
 
 Μάρτης 2011 

Συνάδελφοι, 
Στις 22-3-2011 πραγµατοποιούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆Σ 

του Συλλόγου µας. 
Όπως τονίσαµε πέρυσι στο συνέδριο της Ο∆ΥΕ όλος ο κλάδος έχει να 

αντιµετωπίσει πρωτόγνωρες για το κίνηµα καταστάσεις και µία φοβερή επίθεση από την 
κυβέρνηση, όχι µόνο στις διεκδικήσεις των προβληµάτων που µας απασχολούν, αλλά 
και στα ήδη κεκτηµένα δικαιώµατά µας, που αφορούν στις, αυτονόητες, εργασιακές µας 
σχέσεις. Οι καταστάσεις που ζήσαµε τον τελευταίο χρόνο δυστυχώς µας επιβεβαίωσε 
για άλλη µία φορά. 
 Ο πόλεµος του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και της Τρόικα σε βάρος των 
εργαζοµένων και του ∆ηµοσίου περνά σε νέα φάση, κλιµακώνεται. Με ταχύτατους 
ρυθµούς και µε προκάλυµµα την εξυπηρέτηση του πολίτη, η κυβέρνηση προχωράει τις 
αναδιαρθρώσεις στο δηµόσιο τοµέα. Οι ανατροπές στο εργασιακό καθεστώς 
συνεχίζονται. 
 Ήδη ο υπουργός εσωτερικών έθεσε εκτός των άλλων και τις αποφάσεις της 
κυβέρνησης για τα ζητήµατα µειώσεων των µισθών µέσω του «νέου µισθολογίου», 
ελαστικοποίησης του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, µε την απογευµατινή 
λειτουργία τους και αύξησης των ωρών εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων από 37,5 
σε 40. Παράλληλα έβαλε για άλλη µια φορά φρένο στις προσλήψεις νέων υπαλλήλων, 
λέγοντας ότι µε την αύξηση του ωραρίου θα «κερδίσει παραγόµενο έργο που θα 
µπορούσε να προσφέρει η πρόσληψη 45.000 νέων στελεχών δηµόσιας διοίκησης». 
 Συνάδελφοι, ήδη έχουµε δει να µειώνεται ο µισθός µας και να αυξάνονται το όρια 
συνταξιοδότησής µας. Ήδη έχουµε δει να ξεχυλώνονται οι εργασιακές µας σχέσεις και 
να εντατικοποιείται η δουλειά µας. Ήδη βλέπουµε καθηµερινά συναδέλφους να 
πλήττονται από τις λεγόµενες εργασιακές ασθένειες. 
 Βλέπουµε όµως ταυτόχρονα και τους πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι.  
 Αυτές είναι οι επιλογές της κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων της. 
 Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί στην τρόικα ότι τα επόµενα χρόνια θα εξασφαλίσει 
50 δις, όταν σε ένα χρόνο, µε όλα τα αντεργατικά µέτρα που έχει πάρει, µόλις και µετά 
βίας εξασφάλισε για τους τοκογλύφους 5 δις. Χρήµατα που θα εξασφάλιζε η 
κυβέρνηση µε µία φορολόγηση µε 2% των ετησίων κερδών των τραπεζών, το ποσό 
που αποµυζούν από τους δηµόσιους υπαλλήλους. Αλλά δεν έχουν κανέναν άλλον 
τρόπο, πλην της «πατριωτικής» σφαγής των εργαζοµένων. 
 Μέχρι τα 50 δισ. που ανακοίνωσαν στις Βρυξέλλες ότι θα «αξιοποιήσουν» πώς 
θα φτάσουν; Είναι απλό πώς σχεδιάζουν ότι θα φτάσουν: 

 ∆εν θα αφήσουν όρθιο τίποτα! Θα ρηµάξουν τα 
πάντα! Θα ξεπουλήσουν τον τόπο ολάκερο! Επιχειρήσεις, 
δίκτυα, φυσικοί πόροι, πλουτοπαραγωγικές πηγές, στεριά 
και θάλασσα, πάνε για ξεπούληµα!  

όταν κλείνει ένα 
σχολείο, ανοίγει µία 
φυλακή! 

 Πάνε να πυρ-πωλήσουν την Ελλάδα!  
 ∆εν πρόκειται για εκτίµηση. Είναι η απόφαση και το σχέδιό τους. Το οµολογούν. 
Το διακηρύσσουν! 
 Ήδη η κυβέρνηση πανηγυρίζει και µαζί της Ν∆, ΛΑΟΣ και ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ για την 
επιµήκυνση του χρέους και τον µειωµένο κατά 1% τόκο που πρέπει να πληρώσουµε. 



Εµείς όµως, οι «κοπρίτες», οι «τεµπελχανάδες» και οι «τζαµπατζήδες» ξέρουµε πολύ 
καλά Αν αυξηθεί ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου, ευθέως ανάλογη θα είναι και η 
τοκοχρεολυτική του επιβάρυνση. Που σηµαίνει ότι µε τη «χάρη» που µας έκαναν οι 
εταίροι και φίλοι, οι τόκοι που θα πληρωθούν πλέον σε δέκα και όχι σε πέντε χρόνια, και 
λόγω της «µείωσης» του επιτοκίου στα αρχικά τοκογλυφικά, τα νέα τοκογλυφικά που θα 
προστεθούν θα είναι αυξηµένα «µόλις» κατά 80%! ∆ηλαδή, σχεδόν διπλάσια! Και όχι 
φυσικά «λιγότεροι» από τους αρχικούς! 

Η πολιτική που αυτή τη στιγµή ακολουθείται, ούτε «έκτακτη», ούτε «προσωρινή» 
είναι, αλλά µε µια πρωτοφανούς εκδοχής αγριότητα συνιστά συνέχεια της γνωστής, της 
τακτικής και της µόνιµης λεηλασίας που για δεκαετίες υφίσταται ο ελληνικός λαός, µε τα 
ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα από εκείνα που κάθε φορά τάζουν. 

 Όποιος σήµερα δε 
φωνάξει, αύριο θα είναι 
αργά. 
Όποιος τούτη τη στιγµή 
λουφάξει για «να 
διαφυλάξει τα µισά», 
αύριο θα του τα πάρουν 
όλα. 
Όποιος από τώρα δεν 
ενωθεί σε ένα λαϊκό 
ποτάµι αποφασισµένο 
να τους σταµατήσει, σε 
λίγο θα τον 
ισοπεδώσουν. 

 Συνάδελφοι ο µόνος δρόµος για να ανατραπούν τα 
µέτρα που επέβαλε η Κυβέρνηση, είναι ο δρόµος του αγώνα. 
∆εν υπάρχει άλλος τρόπος.  

Πρέπει στο νέο ∆Σ του Συλλόγου µας να εκλεγούν 
συνάδελφοι µε θέσεις, µε διάθεση για αγώνα και διεκδίκηση 
και όχι συµβιβασµένοι που θ’ αντιδρούν σπασµωδικά στις 
κυβερνητικές επιθέσεις. 

Αυτό που προέχει, είναι το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου µας, 
να οδηγήσει τον Σύλλογο ενωµένο σε κατακτήσεις, µε 
συνδικαλιστική ικανότητα και ειλικρίνεια, µε αλληλεγγύη και 
αγωνιστικότητα. 
 Μια κρίσιµη διετία για τον κλάδο έρχεται !!! 
 Πρέπει να βγούµε επιθετικά και να διεκδικήσουµε : 

 
• Μόνιµη & σταθερή δουλειά, σταθερό ωράριο για όλους τους 

εργαζόµενους. 
• 7ωρο, πενθήµερο, 35ωρο. Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, 

όχι σε ελαστικά ωράρια. 
• Κατώτερο βασικό µισθό για τον ΥΕ 1.400 € και ανάλογη κλιµάκωση 

στις άλλες κατηγορίες. 
• Σύνταξη κατώτερη στα 1.200€ µε 30 χρόνια υπηρεσίας, στα 55 για τις 

γυναίκες και στα 60 για τους άνδρες (ανώτατα όρια) 
• Να χορηγηθούν, µε νοµοθετική ρύθµιση, τα 176€. 

• Αύξηση του επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών ώστε να αντιστοιχεί στο 
75%, τουλάχιστον, του αντίστοιχου των δικαστικών λειτουργών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Στις εκλογές ψηφίστε αγωνιστές συναδέλφους. 

 
ΨΗΦΙΣΤΕ : 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΓΚΙΟΚΑ ΣΟΦΙΑ 
ΣΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ. 
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