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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κυβέρνηση «με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγια»!
Ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται δραματικά, η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις και
μεγαλώνει τα αδιέξοδα!
Ενημέρωση για την συνάντηση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ με την Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κα. Γεροβασίλη
Συνάντηση πραγματοποίησε η Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ με την την Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κα. Γεροβασίλη στις 24/1/2017 με στόχο την προώθηση των αιτημάτων και
την επίλυση των προβλημάτων των δημοσίων υπαλλήλων.
Οι απαντήσεις που έδωσε η κα. υπουργός στα ερωτήματα που έθεσε ο προεδρεύων
της Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ και πρόεδρος της ΔΑΚΕ Δ/Τ Γιάννης Πάϊδας και τα άλλα μέλη της Ε.Ε της
ΑΔΕΔΥ ήταν γενικόλογες και παρελκυστικές.
Συγκεκριμένα :
1. Προσλήψεις: Την ώρα που ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται δραματικά η κα.
υπουργός, δείχνοντας πίστη στους «θεσμούς» και στα μνημόνια, επισήμανε ότι το
2016 συνταξιοδοτήθηκαν 9.500 δημόσιοι υπάλληλοι και με βάση τις δεσμεύσεις
στους δανειστές θα υπάρχουν φέτος προσλήψεις 1 προς 4 συνταξιοδοτήσεις
δηλαδή μόλις 2.500.
Ξέχασε η κα. υπουργός τις υποσχέσεις του κυβερνώντος κόμματος και των
στελεχών του, για μεγάλο αριθμό διορισμών στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα για
τους χώρους που αποτελούν βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους όπως η
υγεία και η παιδεία. (Θυμίζουμε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού παιδείας κ.
Γαβρόγλου για 20.000 διορισμούς στην εκπαίδευση…)
2. Οι συμβασιούχοι: Η κα. υπουργός είπε αφενός το αυτονόητο ότι «θα
εξασφαλιστεί» η πληρωμή των συμβασιούχων!!! και αφετέρου το κυνικό ότι «όταν
λήξη η σύμβαση τους απολύονται»!
3. Ι.Δ.Α.Χ. του δημοσίου: Δεν μετατρέπονται σε μόνιμους σε αντίθεση με όσα
υποστήριζε ο προκάτοχος της κ. Κατρούγκαλος.
4. Κινητικότητα: Δεν προχώρησε διότι τα υπουργεία δεν έχουν καταθέσει ακόμα το
οργανόγραμμα τους… Μέχρι τις 15/2/2017 αναμένεται να υποβληθούν!
5. ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ:
α. Για το «ξεπάγωμα» του μισθολογίου και το αίτημα αποκατάστασης των
μισθολογικών απωλειών από το 2009 μέχρι σήμερα.

β. Την εξασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
γ. Το ζήτημα της συμμετοχής της ΑΔΕΔΥ και εκπροσώπων των εργαζομένων
στα όργανα διοίκησης του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ που για πρώτη φορά έχουν
αποκλειστεί!!!
δ. Το αίτημα να αυξηθεί το αφορολόγητο και όχι να μειωθεί.
ε. Αναπροσαρμογή στην αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων των
δημοσίων υπαλλήλων με δεδομένο την μείωση μισθών που έχουν δεχθεί από τον
χρόνο πού έλαβαν το δάνειο.
στ. Να μην ενεργοποιηθεί «ο κόφτης» στους μισθούς και στις συντάξεις.
ζ. Άγνωστο παραμένει το πότε θα γίνουν οι κρίσεις διευθυντικών στελεχών
στον δημόσιο τομέα.
Είναι εμφανές ότι τα κυβερνητικά στελέχη μένουν μόνο σε γενικόλογες αναφορές και
υποσχέσεις. Δύο (2) χρόνια στην διακυβέρνηση της χώρας μένουν σε διαπιστώσεις αντί να
δώσουν λύσεις. Σε αντίθεση με τις βαρύγδουπες δηλώσεις τους και προεκλογικές
δεσμεύσεις (κατάργηση ΕΝΦΙΑ, σκίσιμο των μνημονίων, καμία συζήτηση με την ΤΡΟΙΚΑ
κ.λπ.) έρχονται σήμερα να εφαρμόσουν νέο μνημόνιο, να επιβάλουν σκληρά μέτρα
λιτότητας στον ελληνικό λαό, να συρρικνώσουν ακόμα περισσότερο τον δημόσιο τομέα
και με τα λόγια «να χτίσουν ανώγεια και κατώγια»
Η ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα
καλεί τους εργαζόμενους σε διαρκή επαγρύπνηση και συσπείρωση με αγωνιστικό
πνεύμα. Μόνο έτσι θα περιφρουρήσουμε τα δικαιώματα μας και θα διεκδικήσουμε αυτά που μας
αφαίμαξαν οι μνημονιακές πολιτικές.
Τέλος καλούμε την κυβέρνηση ...επιτέλους να κυβερνήσει!!!
Οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία κουράστηκαν από τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα!

ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

