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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣΜΟ.  ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 

18-19/6 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση να 

συμμετέχει στην Πανελλαδική Σύσκεψη Σωματείων και Συνδικαλιστών που οργανώνει το ΠΑΜΕ 

στις 18 και 19 Ιουνίου 2022, στο κλειστό γήπεδο Δραπετσώνας «Αριστείδης Παπαμιχαήλ».  

Η Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνουν εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία, δεκάδες 

ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ μπορεί να αποτελέσει 

ιστορικό γεγονός για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Σήμερα είμαστε πιο ώριμοι να 

απαντήσουμε τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι για να βρουν το δίκιο τους κόντρα στους 

σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων, των κυβερνήσεων τους και της σαπίλας των 

εκφραστών τους στο εργατικό κίνημα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν ορισμένα αισιόδοξα 

μηνύματα, πως οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους μπορούν να αποσπάσουν 

κατακτήσεις, μακριά από τη λογική της εναλλαγής κυβερνήσεων που καλλιεργεί την αναμονή, τη 

λογική του «μικρότερου κακού» και την αδράνεια. Αυτή την πείρα θέλουμε να συζητήσουμε 

βάζοντας στόχο το επόμενο διάστημα οι εργαζόμενοι να βγουν πιο δυνατοί στην πάλη τους για 

μία καλύτερη ζωή που μας αξίζει. 

Έχουμε πλέον εμπειρία. Οι αγώνες του κλάδου μας για τα θέματα υγείας και ασφάλειας σε όλες 

τις υπηρεσίες, για μέτρα προστασίας από το Covid-19 αλλά και οι δεκάδες νέες εγγραφές στο 

Σύλλογο καθώς και η Γενική Συνέλευση των 300 συμμετεχόντων, έδειξαν έμπρακτα το σύνθημα 

της σύσκεψης: Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα.  

Οι Δήμοι είναι τμήμα του κράτους που θα κληθεί να παίξει ακόμα πιο ενεργό ρόλο στη 

διαχείριση της φτώχειας και ταυτόχρονα στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 

αύξηση της κερδοφορίας μιας χούφτας επιχειρηματιών. Την ίδια στιγμή οι λεγόμενες κοινωνικές 

δομές θα συμπιεστούν από το ενεργειακό κόστος και την διαρκώς μειούμενη κρατική 

χρηματοδότηση.  

Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι έχουμε χρέος να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να  

αποκαλύπτουμε στο λαό τα σχέδια των «αφεντικών των αφεντικών μας» δηλαδή των 

επιχειρηματικών ομίλων για τους οποίους δρουν και σχεδιάζουν οι δημοτικές αρχές. Να 

δυναμώσουμε τους αγώνες για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αυξήσεις στους μισθούς και τις 

συντάξεις αλλά και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του λαού για δωρεάν παιδικούς 
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σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ για στελεχωμένες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, για κατάργηση 

της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών ώστε ο λαός να μην πληρώνει στους Δήμους για τις 

υπηρεσίες που έχει πληρώσει ήδη μέσω της φορολογίας του στο κράτος.  

Με τέτοιο προσανατολισμό θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στη συλλογική σκέψη, ώστε 

η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ να γίνει η  αφετηρία μεγαλύτερων λαϊκών αγώνων.  

Γιάννενα 7 Ιουνίου 2022 


