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Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Το ιδεολόγημα περί τέλους των μνημονίων και νέας εποχής που πλασάρει τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει κοντά 
ποδάρια. Η επόμενη μέρα της δήθεν «δίκαιης ανάπτυξης» που διαφημίζουν είναι χτισμένη με τα υλικά του χθες. Είναι εδώ οι 
700 και πλέον εφαρμοστικοί νόμοι των Μνημονίων, είναι εδώ η φοροληστεία, οι κατασχέσεις λαϊκών εισοδημάτων και 
κατοικιών, τα ματωμένα πλεονάσματα έως το 2060, οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Είναι κυρίως εδώ τα μνημόνια διαρκείας της 
ΕΕ, οι διαρκείς απαιτήσεις κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου για φθηνή και εξαθλιωμένη εργατική δύναμη. 
Για λογαριασμό άλλωστε της αναβάθμισης των εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων δεν διστάζουν να βυθίζουν το λαό και τη 
χώρα στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, να τη μετατρέπουν σε μαγνήτη επιθέσεων, σπέρνοντας 
αμερικανο-νατοϊκές βάσεις απ’ άκρη σ’ άκρη.

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ είμαστε καθημερινοί μάρτυρες της «μαγικής εικόνας» που επιχειρεί να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση 
και στο ασφαλιστικό τοπίο. Τα ματωμένα πλεονάσματα του Φορέα δεν καθρεφτίζουν μόνο τις συντάξεις πτωχοκομείου και τις 
τσακισμένες παροχές Υγείας. Καθρεφτίζουν επίσης τις διαλυμένες και υποστελεχωμένες υπηρεσίες, την εξαθλίωση των 
συνθηκών εργασίας μας, τα φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού και κανιβαλισμού στην καθημερινή συναλλαγή των 
Υπηρεσιών. Το Οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ βαίνει προς υπογραφή και στην πορεία υλοποίησής του δεν θα 
πολλαπλασιαστούν μόνο οι κακοδαιμονίες της εργασιακής μας καθημερινότητας αλλά θα ενταθούν και τα φαινόμενα 
ανατροπών σχέσεων και όρων εργασίας και αμοιβής. 
Η οργανωτική αναδιάρθρωση των Ταμείων είναι πλήρως ενταγμένη στη στρατηγική απόσυρσης κράτους και εργοδοσίας 
από το «κόστος» της κοινωνικής ασφάλισης, στο άνοιγμα δρόμων για την περαιτέρω εμπορευματοποίησή της. Σε αυτή τη 
στρατηγική είναι αλυσοδεμένες όλες οι πολιτικές δυνάμεις (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ) που παρόλες τις κοκορομαχίες 
ομνύουν στον ευρωμονονόδρομο, στα ιερά και όσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Ο θεσμός των Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι από τη φύση του ένας αντιδραστικός κρατικός θεσμός. Όχι μόνο επειδή οι 
αιρετοί είναι μειοψηφία στο όργανο. Είναι γνωστό ότι το θεσμικό-νομικό πλαίσιο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κινείται στα 
προκαθορισμένα πλαίσια της αντιλαϊκής πολιτικής, που κάθε φορά χαράζουν το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του. Τα 
μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καλούνται να υλοποιήσουν και να “πειθαρχήσουν” στο αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο. 
Είναι ως εκ τούτου ένας ακόμα μηχανισμός χειραγώγησης των εργαζομένων που επιχειρεί να πείσει, επιπλέον, ότι το 
σύστημα δουλεύει δήθεν δημοκρατικά, σε συνθήκες “συμμετοχικής δημοκρατίας” και “λαϊκού ελέγχου”.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες δίνουμε τη μάχη για να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε ρυθμίσεις που χτυπάνε τα εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα, να αξιοποιήσουμε τις όποιες “ρωγμές” υπάρχουν για τα συμφέροντα των συναδέλφων, να 
αποκαλύψουμε τις μεθοδεύσεις που απεργάζονται σε βάρος της πλειοψηφίας εργαζομένων-ασφαλισμένων-συνταξιούχων.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Έχεις πείρα από τη στάση των υπόλοιπων συνδικαλιστικών δυνάμεων.
Οι πλειοψηφίες παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού σε ΠΟΣΕ ΙΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ αποδέχονται όλο το πλαίσιο της 
σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής, που γεννά φτώχεια και μνημόνια, που τσακίζει τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 

Έχουν βάλει πλάτη για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Όχι μόνο δεν προετοίμασαν το κίνημα να αντιπαλέψει τη 
βάρβαρη επίθεση αλλά το έσυραν πίσω από το άρμα της κυβερνητικής εναλλαγής. 
Αυτό το γεγονός καθορίζει τη στάση τους και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

ΜΑΥΡΙΣΕ ΤΟΥΣ!
►Οι αιρετοί της «Συναδελφικής Συσπείρωσης-Συνεργασίας» (ΠΑΣΚΕ) αποδείχτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια “κρατικά 
στελέχη”, αρχιμάστορες των πελατειακών σχέσεων, της συναλλαγής και του ρουσφετιού. 
►Η παράταξη «Συνεργασία-Προοπτική-Συμμαχία για το αύριο» (Συμμαχία ΕΑΣΠ/ΣΥΡΙΖΑ και «Πρώτα οι Συνάδελφοι») είναι 
με τη βούλα ο φορέας του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού στο χώρο μας. Με το ένα χέρι μοιράζουν οφίτσια και πόστα 
στους εγκάθετους και με το άλλο εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους να ζουν με ψίχουλα και μειωμένες απαιτήσεις. Είναι 
επιπλέον έμπρακτη απόδειξη για το ρόλο που παίζουν οι διάφορες δήθεν ακομμάτιστες και ανεξάρτητες παρατάξεις.
►Η ΔΑΚΕ ανεβάζει ψευδεπίγραφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους στην κυβέρνηση αλλά φυσικά δε βγάζει άχνα για την 
αντιλαϊκή-αντιασφαλιστική στρατηγική ΕΕ-κεφαλαίου που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις.  
►Η παράταξη της δήθεν «Αδέσμευτης Ενωτικής Πρωτοβουλίας» γεννήθηκε από τη μήτρα του κυβερνητικού συνδικαλισμού 
της ΠΑΣΚΕ στο ΙΚΑ. Είναι συνδικαλιστικό “προϊόν” παιχνιδιών παραγοντισμού και καριερισμού. 
►Οι «Ριζοσπαστικές Αγωνιστικές Κινήσεις» (ΣΥΡΙΖΑ 2) εκπροσωπούν το κομμάτι εκείνο της “κυβερνώσας αριστεράς” που 
μέχρι το καλοκαίρι του 2015 στήριξε τη φαρσοκωμωδία της “σκληρής διαπραγμάτευσης” Τσίπρα-Βαρουφάκη ενώ στη 
συνέχεια σήκωσε τη σημαία της καπιταλιστικής Ελλάδας της δραχμής.  

 

Οι υποψήφιοι αιρετοί με την Αγωνιστική Ενότητα:
►Πάλεψαν για τα δικαιώματα των συναδέλφων ανεξάρτητα από σχέση εργασίας και ειδικότητα. Δεν έχουν καμία

δέσμευση απέναντι στη Διοίκηση, δε λειτουργούν στη  βάση προσωπικών εξυπηρετήσεων και ρουσφετιών. 
►Δεν υπηρέτησαν από κανένα πόστο και με κανένα τρόπο τις αντιλαϊκές πολιτικές καμιάς κυβέρνησης, δεν τους

συνδέει κανένας ομφάλιος λώρος με αυτές.
►Παλεύουν για τη συσπείρωση των εργαζομένων στα σωματεία, στις Γενικές Συνελεύσεις, στον αγώνα, σε συμμαχία

με ταξικά σωματεία και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Βασικό κριτήριο ψήφου και για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά τη γνώμη μας,
είναι ποιο κίνημα μπορεί να αντιπαλέψει και να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική. 

Ένα κίνημα που:
►Θα δίνει ανυποχώρητο αγώνα για την κάλυψη των απωλειών των εργαζομένων και την ικανοποίηση των

σύγχρονων αναγκών τους. 
►Θα παλεύει για αποκλειστικά δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κόντρα στη στρατηγική Ε.Ε.

και κεφαλαίου για την κοινωνική ασφάλιση, την αποψίλωση του δημόσιου “πυλώνα” και την ενίσχυση των 
“πυλώνων” της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης.

►Θα είναι δύναμη ανατροπής κάθε αντιλαϊκής πολιτικής και όχι πρωταγωνιστής και στήριγμα στην εναλλαγή
αντιλαϊκών κυβερνήσεων. 

Τους δοκίμασες. Τους είδες και στα λόγια και στην πράξη! Έχεις συγκεντρώσει πια αρκετή πείρα!

Αξιοποίησε τις αρχαιρεσίες για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Ψήφισε με κριτήριο όλα όσα αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματά σου.

Με κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, αλλά και με κυβέρνηση “πρώτη φορά αριστερά”
αποδεικνύεται ότι το κράτος έχει συνέχεια στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής

και για αυτόν το λόγο αξιοποιούνται και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Έχεις αρκετή πείρα και  δύναμη! Αξιοποίησέ την! Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου!

Ψήφισε – στήριξε
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Νοέμβρης 2018

 (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το                           )


