνημονιακές ανάγκες.  
 Για το νέο υπερταμείο (ΕΦΚΑ) δεν παίρνουν σαφή θέση καταδίκης ότι είναι ένα 

αντιδραστικό εργαλείο εφαρμογής και υλοποίησης της αντιασφαλιστικής πολιτικής, αλλά 

αντίθετα βλέπουν πολλά θετικά στοιχεία. Επικεντρώνουν εμφαντικά την 
«αντιπολιτευτική» κριτική τους στα χαρακτηριστικά «επιπολαιότητας» και 

«προχειρότητας» στο στήσιμο του, στα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα, στις 
διαδικασίες στελέχωσης του, στην εκπροσώπησή τους, απαιτώντας ρόλο 
συνδιαμόρφωσης και συνδιοίκησης του νέου υπερ-Ταμείου. 

 Έβαλαν πλάτη στα οργανογράμματα ΙΚΑ (που  αποτελέσαν την βάση για το νέο 
οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ), με τις προτάσεις τους για καταργήσεις πανελλαδικά των μισών 
μονάδων του ΙΚΑ (υποκ/ματα , παραρτήματα) και την μεταφορά αρμοδιοτήτων σε 

τράπεζες και ιδιώτες. Όψιμα διαμαρτύρονται για την μεταφορά των απονομών συντάξεων 
στην Αθήνα και για το κλείσιμο υποκ/των (Μουδανιά, Αξιούπολη, Αριδαία). 

 Για την αξιολόγηση  καλλιεργούν αυταπάτες πως στο πλαίσιο της γενικότερης 

αντιλαϊκής πολιτικής του σημερινού αστικού κράτους αυτή μπορεί να υπάρξει φιλεργατική.    
 Έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση  εκφυλισμού και απονέκρωσης των 

συλλογικών διαδικασιών. Έχουμε φτάσει στο «παράδοξο» με την εξαγγελία απεργιακών 

κινητοποιήσεων χωρίς να πραγματοποιούν καν Γενική Συνέλευση!  
 

Λύση υπάρχει! 

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δώσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο ανοχής στην μαύρη 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά αντίθετα να αγωνιστούν με στόχο να ανατραπούν τα 

αντεργατικά μέτρα σε παλλαϊκό πανεργατικό αγώνα.  

Να οργανώσουμε την πάλη μας μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες όπως είναι οι Γενικές 

Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις σε όλους τους χώρους για να εκφραστεί η αγωνιστική 
διάθεση και δράση των ίδιων των εργαζόμενων μέσα από αυτές. 

Με κοινωνική συμμαχία.  Με ενότητα και κοινή δράση ιδιωτικού τομέα, 
συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών. 

Με ένα συνδικαλιστικό κίνημα που πρέπει να βάλει στο στόχαστρο  την προοπτική της εξόδου 

από την κρίση σε όφελος του λαού, απαιτώντας τη μονομερή διαγραφή του χρέους, την 
κατάργηση όλων των μνημονίων και δανειακών συμβάσεων και ταυτόχρονα την αποδέσμευση 
από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ με το λαό στο τιμόνι της δικής του εξουσίας.  

Αν δεν αποκτήσει τέτοιο προσανατολισμό ο αγώνας τίποτα δεν θα γίνει ουσιαστικό. Αυτό τον 
δρόμο, αυτή την προοπτική, αυτή την ενότητα υπηρετούν οι δυνάμεις που συσπειρώνονται 
στο ΠΑΜΕ και στον σύλλογο μας.  
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Ψήφισε - Στήριξε το ψηφοδέλτιο της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας στις εκλογές 

αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΕΔΟΘ (Ν/Τ ΑΔΕΔΥ).  
 

Με όρους συλλογικής, αγωνιστικής, μαχητικής κινητοποίησης, με όρους κοινωνικής συμμαχίας, 

να ορθώσουμε ανάστημα και να διεκδικήσουμε με άξονες: 

 Καμιά απόλυση. Καμιά υποχρεωτική μετάταξη και κινητικότητα. Καμιά δυσμενής μεταβολή 

της εργασιακής μας κατάστασης σε όλα τα επίπεδα. Απόλυτος σεβασμός στους όρους 

προσωπικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων.  

 Αναπλήρωση των απωλειών κατά την περίοδο της κρίσης. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τις σημερινές 

ανάγκες τους. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων μας.  

 ΟΧΙ στη συγχώνευση-κλείσιμο υποκαταστημάτων. ΟΧΙ στη συρρίκνωση δομών και 

αντικειμένων! ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση τομέων-υπηρεσιών των ασφαλιστικών ταμείων και 

στο ξεπούλημα κινητής και ακίνητης περιουσίας. Να φύγουν εδώ και τώρα όλες οι ιδιωτικές 

εταιρίες από την κοινωνική ασφάλιση! 

 Αποκλειστικά Δημόσια-καθολική-υποχρεωτική κοινωνική Ασφάλιση, υπεράσπιση και 

διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αναπλήρωση του 

συνόλου των απωλειών των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Να πληρώσει το 

κράτος και η εργοδοσία. 

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ 

        ΒΒΟΟΥΥΛΛΓΓΑΑΡΡΗΗΣΣ      ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ                                                                                  ΠΠΕΕΡΡ//ΚΚΟΟ  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  

          

        ΓΓΑΑΛΛΑΑΤΤΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ      ΣΣΤΤΥΥΛΛΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ                                                                          ΤΤΟΟΥΥΜΜΠΠΑΑ  

          

        ΓΓΑΑΡΡΔΔΑΑΝΝΗΗ      ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ                                                                                              ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗ  

                                                                                            

        ΣΣΑΑΡΡΡΡΗΗ      ΚΚΑΑΝΝΕΕΛΛΙΙΑΑ                                                                                                          ΝΝΕΕΑΑΠΠΟΟΛΛΗΗ  

  

        ΤΤΟΟΥΥΣΣΙΙΟΟΣΣ      ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ                                                                                                  ΠΠΕΕΡΡ//ΚΚΟΟ    ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ        

    

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΣΤΟ ΠΕΡ/ΚΟ 
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 4ο ΟΡΟΦΟ (8.00 - 18.30). 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. 

 


