
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
Οµολογεί ότι θα κάνει διαχείριση της φτώχειας 

 
 

Αποκαλυπτικός ο Γ. Κατρούγκαλος στη χτεσινή συνάντηση µε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ 

«Δε θα υπάρξει καµιά αποκατάσταση µισθολογικών και εργασιακών απωλειών. Δεν υπάρχουν λεφτά. 
Σας το λέω ξεκάθαρα, τη φτώχεια θα διαχειριστούµε. Αλλαγές στο µισθολόγιο µπορούµε να 
συζητήσουµε από το 2016 και µετά». Μ' αυτά τα λόγια συνόψισε τις θέσεις της κυβέρνησης για τους 
εργαζόµενους στο Δηµόσιο ο νέος αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Γ. 
Κατρούγκαλος, στη συνάντηση που είχε χτες µε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. 

Απόλυτα συνεπής µε τα ψίχουλα που περιέχονται στο προεκλογικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε στους 
συνδικαλιστές ότι ο κρατικός προϋπολογισµός θα αναθεωρηθεί αλλά όχι ως προς την αποκατάσταση 
των απωλειών. Όπως είπε, η δηµιουργία ενός νέου µισθολογίου, που θα αποκαθιστά τις απώλειες, δεν 
είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αυτό που µπορεί να συζητήσει η κυβέρνηση, είναι µόνο 
κάποιες θεσµικές και δοµικές αλλαγές. 

Σε άλλο σηµείο, και ύστερα από παρέµβαση του εκπροσώπου του ΠΑΜΕ, που ανέδειξε το ρόλο του 
κράτους στην εξυπηρέτηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων, ο υπουργός απάντησε ότι 
η κυβέρνηση «δε θα κάνει καµιά αλλαγή στο χαρακτήρα του κράτους. Όποιος κυβερνά δε σηµαίνει ότι 
έχει και την πραγµατική εξουσία. Κάποιες αλλαγές θα γίνουν αλλά όχι στο χαρακτήρα του κράτους 
και σε αυτό -έφτασε να πει- χρειαζόµαστε τη βοήθεια του ΠΑΜΕ»! Για να εισπράξει την απάντηση από 
τον εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ ότι τέτοια βοήθεια δεν υπήρξε και δε θα υπάρξει ποτέ από τις ταξικές δυνάµεις. 

Κατά τα άλλα, ο υπουργός επανέλαβε ότι οι καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ θα επαναπροσληφθούν, όχι όµως µε 
8ωρη σταθερή και µόνιµη εργασία, όπως ζήτησε το ΠΑΜΕ, αλλά µε τους προηγούµενους όρους, δηλαδή µε 
4ωρο και ελαστική απασχόληση. Ακόµα, δεν απάντησε αν θα γίνουν οι προγραµµατισµένες 15.000 
προσλήψεις στο Δηµόσιο για το 2015, ενώ για τους «διαθέσιµους» είπε ότι θα προσληφθούν όλοι αλλά 
µέσω κινητικότητας. Δηλαδή, δε θα τοποθετηθούν στη θέση που ήταν και είναι πολύ πιθανό να 
µετακινηθούν. 

Τέλος, δήλωσε υπέρ ενός συστήµατος αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων που θα συνδέεται µε την 
αποδοτικότητα και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Γιατί να µη δώσω στους τρεις καλύτερους από τους δέκα 
κάτι παραπάνω;», αναρωτήθηκε και εξήγγειλε ότι η συνέντευξη θα διατηρηθεί στη διαδικασία της 
«αξιολόγησης», αλλά θα µειωθεί η βαρύτητά της. Η θέση αυτή για την «αξιολόγηση», είχε κατά τη 
συζήτηση τη στήριξη των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚ, της ΔΑΚΕ και της ΑΠ (ΣΥΡΙΖΑ). Ακόµα, κάλεσε την 
ΑΔΕΔΥ να καταθέσει σχετική πρόταση για την αξιολόγηση, αλλιώς θα προχωρήσει µονοµερώς. 

 ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ-ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ. Δε θα ζήσουµε µε ψίχουλα. Όλοι και όλες στον 
αγώνα για την ανάκτηση των τεράστιων απωλειών που είχαµε τα προηγούµενα χρόνια, για την 
ικανοποίηση όλων των αναγκών µας. 
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