
 
 

Ακινα, 15/03/2016 

 
ΚΟΙΤΑ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ… 

 
Η παράταξθ τθσ ΑΣΚΙ με πρόςφατθ ανακοίνωςι τθσ επιχείρθςε μάταια 

χρθςιμοποιϊντασ τθν παλιά ξεπεραςμζνθ τακτικι τθσ παραπλθροφόρθςθσ, να 

μετακυλιςει το βάροσ των ευκυνϊν οπουδιποτε αλλοφ, πλθν τθσ ίδιασ, προςπακϊντασ να 

πείςει τουσ ςυναδζλφουσ ότι ωσ παράταξθ αντιπολιτεφεται τθν κυβερνθτικι πολιτικι. 

Αναρωτιόμαςτε ςυνάδελφοι… πόςο χαμθλά τοποκετοφν τθ νοθμοςφνθ όλων μασ; 

 Μιλοφν και φζρνουν ψεφτικα ψθφίςματα ςτο Γενικό Συμβοφλιο δικεν εναντίον του 

αςφαλιςτικοφ και τθσ κυβζρνθςθσ, αυτοί που τθν ίδια ςτιγμι εξυπθρετοφν και αςπάηονται 

τουσ υπευκφνουσ μιασ πολιτικισ που είναι ζτοιμθ να  φζρει το χειρότερο αςφαλιςτικό 

νόμο του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.         

Η ΔΑΚΕ δεν ψιφιςε τθν πρόταςθ τθσ ΑΣΚΙ για το αςφαλιςτικό  όπωσ επεδίωκε θ ΑΣΚΙ 

να κατατεκεί. Αντικζτωσ,  προτείναμε τθν ςυμπλιρωςθ τθσ πρόταςθσ προκειμζνου ς’ αυτιν 

να ςυμπεριλαμβανόταν θ διατιρθςθ  των τριϊν (3) ταμείων, αντιδρϊντασ κάκετα ςτθ 

δθμιουργία του Υπζρ – Ταμείου του κ. Κατροφγκαλου, που αποτελεί άλλωςτε και τθν 

επίςθμθ κζςθ τθσ ΑΔΕΔΥ.  

Φυςικά κάτι τζτοιο ςτθν «αντικυβερνθτικι» ΑΣΚΙ δεν άρεςε κακόλου, με 

αποτζλεςμα να αρνθκοφν τθν προςκικθ τθσ ΔΑΚΕ, που υπενκυμίηουμε ότι αποτελεί κζςθ 

τθσ ΑΔΕΔΥ και του ςυνόλου των δθμοςίων υπαλλιλων. Συνάδελφοι, ςυνεχίηουμε να 

πιςτεφουμε ότι το κζμα τθσ ενοποίθςθσ των τριϊν  ταμείων ςε ζνα, είναι μια ξεκάκαρθ 

εγκλθματικι παραχϊρθςθ τθσ κυβζρνθςθσ προσ τουσ δανειςτζσ, κάτι που οι προθγοφμενεσ 

κυβερνιςεισ το είχαν αποφφγει.  

Με το νζο υπζρ – ταμείο οι δθμόςιοι υπάλλθλοι που είναι οι μόνοι που δεν 

μποροφν να ειςφοροδιαφφγουν κα χρθματοδοτοφν με τισ ειςφορζσ τουσ, τουσ 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και τουσ αγρότεσ!!! 



 

 

Ασ αφιςουν λοιπόν τθν ανοφςια φλυαρία και ασ μασ απαντιςουν οι ςυνάδελφοι 

αρχιςυνδικαλιςτζσ τθσ ΑΣΚΙ: Στθρίηουν ι όχι αυτι τθν κυβερνθτικι κζςθ που μζχρι ςιμερα 

εκφράηει ο ςφντροφόσ τουσ κ. Κατροφγκαλοσ;  

Όςο για τθν διαδικαςία επιλογισ προϊςταμζνων θ ΔΑΚΕ ξεκάκαρα δεν ψιφιςε τθν 

πρόταςθ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του νζου Νόμου Βερναρδάκθ αφοφ:  

- Η αξιολόγθςθ των Διευκυντϊν από τουσ Τμθματάρχεσ και των Τμθματαρχϊν από τουσ 

υφιςταμζνουσ τουσ, οδθγεί ευκζωσ ςε ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ και εφνοιασ.  

- Είναι υπαρκτόσ ο κίνδυνοσ διεκδίκθςθσ κζςεων ευκφνθσ των υπθρεςιϊν μασ και από 

υπαλλιλουσ άλλων υπουργείων. 

- Υπερμοριοδοτοφνται οι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

   Όςο για τθν ΤΕ κατθγορία για να βάλουμε τα πράγματα ςτθν κζςθ τουσ: Η 

δυνατότθτα των ςυναδζλφων τθσ ΤΕ κατθγορίασ να τοποκετοφνται ςε κζςεισ ευκφνθσ 

(Τμθματάρχεσ – Διευκυντζσ) υπιρχε και πριν τον Νόμο Βερναρδάκθ ςε όλο το δθμόςιο 

τομζα πλιν τθσ ΓΓΔΕ όπου επι κθτείασ του κ. Θεοχάρθ κεςπίςτθκε θ εξαίρεςθ τθσ ΓΓΔΕ . 

  Η ΔΑΚΕ ιταν από τθν αρχι αντίκετθ ςε αυτιν τθν αδικία και διαχρονικά 

υποςτθρίηουμε τθν κατάργθςι τθσ κζτοντασ ςυνεχϊσ το κζμα ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ 

υπουργοφσ. Όμωσ παρότι όλοι εξζφραηαν τθν βοφλθςι τουσ για επίλυςθ του κζματοσ δεν 

ζχει ψθφιςτεί ακόμθ θ ςχετικι διάταξθ.  

  Για ποιο λοιπόν λόγο θ «αριςτερι» κυβζρνθςθ που κατανοεί βακιά τα προβλιματα 

των δθμοςίων υπαλλιλων και ςκφβει ς’ αυτά, κακυςτερεί ακόμθ και ςιμερα με διάφορεσ 

μεκοδεφςεισ και κωλυςιεργίεσ τθν ψιφιςθ τθσ διάταξθσ;  

  Η πικρι αλικεια, ςυναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, είναι ότι θ παράταξθ τθσ ΑΣΚΙ 

με ςχζςεισ ευκείασ εξάρτθςθσ με κζντρα εξουςίασ, υπό τον φόβο τθσ πλιρουσ 

αποκάλυψθσ για το ποιοί τελικά είναι και ποιουσ τελικά ςτθρίηουν οδθγείται ς’ ζναν 

άνευ προθγουμζνου πόλεμο εναντίον των λοιπϊν παρατάξεων για να ςϊςει ότι μπορεί!     

 

 


