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 Πικέρμι, 20 Οκτωβρίου 2016 
  
  

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ – ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕ 

 

Αγωνιστικής διαμαρτυρίας με 

τρίωρη λειτουργική κατάληψη του ΚΑΠΕ, 

την Τρίτη, 25/10/2016 και ώρα 2 μ.μ. 

 

Οι εργαζόμενοι του ΚΑΠΕ στη σημερινή τους Γενική Συνέλευση διαπιστώνουν ότι όχι 

μόνο τα προβλήματα δεν λύνονται, αλλά, αντίθετα επιδεινώνονται. Η καλόπιστη διάθεση 

συνεννόησης και η στάση αναμονής μας, εξελήφθη ως αδυναμία, αν όχι και υποταγή. 

Η σημερινή διοίκηση, εδώ και ενάμισι χρόνο, αντί να ασχοληθεί με την ανάκτηση της 

διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Κέντρου, συνεχίζει την πολιτική των 

προκατόχων της, διεξάγοντας αγώνα προσαρμογής του ΚΑΠΕ σε νόμους και διατάξεις 

που αφορούν τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους (δημοσίους) από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Κι όχι μόνο. Σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του ΚΑΠΕ, 

εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται για το στενό δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, 

τα ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται, κυρίως, από τον τακτικό προϋπολογισμό, καθώς  και 

τους ΟΤΑ. 

Η διοίκηση φέρει ακέραια την ευθύνη της καταστρατήγησης του Προεδρικού 

Διατάγματος του ΚΑΠΕ (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 3734/2009) 

όπου με σαφήνεια ορίζεται ότι το ΚΑΠΕ «…έχει διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια…» 

 

Απαιτούμε άμεσα να παρθούν αποφάσεις για την ανάκτηση της διοικητικής 

αυτοτέλειας του ΚΑΠΕ και να σχεδιαστούν δράσεις για την οικονομική 

αυτοδυναμία. 

 

Άμεσα και πρώτα βήματα πρέπει να είναι: 



 Η απένταξη του ΚΑΠΕ από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η διοίκηση να 

αναλάβει, ως οφείλει, τα δέοντα τόσο σε νομικό όσο και πολιτικό επίπεδο.  

 Η οριστική διαγραφή των αναδρομικών οφειλών, τις οποίες άδικα προσπαθούν να 

καταλογίσουν στους εργαζόμενους, αν χρειαστεί ακόμα και με απόφαση του ΔΣ του 

ΚΑΠΕ. 

 Η επανεξέταση της ένταξής μας στο ενιαίο μισθολόγιο και στους λοιπούς νόμους που 

απορρέουν – πια – από αυτήν την ένταξη (σύμφωνα με τον Νόμο 4270/14). 

 Η μη υλοποίηση των οριζόντιων μνημονιακών νόμων, αρχής γενομένης της ένταξής 

μας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. 

 

Από τη μεριά μας, δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω συρρίκνωση του 

ΚΑΠΕ, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται σε μαρασμό ή ακόμα και σε διάλυσή, και 

ότι θα αγωνιστούμε για την επιβίωσή του, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, 

συνδικαλιστικό, πολιτικό ή και νομικό. 

Ως πρώτη και συμβολική κίνηση αγωνιστικής διαμαρτυρίας, προχωράμε σε τρίωρη 

λειτουργική κατάληψη του ΚΑΠΕ, την Τρίτη, 25/10 και ώρα 2 μ.μ., όπου κατά 

τη διάρκεια της θα συζητήσουμε καινοτόμους τρόπους ανάδειξης και προώθησης των 

αιτημάτων μας. Άρα η συμμετοχή μας δεν πρέπει και δεν θα είναι συμβολική, αλλά, 

μαζική και δημιουργική. 

 
 


