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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 
 
 

Έρχονται τα χειρότερα!  Όλοι στη Γ.Σ. (30/11) 
 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Στις 30 Νοεµβρίου, ο Σύλλογός µας πραγµατοποιεί την Α’ Τακτική Γ.Σ. και εκλέγει το νέο ∆.Σ. 
για την τρέχουσα χρονιά. Οι αρχαιρεσίες αυτές λαµβάνουν χώρα σε µια ιδιαίτερη πολιτικο-
οικονοµική και συνδικαλιστική συγκυρία: στον απόηχο των αυτοδιοικητικών εκλογών, τις 
παραµονές του Συνεδρίου της Α∆Ε∆Υ (1, 2 και 3 του ∆εκέµβρη) και ενόψει της 
εξειδίκευσης των µέτρων που περιλαµβάνει ο σκληρός και αντικοινωνικός 
προϋπολογισµός που κατατέθηκε στη Βουλή. 
 

Α. Το µήνυµα των αυτοδιοικητικών εκλογών 
 

Οι Περιφερειακές και ∆ηµοτικές εκλογές - οι πρώτες µε το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» - 
πέρασαν στην ιστορία µε όλους τους συµµετέχοντες, αλλά και τους απέχοντες, να δηλώνουν 
νικητές! Ποια είναι, όµως, η αλήθεια; 

Το εκλογικό σώµα δεν έδωσε ούτε φιλο-µνηµονιακή ούτε αντι-µνηµονιακή ψήφο. Επέδειξε, 
όµως, αντι-µνηµονιακή συµπεριφορά: γύρισε την πλάτη σε ολόκληρο το πολιτικό - κοµµατικό 
σύστηµα που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, επιµερίζοντας στον κάθε σχηµατισµό την ευθύνη 
που του αντιστοιχεί. 

 
� Αγνόησε το κυβερνητικό δίληµµα «σταθερότητα ή εκλογές». 
� Απέρριψε - ως υποκριτική - τη στάση του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ενός 

κόµµατος που όχι µόνο φέρει µεγάλη ευθύνη για την κατάντια της χώρας, αλλά και 
πολέµησε όλες τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: οικονοµική 
αυτοτέλεια των ∆ήµων (1988), καθιέρωση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (1994), 
συνένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (1997). 

� Αδιαφόρησε στην πρόσκληση της παραδοσιακής Αριστεράς, η οποία αρκείται στη στείρα 
άρνηση, χωρίς παράλληλα να καταθέτει εναλλακτικό σχέδιο. 

 
Το εκλογικό σώµα έστειλε, κατά την ταπεινή µας γνώµη, ξεκάθαρα µηνύµατα: α) για την 

αντιµετώπιση των εκρηκτικών προβληµάτων απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις των 
προοδευτικών δυνάµεων και β) στη νέα εποχή δε χωρούν ούτε δηµοσιοσχεσίτες πολιτικοί 
(περίπτωση ∆ήµου Αθηναίων) ούτε αυτοί που επιχείρησαν στροφή στο σκοταδισµό (περίπτωση 
∆ήµου Θεσσαλονίκης).  

 
 

Β. Συνέδριο της Α∆Ε∆Υ 
 
Αποτελεί πεποίθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ότι το 

τριτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Στο πέρασµα των 
χρόνων εξελίχθηκε σε ένα γραφειοκρατικό οργανισµό επαγγελµατικών Στελεχών, αρκετά 
από τα οποία «απουσιάζουν» από τους χώρους δουλειάς τους για 10, 15 ή και περισσότερα 
χρόνια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και «απολαµβάνοντας» τα - όποια - προνόµια απορρέουν 
από αυτές τις θέσεις! ∆ύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα της - διαχρονικής - ανεπάρκειας της Α∆Ε∆Υ: 
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� ∆εν µπόρεσε να υπερασπιστεί το - κατ’ εφηµισµόν - Ενιαίο Μισθολόγιο, καλύπτοντας µε 

την «οµπρέλα» της συντεχνιακές διεκδικήσεις µε αποτέλεσµα τις τεράστιες σηµερινές 
µισθολογικές ανισότητες µεταξύ των Κλάδων του ∆ηµοσίου. 

� Τα αποθεµατικά των Ταµείων καταληστεύθηκαν είτε από τις ακολουθούµενες πολιτικές 
των κυβερνήσεων είτε από τα σκάνδαλα (π.χ. χρηµατιστηρίου, δοµηµένων οµολόγων), 
χωρίς να υπάρξει αποτελεσµατική αντίδραση από τους εκπροσώπους µας σε αυτά. 

 

Συνάδελφοι 
 

Το συνέδριο που πραγµατοποιείται στις αρχές του ∆εκέµβρη, πρέπει να αποτελέσει την απαρχή 
για τον κοινό βηµατισµό όλων των Κλάδων που εκπροσωπούνται στην Α.∆.Ε.∆.Υ.. Μίνιµουµ  
προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η οµόφωνη υιοθέτηση της αρχής 
«υπάλληλοι µε τα ίδια προσόντα (Π.Ε., ∆.Ε., Υ.Ε.) αµείβονται το ίδιο ανεξάρτητα από τον Κλάδο 
στον οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους». Σε διαφορετική περίπτωση ο Κλάδος µας οφείλει να 
επανεξετάσει τη στάση του έναντι της Α.∆.Ε.∆.Υ..  

 
 

Γ.  Ο άγριος προϋπολογισµός του 2011 
 

 
Κατατέθηκε στη Βουλή - πριν από λίγες ηµέρες - ο προϋπολογισµός του 2011, ένας 

προϋπολογισµός που σηµατοδοτεί την πιο άγρια επίθεση σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων: 
 
� Αύξηση των άµεσων αλλά και των έµµεσων φόρων, που πλήττουν κυρίως τα 

ασθενέστερα στρώµατα. 
� Ψαλίδισµα των κοινωνικών δαπανών (Παιδεία, Υγεία). Στην Παιδεία οι δαπάνες 

υπολογίζονται κάτω και από το 3% του ΑΕΠ, ποσοστό που απέχει αρκετά από το 5%. 
� Περικοπή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που θα έχει ως αποτέλεσµα τη 

δραµατική αύξηση της ανεργίας. 
� Εκποίηση ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών στο όνοµα της µείωσης των 

ελλειµµάτων. 
� Περαιτέρω συρρίκνωση των αποδοχών των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων λόγω της µείωσης της 

µισθολογικής δαπάνης. 
 

Συνάδελφοι 
 

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η παρουσία όλων µας στη Γ.Σ. είναι κάτι περισσότερο 
από επιβεβληµένη. Συµµετέχουµε και αποφασίζουµε για: 

 
� Ενιαίο Μισθολόγιο. 
� Σταθερές εργασιακές σχέσεις. Πρόσληψη όλων των αναπληρωτών µε πιστώσεις από τον 

κρατικό προϋπολογισµό. 
� ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα. ∆ραστική µείωση της έµµεσης φορολογίας. 
� Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας. 
� Θέσπιση θητειών για τα συνδικαλιστικά στελέχη. Θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου 

άσκησης καθηκόντων για τα στελέχη εκείνα που αποσπώνται - µε τη συνδικαλιστική τους 
ιδιότητα - εκτός των εργασιακών τους χώρων. 

 
 

Νοέµβριος 2010 
 

  

Π.Α.Σ.Κ. –   ∆ύναµη ανανέωσης - ∆ύναµη ελπίδας 
 


