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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!! 
  
Συναδέλφισσες, -φοι, 

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η 

Κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει πολυνομοσχέδιο 
«σκούπα» (για να κλείσει η αξιολόγηση). Μαζί θα 

κατατεθεί και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018. 

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυία για να καταλάβει 

κανείς, σήμερα, ότι: 

 Έρχονται και νέα αντιλαϊκά μέτρα για 
εργαζομένους, συνταξιούχους  

 Δεν καταργείται ούτε ένας αντεργατικός και 
αντιασφαλιστικός νόμος 

 Τα μνημόνια 1,2, και 3 ψηφίστηκαν και 

εφαρμόζονται από μια ευρεία γκάμα κομμάτων 
στη Βουλή, που προσπαθούν καθημερινά να μας 

αποπροσανατολίσουν με κινδυνολογίες, 
σκανδαλολογίες κ.α. 

 Οι απώλειες των εισοδημάτων μας ούτε στο 
ελάχιστο δεν αποκαθίστανται, αλλά αντιθέτως 

υπάρχει συνεχής, σταθερή  συρρίκνωσή τους 

(π.χ. μείωση αφορολόγητου ορίου, αύξηση κάθε 
λογής φόρων, ΕΝΦΙΑ κλπ)    

 Τα εύσημα που παίρνει η σημερινή Κυβέρνηση 
από ΕΕ, ΗΠΑ, Τρόικα, ΣΕΒ είναι για τη συνέπειά 

της στην αντιλαϊκή πολιτική, ή όπως κατ’ 

ευφημισμών λέγεται «στις μεταρρυθμίσεις» 

 Μια μικρή μειοψηφία, την ίδια περίοδο 

θησαυρίζει, έχει προκλητικά κέρδη και τρόπο 
ζωής 

 ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ «ΠΛΑΤΗ» ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΕΡΝΑΕΙ ΟΣΟ ΠΙΟ «ΑΝΩΔΥΝΑ» ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ 
Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ… 

ΦΥΣΙΚΑ 

Αν λοιπόν συνάδελφοι βγαίνει ένα ρεαλιστικό 

συμπέρασμα απ’ αυτήν  την πορεία είναι ότι η 

κατάσταση θα συνεχιστεί και η συντριπτική πλειοψηφία 
(εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία) θα βιώσει 

χειροτέρευση των όρων διαβίωσής της. Πρέπει να 
συνειδοτοποιηθεί ότι η κατάσταση «δεν πάει άλλο» και  

ότι όλοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία πρέπει να 

συμπορευτούν, να κάνουν πιο αποφασιστικά βήματα 
παρέμβασης, να δυναμώσουν την πάλη τους, την 

αναμέτρησή τους με την Κυβέρνηση, με το κεφάλαιο, να 
γυρίσουν την πλάτη τους στους συνένοχους 

κυβερνητικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές.   

 

Τα τελευταία χρόνια τόσο οι εργαζόμενοι όσο και 

οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, είχαν (όπως όλοι οι 

εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της χώρας) 

σοβαρές μειώσεις στις αποδοχές τους. Οι 

συμβάσεις της ΟΤΟΕ και οι Επιχειρησιακές, όχι 

μόνο δεν πρόβλεψαν αυξήσεις (έναντι της 

ακρίβειας- φόρων κλπ), αλλά αντιθέτως και απ’ 

αυτές σταμάτησε η εφαρμογή του ενιαίου 

μισθολογίου και η αλλαγή των αντίστοιχων 

κλιμακίων κάθε έτος, καθώς και η αύξηση του 

επιδόματος πολυετίας. 

Να προσθέσουμε ότι σ’ αυτές τις περικοπές και σ’ 

άλλες μικρότερες που δεν αναφέρονται, στα 

νοσήλια (νοσοκομεία – φάρμακα κα) το χέρι μας 

μπαίνει όλο και πιο βαθιά στην τσέπη… 

Ταυτόχρονα στην Τράπεζα επεκτείνεται η 

απασχόληση εργαζομένων από τα 

δουλεμπορικά γραφεία, που εκμεταλλεύονται 

τους εργαζομένους σε εξευτελιστικό βαθμό, με τη 

σιωπή, αποδοχή της ΤτΕ.  

Συνεχίζεται αργά και σταθερά η συρρίκνωση 

της σε Πρακτορεία – Υποκ/τα – Υπηρεσίες, με 

αποτέλεσμα πολλά Υποκ/τα – Πρακτορεία να 

έχουν πλέον διακοσμητικό ρόλο και μηδενικές 

εργασίες. 

 στις συντάξεις έχουν καταργηθεί τα δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, έχει μπει πλαφόν 

τόσο στην κύρια σύνταξη όσο και στις συνολικές 

συντάξιμες αποδοχές, ενώ υπάρχουν 7 ακόμα 

σοβαρές κρατήσεις από τους μνημονικούς νόμους 

που ψήφισαν και εφαρμόζουν ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ – 

ΝΔ – ΠΟΤΑΜΙ – ΠΑΣΟΚ – ΕΚ 

Οι πλειοψηφίες των δύο συλλόγων προφανώς 
δεν θεωρούν όλα αυτά προβλήματα. 

Κοκορομαχίες και «περί άλλων να τυρβάζουν». 

Όλοι σιγά σιγά αντιλαμβάνονται ότι η έγνοια τους 
είναι μόνο μία: «Ποιος θα γίνει χαλίφης στη θέση 

του χαλίφη»… 

 



 

…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 

Σήμερα κανείς συνάδελφος δεν ενημερώνεται για το τι 
συζητιέται και αποφασίζεται στα Γενικά Συμβούλια της ΤτΕ 
(θυμίζουμε ότι παλαιότερα εναλλάσσονταν ο εκπρόσωπος 
του ΣΥΤΕ, συνεδρίαζε το ΔΣ για τα θέματα του ΓΣ, υπήρχε 
διαπαραταξιακή εκπροσώπηση). Υπήρχαν παραταξιακές 
αποσπάσεις στο ΣΥΤΕ. Σήμερα ακόμα και οι ανακοινώσεις 
βγαίνουν σε ελάχιστο τιράζ. Οι όποιες διευκολύνσεις και 
στοιχειώδη δικαιώματα συνεχώς συρρικνώνονται. Η 
πλειοψηφία των ΔΣ (ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ) που έχει σοβαρές ευθύνες  
φαίνεται σαν να λειτουργεί σε διατεταγμένη υπηρεσία… για 
όλα αυτά τα ζητήματα. 

 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΑΚΟΜΑ 

 

Είναι συνεχής η προσπάθεια της Κυβέρνησης να 
καλλιεργήσει ένα κλίμα προσδοκιών, ένα κλίμα αναμονής 
κόντρα στη σκληρή πραγματικότητα. Τόσο ο Πρωθυπουργός 
όσο και τα στελέχη της κυβέρνησης περιγράφουν ένα 
αισιόδοξο αύριο με επενδύσεις και δίκαιη ανάπτυξη. Για 
τους εργαζομένους, συνταξιούχους και νεολαία που 
βιώνουν απίστευτες δυσκολίες, τίποτα από τα παραπάνω 
δεν μπορούν να τους γεμίζουν αισιοδοξία. Οι αντεργατικοί 
νόμοι που ψηφίστηκαν με τα μνημόνια 1,2, και 3 να «ζουν 
και βασιλεύουν» κανείς τους δεν αναφέρεται στην 
κατάργησή τους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
(ΣΕΒ) ήταν σαφής (Οκτώβριος 2017): «Η επιστροφή στο 
καθεστώς εργασιακών ρυθμίσεων που ίσχυε πριν την κρίση 
είναι μια ανιστόρητη ουτοπία…» Με βάση και μόνο αυτό 
είναι φανερό ότι έρχεται σκληρή αναμέτρηση…   

 

ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ 
 

Το 2011 ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΤΡΟΙΚΑ προχώρησαν στην 
είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ (Έκτακτο Ειδικό Τέλος 
Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών). Μετονομάστηκε σε 
ΕΕΤΑ (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων) και στη συνέχεια 
ΕΝΦΙΑ με επέκταση του χαρατσιού σε κάθε σπιθαμή 
γης. Το έκτακτο δηλαδή τέλος (όπως έλεγαν οι 
κυβερνώντες) έχει παγιωθεί και χτυπάει και την πιο 
μικρή ακίνητη περιουσία. Στο πλαίσιο της 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 προβλέπονται 
έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2031!!! 
Παράλληλα βέβαια με το σύνολο και των υπόλοιπων 
αντιλαϊκών φόρων. Το έκτακτο λοιπόν χαράτσι όχι μόνο 
είναι μόνιμο αλλά θα μας αναγκάζει κάθε χρόνο να 
βάζουμε «το χέρι στην τσέπη όλο και πιο βαθιά…». 

 

 

…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 
«ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ» 

1. Οι συνταξιούχοι της ΤΕ, όταν ήταν εν ενεργεία 
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ πλήρωναν στο ταμείο συντάξεών τους, 
εισφορές 11% συν 26% ο εργοδότης, επί όλων των 
αποδοχών τους (έξτρα κρατήσεις σε υπερωρίες, 
προαγωγές κλπ). Αντίστοιχα οι σημερινοί συνταξιούχοι 
του ΙΚΑ πλήρωναν 6,67 και 13% και όχι επί όλων των 
αποδοχών τους. Υπήρχε και πλαφόν στα 2.700€ 
περίπου. Αν λοιπόν ένας Τραπεζοελλαδίτης έπαιρνε 
μεικτά 4.000 πλήρωνε (μαζί με την εργοδοτική εισφορά) 
κάθε μήνα στο ταμείο συντάξεων 1.480€. Αντίστοιχα ο 
του ΙΚΑ περίπου 540. Αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής τι 
έχουμε πληρώσει για ταμείο συντάξεων… αλλά και γιατί 
οι Τραπεζοελλαδίτες όχι μόνο «δεν πρέπει να μιλάνε» 
όπως μας λένε συνδικαλιστές (αλλά καλοπροαίρετα και 
κάποιοι συνάδελφοί μας) αλλά θα πρέπει να 
εξεγερθούμε ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ για αυτή την ανάλγητη 
αντιασφαλιστική πολιτική.   

2. Επισημαίνουμε ακόμα ότι σήμερα τα πράγματα 
αλλάζουν. Οι εισφορές στην ΤΕ των εν ενεργεία ήδη 
μειώνονται σταδιακά και μέχρι το 2021 θα εξισωθούν με 
αυτές του ΙΚΑ μ’ ότι αυτό συνεπάγεται..   ΕΝΩ 

3. με τη συμφωνία συλλόγων ΤΕ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
25/6/2013 για τη δημιουργία του λογαριασμού 
μετεργασιακών παροχών ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΛΛΕΣ ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΑΚ ΚΑΙ ΕΣΑΚ-Σ) 
οδηγούν το Μετοχικό Ταμείο στην πλήρη απαξίωση. 
Μένει ο λογ/μος που όμως για να μην ξεχνάμε 
πληρώνουμε 2,2% ΕΙΣΦΟΡΑ!!! και που βάσει της 
συμφωνίας του 2013 μπορεί να οδηγηθεί σε ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία ή να γίνει επαγγελματικό ταμείο!! 

Για όσους δεν το κατάλαβαν ακόμα η εργοδοσία και οι 
άλλες παρατάξεις έχουν δρομολογήσει πολύ επικίνδυνες 
και επώδυνες καταστάσεις για τις συνταξιοδοτικές 
αποδοχές ΟΛΩΝ ΜΑΣ. 

Παγκόσμια υπάρχουν 2 κοινωνικές ομάδες (τάξεις). 

Από τη μία οι άνθρωποι της εργασίας (εργάτες του 
πνεύματος και της ύλης) το 90% του πληθυσμού και από 
την άλλη βιομήχανοι, εφοπλιστές, καναλάρχες μαζί με 
τους παρατρεχάμενους είναι το 10%. 

Ογδόντα χρόνια μετά, παρότι μεσολάβησε ένας 
παγκόσμιος πόλεμος, εμφύλιος, χούντα, οικονομική και 
κοινωνική κρίση, τίποτα δεν άλλαξε. 

Όλα τα δεινά μόνο το λαό άγγιξαν. Πείνα, δυστυχία, 
κατάθλιψη, αυτοκτονίες. Τα σπίτια θα τα ‘παιρνε ο  
κομμουνισμός!!! Τα παίρνουν αστικές κυβερνήσεις. 
Εργασία δεν υπάρχει. Τα νιάτα, οι επιστήμονες 
ξενιτεύονται σε άλλες χώρες. Υγεία σε άθλια κατάσταση 
για τους πολλούς. Παιδεία μια από τα ίδια. Αλήθεια τι 
άλλο περιμένουμε!!! 

Επιτέλους συνάδελφοι θα αφήσουμε όπως πάντα τη 
μειοψηφία και τις εφεδρείες του συστήματος να 
κουμαντάρουν κατά πώς θέλουν τις τύχες μας;;; 

Δεν πρέπει να αντιδράσουμε και να γίνει αυτός ο λαός 
αφέντης στον τόπο του;;; 

Το οφείλουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΕΤΙΩΝ 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2017 
 



 

…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 
 
ΝΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Σε χαμηλή πτήση παραμένει το ζήτημα των 
δραστηριοτήτων πολιτισμού στο Σύλλογό μας. Σε μια 
εποχή που η ασφυκτική πίεση στο βιοτικό μας επίπεδο 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική και 
οικογενειακή μας ζωή και ηρεμία, και που οι 
πολιτιστικές δραστηριότητες αναδεικνύονται 
περισσότερο από ποτέ, κυριολεκτικά, σε «ζωτικής 
σημασίας», μόνον οι «παραδοσιακές» ομάδες -–
θεατρική, χορού, χορωδία— και κάποιες εκδρομές και 
αθλητικές δραστηριότητες καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το 
μέγα κενό. Η εμπειρία έχει δείξει, πως η λειτουργία της 
Πολιτιστικής Επιτροπής μπορεί να κινητοποιήσει το 
μεγάλο δυναμικό πολιτισμού που έχουν οι συνάδελφοί 
μας. Το Δ.Σ. έχει μεγάλη ευθύνη, και το κρίμα… είναι 
μεγάλο! 
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ 
ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ 
 
Οι επίσημες ανακοινώσεις και ενημερώσεις που έγιναν 
για τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ που έκρινε 
αντισυνταγματικούς τους νόμους 4051/12, 4093/12, 
δείχνει ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση (σε συνεννόηση με 
«θεσμούς» και εργοδότες) μπορεί να ανατρέπει στην 
πράξη την οποιαδήποτε θετική δικαστική απόφαση. 
Άλλωστε και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ξανά 
παρόμοια περιστατικά. 
Χωρίς, λοιπόν, να απορρίπτουμε, ως ΕΣΑΚ, το 
δικαστικό αγώνα για διεκδικήσεις, επιβεβαιώνεται, για 
άλλη μια φορά, ότι ΜΟΝΟ Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ μπορεί να φέρει σταθερά 
αποτελέσματα. Και είναι ο δρόμος που βάζει σε κίνηση 
εργαζόμενους – συνταξιούχους – νεολαία και τους 
συνειδητοποιεί στην πάλη για την ανατροπή της άδικης 
ταξικής κοινωνίας μας. 
 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                6944 609544 

Καπνίση Σούζυ                                        6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα                                   6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης              6975 756429 

Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 

Χάμος Βασίλης                                         6948 598178 

 
 

 
 

…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 
 
ΚΥΛΙΚΕΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
 
Η ανάθεση της διαχείρισης των κυλικείων σε εταιρείες 
(!!!), συνοδεύεται, σύμφωνα με αξιόπιστες 
πληροφορίες, με αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα 
των κυλικείων: Τα κυλικεία, εκτός από μέσο φθηνότερης 
σίτισης των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΤτΕ, 
ήταν και χώροι χαλάρωσης, ανταλλαγής απόψεων 
και προβληματισμού, και συνδικαλιστικών μικρών 
συγκεντρώσεων.… 
Αυτά, όπως φαίνεται, επιχειρείται να αλλοιωθούν και να 
καταργηθούν, αφήνοντας χώρο ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ, πλήττοντας με έναν ακόμη 
έμμεσο τρόπο τη συνδικαλιστική δραστηριότητα 
στην Τράπεζα και τους δεσμούς «εν ενεργεία» και 
συνταξιούχων. Ακούγεται, μάλιστα, πως με την 
επικείμενη (συντελεσθείσα;) καθιέρωση ηλεκτρονικής 
κάρτας για την είσοδο και χρέωση στο κυλικείο, θα 
αποκλειστούν παντελώς οι συνταξιούχοι! Κι αυτό, 
όταν η κατακόρυφη πτώση του βιοτικού επιπέδου των 
περισσοτέρων, απαιτεί ενίσχυση και διευκόλυνση της 
φθηνότερης σίτισης (βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας 
η λειτουργία κάποτε στην ιστορική «Σίνα 16» 
εστιατορίου!), και όχι την κατάργησή της! Και η 
ψυχολογική καταρράκωση που ήλθε ως συνέπεια, 
απαιτεί την ενίσχυση των δεσμών και της 
κοινωνικότητας! 
Ας μην έχουν κάποιοι ψευδαισθήσεις. Οι πληγές 
που ανοίγονται στο σώμα της κοινωνίας, όσο 
μικρές ή μεγάλες κι αν είναι, κάποια στιγμή δεν θα 
αποτελούν, όσο σήμερα, ανασταλτικό παράγοντα 
για τη συνδικαλιστική, την κοινωνική και την 
πολιτική δράση. Και τότε θα διεκδικηθούν ΟΛΑ ΤΑ 
ΚΛΕΜΜΕΝΑ, ΕΙΤΕ ΥΛΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΑΫΛΑ. Και οι 
ευθύνες από αυτούς που μας τα στέρησαν! 
 
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; 
 
Η «Τρόικα» -- «θεσμοί»  κατ’ ευφημισμόν—, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ενέπλεξε στις συζητήσεις—
διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και το Ταμείο 
Υγείας μας, ζητώντας την … ένταξή του στον ΕΟΠΠΥ!!! 
Σύμφωνα δε, με άλλες πληροφορίες, ανάλογο θέμα 
θέτει σε έγγραφό της και κάποια υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης…!!! 
Ας ελπίσουμε πως όλα αυτά είναι …εμπνεύσεις «της 
στιγμής» κάποιων παραγοντίσκων – υπαλληλίσκων, και 
όχι πολιτικές προθέσεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ προς 
«πάσαν κατεύθυνσιν»: «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ!» 
Εμείς, που ως ΕΣΑΚ, πριν μερικά χρόνια, 
πρωτοστατήσαμε στην υπεράσπιση του σωματειακού 
του χαρακτήρα για να αποτρέψουμε τη μετατροπή του 
σε εταιρεία, δεν θα επιτρέψουμε την άλωση αυτού 
του ιστορικού θεσμού από οιεσδήποτε εγχώριες ή 
αλλοδαπές σκοπιμότητες. Κι ας μην ελπίζουν 
σε …Κερκόπορτες. Έχουν, πλέον, «γνώσιν οι 
φύλακες»… 
Το χρωστάμε στους αγωνιστές συναδέλφους του 
παρελθόντος που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία 
του, το χρωστάμε σε μας τους ίδιους, το χρωστάμε 
στα παιδιά μας και στις νεώτερες γενιές. 

  



 

 
ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 

 

Δημοσιοποιήθηκε εδώ και λίγο καιρό το ταξικό, ενωτικό 

πρόγραμμα  διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ για τον επόμενο 

χρόνο. Ο περιορισμένος χώρος μας αναγκάζει να 

κοινοποιήσουμε ορισμένες βασικές διεκδικήσεις που 

αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, συνταξιούχων και 

νεολαίας. 

 

 Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και 

επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ για όσους 

αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για 

αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Κατώτερο 

μεροκάματο στα 33,57 ευρώ. 

 Να καταργηθεί με νόμο το αίσχος των άθλιων μισθών 

πείνας, των 586 και 511 ευρώ και κανένας 

εργαζόμενος να μη βρίσκεται κάτω από τα 751 ευρώ. 

 Επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων. 

 Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι 

που τσακίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις. Καθολική 

ισχύς και υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ. Εφαρμογή της 

μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς 

κανένα χρονικό περιορισμό. 

 Επαναφορά των μισθών στα προ κρίσης επίπεδα στο 

Δημόσιο, με αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των 

απωλειών, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. 

 Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, 

προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. 

 Να εκπίπτουν από τη φορολόγηση και οι δαπάνες 

Υγείας, ΔΕΗ, θέρμανση, νερό, τηλέφωνο. 

 Να φορολογούνται με 45% τα κέρδη και τα 

περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. 

 Αμεση κάλυψη και επιδότηση όλων των ανέργων για 

όσο διαρκεί η ανεργία. 

 Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών 

συντάξεων στο ύψος που ήταν το 2009. Επαναφορά 

13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης. 

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και 

των τριών μνημονίων, που μειώνουν συντάξεις και 

παροχές. 

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, με 

κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Ενα σχολείο 

για όλα τα παιδιά που θα μορφώνει, δεν θα εξοντώνει 

και θα διδάσκει την ιστορική και επιστημονική αλήθεια. 

 Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, 

σύγχρονο σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, Προληπτικής 

και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, χωρίς καμία άλλη 

προϋπόθεση, που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά 

από το κράτος. Κάλυψη όλων των απαιτούμενων 

ειδικοτήτων εργασίας με σχέσεις μόνιμης εργασίας. 

Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων. Η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και όλες οι παροχές των ασφαλιστικών 

ταμείων να περάσουν στην αποκλειστική ευθύνη του 

κράτους, με χρηματοδότηση 100%. 

 Οχι στις αντιδραστικές αλλαγές που αφορούν τη 

λειτουργία των συνδικάτων, την προκήρυξη απεργιών 

και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζομένων, τις 

εργατικές διεκδικήσεις. 

 Πάλη ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης, 

έμμεσης ή άμεσης. Διεκδίκηση μείωσης των τιμών 

χρήσης ηλεκτρικού, πετρελαίου, φυσικού αέριου, 

νερού για την κατανάλωση των εργατικών - λαϊκών 

νοικοκυριών, για τους αγρότες. 

 Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου της 

«απελευθέρωσης» στρατηγικών τομέων της 

οικονομίας (Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, 

ύδρευση). Αποκλειστικά κρατικοί ενιαίοι φορείς, που 

ως λαϊκή περιουσία θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. 

 Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 

και πολέμους εκτός συνόρων. Καμία εμπλοκή στα 

σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να κλείσουν όλες οι 

ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εξω το ΝΑΤΟ από 

το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. 

 

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 
ΜΙΣΘΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Στη μέγγενη των περικοπών και της 
αβεβαιότητας 
ΦΟΡΟΙ:  
Εισοδήματος: Αυξάνεται συνεχώς (π.χ. μέσω μείωσης του 
αφορολόγητου ορίου) 
ΕΝΦΙΑ: Αυτός που θα… καταργούνταν μας καταδυναστεύει 
Έμμεσοι: Σχεδόν αόρατοι, τραβούν την ανηφόρα 
ΔΙΟΔΙΑ: Χάνουμε το… μέτρημα των σταθμών και των τελών 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Μειώνεται η κατανάλωση και των βασικότερων 
αγαθών 
ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ: Για νοσήλια και δίδακτρα παντός τύπου, 
όλο και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη 
ΑΝΕΡΓΙΑ: Παραμένει στα ύψη 
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η ζούγκλα της 
νεολαίας, με μειωμένες αμοιβές και ασφάλιση 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: Το σύγχρονο εθνικό έγκλημα 
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Δρόμοι, λιμάνια, 
αεροδρόμια, οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, κτίρια και 
οικόπεδα του Δημοσίου, όλα στο σφυρί 
ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Οι «φονιάδες των λαών» έγιναν 
«στρατηγικοί εταίροι»… Πλήρης υποταγή σε ΝΑΤΟ – 
Αμερικάνους – ΕΕ – Τρόικα   
 

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ 

 
ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΛΗ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: 
 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

 


