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ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ! ! ! 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥΣ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η ΠΑΣΚΕ παίζοντας για άλλη μια φορά το παιχνίδι της κυβέρνησης και έχοντας το βλέμμα της, 

στις επικείμενες συνδικαλιστικές εκλογές, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ… Τα ψέματα όμως, ιδιαίτερα όταν είναι κραυγαλέα, αποδεικνύονται 

πολύ γρήγορα και δυστυχώς για την ΠΑΣΚΕ πριν περάσουν οι εκλογές…  Στην προκειμένη όμως 

περίπτωση τα ίδια τους τα κείμενα αποδεικνύουν την συνδικαλιστική τους ΑΛΗΤΕΙΑ… 

Και συγκεκριμένα… 

    Στην ανακοίνωση που έστειλε η ΠΑΣΚΕ στους συναδέλφους σήμερα (22.8.2011) 

αναστέλλοντας την απεργία, αναφέρει ότι υπάρχει δέσμευση απ την πλευρά της κυβέρνησης 

για τη διασφάλιση του συνόλου των αποδοχών μας… 

 

 

 

  

 

    Στο Δελτίο Τύπου όμως που έστειλε ταυτόχρονα στις εφημερίδες και που ήλπιζε να μην 

λάβουν γνώση οι συνάδελφοι, αναφέρει ότι ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει ΝΕΑ 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ… προεξοφλώντας και αποδεχόμενη ουσιαστικά και 

νέες περικοπές… 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ το ερώτημα για το τι τελικά δεσμεύτηκε ο υπουργός παραμένει… 

Η εμπειρία όμως απ’ το πρόσφατο παρελθόν, μας αποδεικνύει ότι για άλλη μια φορά η ΠΑΣΚΕ 

υποτιμώντας την νοημοσύνη χιλιάδων συναδέλφων, προσπαθεί να μας ξεγελάσει… Άλλωστε 

μόνο τυχαία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η δήλωση του εκπροσώπου της ΠΑΣΚΕ στην 

Εκτελεστική Επιτροπή, μετά από ερώτηση, ότι δεν ζητήσανε και δεν λάβανε γραπτή δέσμευση 

απ’ τον υπουργό, για όλα όσα ισχυρίζονται, μιας και ΔΕΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ κάτι τέτοιο… 

Τ η λ έ φ ω ν α  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  µ ε  Α Σ Κ Ι :    6 9 7 3 9 9 1 2 3 5 ,    6 9 7 2 0 8 2 4 1 0 ,    6977071059 

ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ     www.eforiakoi.org 

      

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ! 

Ανακοίνωση ΠΟΕ ΔΟY 22.8.2011 (το πλήρες κείμενο στο www.eforiakoi.org) 

‘’….Στη συνάντηση αυτή υπήρξε Δέσμευση τόσο  από τον Αναπληρωτή Υπουργό, όσο και απo 

τον Γενικό Γραμματέα ότι η όποια διαφορά προκύψει μεταξύ των σημερινών συνολικών 

αποδοχών και των αποδοχών του Νέου Μισθολογίου θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά 

και σε καμιά περίπτωση δεν θα υπάρξει επιπλέον μείωση των αποδοχών μας…..’’ 

Δελτίο Τύπου ΠΟΕ ΔΟY 22.8.2011 (το πλήρες κείμενο στο www.eforiakoi.org) 

‘’….Στη συνάντηση αυτή υπήρξε Δέσμευση τόσο απο τον Αναπληρωτή Υπουργό, όσο και απo 

τον Γενικό Γραμματέα ότι με το Νέο Μισθολόγιο δεν θα υπάρξει νέα δραματική μείωση των 

αποδοχών των υπαλλήλων του υπουργείου οικονομικών...’’ 


