
                                ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

      Εμπρός για νέες κατακτήσεις.      Σύνταξη στα βαθειά γεράματα. 

       Προς τι η απόλυτη σιωπή; Πιστεύετε συνάδελφοι ότι δεν σας αφορά ή δεν το έχετε 

αντιληφθεί; 

       Εδώ δεν σας αγγίζει η πραξικοπηματική προώθηση χωρίς καμία απόφαση 

συνδικαλιστικών οργάνων . Πόση υποκρισία και λαϊκισμός.  Αποφασίστε τι θέλετε. 

Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι ή καθαρόαιμη φυλή ιδιαιτέρων  προσόντων; 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

       Καταγγέλλουμε προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως στρεφόμενοι προς  την κυβέρνηση 

την πραξικοπηματική ωμή και απαράδεκτη επιλογή της που με ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο 

παρά πέντε 30/12/2015 με την οποία παρατείνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την 

υπηρεσία . 

Καταγγέλλουμε την ΑΔΕΔΥ για την αποσιώπηση  και την ανοχή της αν δεν είναι η 

ίδια ή τα ανώτερα στελέχη της που προώθησαν  αυτή την ρύθμιση την ώρα που τόσα 

κροκοδείλια δάκρυα χύνουν για το ασφαλιστικό για το συνταξιοδοτικό και την αύξηση των 

ορίων ηλικίας. 

Την ώρα που συθέμελα γκρεμίζεται ο κόσμος, καταστρατηγούνται δικαιώματα και 

κατακτήσεις είναι απαράδεκτο συνδικαλιστικά να αποσιωπάται και να μην καταγγέλλεται 

αυτό  το  γεγονός.  

Είναι απαράδεκτο να ζητείται η αύξηση  των ορίων ηλικίας των εργαζομένων 

σχεδόν στα 67 έτη υπερθεματίζοντας και προωθώντας   σχέδια που ακόμα και οι 

κυβερνώντες δεν τολμούσαν να εφαρμόσουν. 

Είναι απαράδεκτο την ώρα που ζητάμε ταυτόχρονη συνταξιοδότηση στο λιγότερο 

χρόνο  σε περιπτώσεις περισσοτέρων ταμείων κύριας ασφάλισης, όπως για μας  το Ταμείο 

Νομικών, να διεκδικούμε μόνοι μας τον μεγαλύτερο. 

Τώρα αποδεικνύεται περίτρανα  πως λειτουργούν  οι καρεκλοκένταυροι 

εργατοπατέρες της ΑΔΕΔΥ με τους κατά τόπους και κλάδους αντιπροσώπους τους. 

Αυτοί που ευρισκόμενοι στην κορυφή της μισθολογικής και βαθμολογικής δομής 

και απολαμβάνοντας όλοι τα οφέλη κάθε είδους  επιδομάτων και επιδομάτων  θέσεων 

ευθύνης Γεν. Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων, τώρα που ήρθε η ώρα να 

αποχωρήσουν  δεν μπορούν να διανοηθούν ότι  θα τα στερηθούν. Όσοι έφυγαν πρόσφατα 

άραγε τι θα απογίνουν;  

 Είναι αυτοί που αδιαφόρησαν  παντελώς για το πάγωμα των μισθολογικών και 

βαθμολογικών προαγωγών των υπαλλήλων  εδώ και πέντε χρόνια. 

               Είναι αυτοί που αδιαφορούν για τους χιλιάδες νέους ανέργους (65% πρώτο 

ποσοστό στην Ευρώπη). 



               Είναι αυτοί που νοιάζονται μόνο για το τομάρι τους αδιαφορώντας για την 

τεράστια συνδρομή τους στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των επόμενων 

γενεών. 

                 Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση ή εναντίωση σε συγκεκριμένους . Είναι 

θέμα ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς. ΟΧΙ  ΣΤΙΣ  ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ 

ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.  

 ……………………….. ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ  ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ. 

   ………….. ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 

               

 

ΑΝΔΡΕΑΣ     ΠΑΣΧΟΣ  

Ένας απλός υπάλληλος με 31 χρόνια πραγματικής εργασίας που θεωρεί εδώ και 

χρόνια ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους και που 

ζητά να ισχύσει και στα δικαστήρια ότι στην εν γένει δημόσια διοίκηση ισχύει. 

 Οι επιλεκτικές εφαρμογές όσων βολεύουν από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα 

είναι υποκρισία , εμπαιγμός και ιδιοτέλεια.  

Αρχές αξιοκρατίας και διαφάνειας, επιβράβευσης ικανών και άξιων μέσα από 

αντικειμενικά μοριοδοτούμενα κριτήρια  που στο δημόσιο κάπως περιγράφονται αλλά 

που πάντως επιδέχονται βελτίωση, πρέπει να είναι  ο στόχος όλων μας. 

Η τροποποίηση του Κώδικα δεν πρέπει να γίνει; 

Η διατήρηση του ανύπαρκτου συστήματος αξιολόγησης ποιους άραγε βολεύει;  

Η ανεξάρτητη και αυτοτελής λειτουργία της Γραμματείας είναι μονόδρομος. 

  

                                         ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  

 


