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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες, σε μια κρίσιμη για τους 
εργαζόμενους περίοδο καθώς δεχόμαστε αυξανόμενη επίθεση στα δικαιώματά και 
κατακτήσεις μας. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η συμμετοχή όλων στη 
λειτουργία και τη δράση του σωματείου, στην πραγματική δύναμη που έχουμε στην 
οργάνωση και τους συλλογικούς αγώνες. 
Απευθύνουμε κάλεσμα ενίσχυσης του ψηφοδελτίου της Δημοσιοϋπαλληλικής 
Ενότητας στις αρχαιρεσίες τις 8ης Απρίλη. Είναι το ψηφοδέλτιο που το απαρτίζουν 
συνδικαλιστές που στάθηκαν δίπλα σου όλο το προηγούμενο διάστημα των αγώνων 
μας και πάλεψαν για τα δίκαια αιτήματα όλων των εργαζομένων.  
 
Η στοιχειώδης λειτουργία των Υποκαταστημάτων οφείλεται στην αυταπάρνηση των 
ολιγάριθμων, και κακοπληρωμένων εργαζομένων, που σε πολλές περιπτώσεις δουλεύουν 
στα όρια της αντοχής τους. Λόγω συνταξιοδοτήσεων οι υπάλληλοι μειώθηκαν κατά 4.500 από 
το 2009 έως το 2015, ενώ την ίδια ώρα ο όγκος των εργασιών του ΙΚΑ αυξήθηκε ραγδαία 
ύστερα και από τις ενοποιήσεις ταμείων (ΟΠΑΔ κλπ) και τα πρόσθετα καθήκοντα που 
προέκυψαν. 
Καθημερινά αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα και ζητήματα για τα οποία πρέπει να 
πάρουμε θέση και να απαντήσουμε. Έχουμε δοκιμάσει όλων των ειδών κυβερνήσεις. 
Δοκιμάσαμε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Και τη συγκυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Και αυτοδύναμες κυβερνήσεις και 
κυβερνήσεις συνεργασίας.  
Το ερώτημα είναι ποιος ωφελήθηκε από όλες αυτές τις κυβερνητικές εναλλαγές; 
Βλέποντας την ίδια μας τη ζωή, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι εμείς οι εργαζόμενοι, έχουμε 
δεχθεί συντριπτικά πλήγματα που είναι υποταγμένα σ’ ένα στρατηγικό σκοπό, αυτόν της 
ανασυγκρότησης του αστικού κράτους, ώστε αυτό να υπηρετεί πιο αποτελεσματικά την 
κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών - επιχειρηματικών ομίλων.  
 

 

 



Τα δοκιμάσαμε όλα! 
Και το ένα και το άλλο μείγμα διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος. Και τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τις σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές. Και διαπραγματεύσεις με την 
τρόικα και διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο. 
Όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις όπως και όλα τα κόμματα που δίνουν όρκους πίστης στην 
Ε.Ε., έχουν κάνει «θεό» την «ανταγωνιστικότητα» των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για 
την οποία τα σπασμένα πληρώνουμε εμείς. 
Ποιος ωφελείται όταν αρπάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ, των σχολείων, των 
νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των ΑΕΙ-ΤΕΙ για την εξυπηρέτηση των δανειακών 
υποχρεώσεων προς το ΔΝΤ;  
Ποιος ωφελείται όταν απαλλάσσουν μονοπωλιακούς ομίλους (COSCO, HOCHTIEF κ.α.) από 
δημοτικά τέλη σε λιμάνια και αεροδρόμια, όταν διαγράφουν τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όταν με 
τη ρύθμιση των 100 δόσεων χάρισαν στο εφοπλιστικό κεφάλαιο βεβαιωμένα πρόστιμα 1,5 
δις;!!  
Ισοπεδώνουν έναν ολόκληρο λαό για τα κέρδη της καπιταλιστικής μεγαλοεργοδοσίας. 
Αυτός είναι ο στόχος των μέτρων για την «αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης». 
Με το νέο μισθολόγιο (Ν. 4354/15), από 1/1/2016, η κυβέρνηση προχωρά σε παραπέρα 
μείωση των μισθών. Προβλέπεται η σύνδεση του μισθού με την αξιολόγηση και την 
αποδοτικότητα, που με τη σειρά της θα αποτελέσει εργαλείο χειραγώγησης και 
πειθαναγκασμού των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, ο «καλός» κρατικός υπάλληλός, με ότι 
αυτό συνεπάγεται για τη στάση του, στη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής, θα αμείβεται 
καλύτερα!  
Καθιερώνεται 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, που σημαίνει μεγαλύτερη διάσπαση 
των εργαζομένων. 
Με τη δημιουργία του υπερ-Ταμείου (ΕΦΚΑ), όπου θα υπάγονται όλα τα Ταμεία κύριων 
συντάξεων, μαζί με τα Ταμεία Πρόνοιας που απέδιδαν τα εφάπαξ έρχονται νέες σαρωτικές 
μειώσεις σε συντάξεις, εφάπαξ, παροχών. 
 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
Παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός χρόνια δούλευε και δουλεύει με σχέδιο 
για να περνάνε τα αντιλαϊκά μέτρα των κυβερνήσεων. Το τι σύλλογο, τι κίνημα θα 
έχουμε εσύ θα το αποφασίσεις! 
Γύρισε την πλάτη:  
 Στην πλειοψηφούσα παράταξη “ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ” όπου ευθύνεται για την 

αγωνιστική αδρανοποίηση του συλλόγου. Αποφεύγουν όπως «ο διάολος το λιβάνι» τις 
Γενικές Συνελεύσεις και την οργάνωση του αγώνα. Για να κρατήσουν ισορροπίες 
καταφεύγουν στον εφετζίδικο λαϊκισμό, τον επιλεκτικό συνδικαλισμό και την μετατροπή του 
συλλόγου αποκλειστικά σε εκπολιτιστικό θεσμό.   

 Στην “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”, κύριο εκφραστή του νέου κυβερνητικού 
συνδικαλισμού που προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κίνημα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
της «δεύτερης φοράς αριστερής αντιλαϊκής κυβέρνησης». Έσπειρε αυταπάτες  για την 
κυβερνητική εναλλαγή την ώρα που τσακίζονταν τα δικαιώματα μας. Είναι συνένοχοι για 
την απογοήτευση που έχει κυριαρχήσει το κίνημα.  

 Στην ΔΑΚΕ για την συναίνεση και τον συμβιβασμό της. Είναι δύναμη που έχει ξεκάθαρο 
προσανατολισμό την ιδιωτικοποίηση και την λειτουργία του δημόσιου τομέα με 
ανταγωνιστικά κριτήρια. Δεν αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική των αντιλαϊκών μέτρων. 
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Και οι τρείς συμφώνησαν μαζί σε όλες τις αντιδραστικές επιλογές για το ΙΚΑ που 
εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται διαχρονικά απ’ όλες τις κυβερνήσεις (υπερωρίες, 
επιτόπιοι έλεγχοι, ΤΔΕ, οδοιπορικά, κλείσιμο υποκαταστημάτων, μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στις τράπεζες, αρπαγή ταμειακών διαθεσίμων του ΙΚΑ, κοινωνικό 
διάλογο για ασφαλιστικό, ενοποιήσεις ταμείων κ.τ.λ.).      
Συμμετείχαν στα συλλαλητήρια στήριξης της κυβέρνησης! Θέλησαν να χρησιμοποιήσουν για 
άλλη μια φορά το λαϊκό κίνημα στα διαπραγματευτικά παιχνίδια των μονοπωλίων.   
Γι’ αυτό με αυτή την πλειοψηφία ο Σύλλογος δεν στάθηκε ικανός να διεκδικήσει λύση ούτε σε 
βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.                                
 
Συνεπώς, χρειάζεται να αλλάξουν τα πράγματα στο κίνημα. Χρειάζεται ένα κίνημα ταξικό που 
πάνω απ’ όλα θα παλεύει για το δίκιο και τα συμφέροντα μας, που θα παλεύει για όλα τα 
προβλήματα, για να εμποδίσει, να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική και που θα δίνει διέξοδο 
και προοπτική στους σημερινούς μας αγώνες να γίνει ο λαός μας αφέντης στον τόπο του και 
στον πλούτο που παράγει. Ένα τέτοιο κίνημα υπάρχει! Είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, 
είναι το ΠΑΜΕ. 
 
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα αγωνιστήκαμε με τις δυνάμεις που 
μας έδωσαν οι εργαζόμενοι για την ενημέρωση και οργάνωση του αγώνα τους. Με μοναδικό 
χρώμα και γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων παρεμβήκαμε σε μικρά και μεγάλα 
προβλήματα. Απαιτούσαμε από το Σύλλογο να παίξει το ρόλο του χωρίς να συμβιβαστούμε 
από τους αρνητικούς συσχετισμούς. Ενημερώναμε τους συναδέλφους για την καταιγίδα των 
αντιλαϊκών μέτρων.  
 

Εμπιστεύσου τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ είναι σίγουρη, σταθερή, 
δοκιμασμένη δύναμη. Καλούμε κάθε συνάδελφο που αναγνωρίζει την αγωνιστική 
μας στάση και το πλαίσιο πάλης, ακόμα κι αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας, 
κρατώντας την διαφορετική του προσέγγιση, να μη δείξει άλλη ανοχή στις 
συνδικαλιστικές ηγεσίες του παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού και να 
στηρίξει το ψηφοδέλτιο της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας. 

 
Στην κατεύθυνση αυτή και σε σύγκρουση με τις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές 
παλεύουμε για: 

 Αποκλειστικά Δημόσια - καθολική - υποχρεωτική κοινωνική Ασφάλιση, υπεράσπιση και 
διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες 
του. Μονιμοποίηση συναδέλφων ΙΔΑΧ. Όχι στη συγχώνευση - κλείσιμο 
υποκαταστημάτων. ΌΧΙ στην ιδιωτικοποίηση τομέων - υπηρεσιών του ΙΚΑ και στο 
ξεπούλημα κινητής και ακίνητης περιουσίας. Να φύγουν εδώ και τώρα όλες οι ιδιωτικές 
εταιρίες από το ΙΚΑ. 

 Επαναφορά 13ου - 14ου μισθού. Επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2009. 
Κατάργηση του ν. 4354/15 (μισθολόγιο) και νόμου για αξιολόγηση. Καμία σύνδεση 
μισθού με τη λεγόμενη αποδοτικότητα. Κατάργηση όλων των επιδομάτων και 
ενσωμάτωση τους στο βασικό μισθό εκτός από το οικογενειακό, τέκνων και ανθυγιεινό. 
Καμία σύνδεση μισθού με την αποδοτικότητα.  

 Κάλυψη, με κρατική χρηματοδότηση, του συνόλου των απωλειών των αποθεματικών 
των    ασφαλιστικών ταμείων. Αναπλήρωση όλων των επιπτώσεων του PSI με ευθύνη 
του κράτους και της εργοδοσίας. Απόσυρση των αποθεματικών των Ταμείων από κάθε 
λογής "τζόγο". Κατάργηση κάθε διάταξης για τζογάρισμα των αποθεματικών σε 
μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 



 7ωρο - πενθήμερο - 35ωρο. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων 
απασχόλησης (πεντάμηνα). Να αποκατασταθούν οι σταθερές εργασιακές σχέσεις. 
Κατάργηση των νόμων που προωθούν και ενισχύουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 

 Όχι στη φοροληστεία και σε όλα τα χαράτσια. Να καταργηθούν τώρα ο ΕΝΦΙΑ και ο 
φόρος αλληλεγγύης. Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο σε όλα τα κέρδη 
του. Κατάργηση των φόρων και τελών για Δήμο και ΕΡΤ. Απαγόρευση δια νόμου κάθε 
πλειστηριασμού κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, με σημερινά αντικειμενικά 
κριτήρια αξίας 300.000 ευρώ και μέχρι 150 τ.μ. για τη λαϊκή τετραμελή οικογένεια. 
Κατάργηση των έμμεσων φόρων, ΦΠΑ και ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. 

 Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για το ζευγάρι 40.000 ευρώ το χρόνο και 5.000 για 
κάθε παιδί, για όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες. 

 Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας - 
Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από το κράτος. Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα με 
κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. 

 Να καταργηθούν τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις - μονομερή διαγραφή του 
χρέους με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - κοινωνικοποίηση μονοπωλίων 
με λαϊκή εξουσία. 
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