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ΑΝΕΝ∆ΟΤΟΣ ΚΑΤΑ ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΑ 

Ζητάνε και τα ρέστα 
Του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΤΣΗ 

 
Ανένδοτο αγώνα κατά του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή κήρυξε ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΓΑ, με δημόσια καταγγελία, που διανεμήθηκε εντός της υπηρεσίας και 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία (Π. 
Παναγιωτόπουλο, Γ. Ανδριανό, Κ. Γιαννακίδου). Αιτία πολέμου 
θεωρήθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά της γενικής διευθύντριας 
Αθλητισμού Μαρίας Χρυσοστομίδου (πλήρης δικαίωση προχθεσινού 
ρεπορτάζ της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας»).  

Συνάντηση με Παναγιωτόπουλο και Ανδριανό θέλουν οι 
υπάλληλοι της ΓΓΑ Σε επιστολή... μανιφέστο, που πέραν της ιεραρχίας 
κοινοποιήθηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζεται 
«απαράδεκτη και εκδικητική» η εν λόγω ενέργεια, ενώ ο κ. Ρακιντζής... 
εγκαλείται, επειδή:  

* Διέταξε διαχειριστικό έλεγχο (αυτή δεν είναι η δουλειά του 
άραγε;), που κατέληξε σε εσφαλμένο (;) πόρισμα, χωρίς να ζητηθεί η 
γνώμη της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας και του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους.  

* Παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή γνωστού καναλιού, καταγγέλλοντας τους εργαζομένους της ΓΓΑ 
και παραδίδοντάς τους βορά σε αδηφάγες και λαϊκίστικες φωνές, που μιλούν για διεφθαρμένους και επίορκους 
δημόσιους υπαλλήλους.  

* Διέταξε σε βάρος της συγκεκριμένης ανώτερης υπαλλήλου, που του επεσήμανε τα ατοπήματά του, 
την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, που θα τη θέσει σε αυτοδίκαιη αργία.  

Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, αρεοπαγίτης επί τιμή, «στολίζεται» σε άλλα σημεία με 
απαξιωτικές εκφράσεις («επέλεξε να φιμώσει με δικτατορικό τρόπο οποιονδήποτε του ασκεί κριτική και να 
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εκφοβίσει τους υπόλοιπους»), ή κατηγορείται ευθέως για αυταρχική συμπεριφορά και κατάχρηση εξουσίας, η 
οποία (όπως προαναγγέλλεται) «θα προκαλέσει αναπόφευκτα την άμεση και με κάθε νόμιμο μέσο αντίδρασή 
μας».  

 
Να... χαριστούν  

Στο έτερο έγγραφο, με το οποίο ζητείται συνάντηση με τον 
υπουργό Πολιτισμού, ανάμεσα στα υπό συζήτηση γενικότερα θέματα 
(κινητικότητα, οργανόγραμμα κ.λπ.) υπάρχουν η κ. Χρυσοστομίδου 
ασφαλώς, η οποία «υπερασπίστηκε την υπηρεσία και τους εργαζομέ-
νους» (ρεπορτάζ της «Κ.Ε.» της 9ης.2.14), αλλά και το... ψητό: «Ρύθμιση 
επιτέλους του θέματος της μη επιστροφής των νομίμως καταβληθεισών 
πρόσθετων αμοιβών». Δηλαδή, ζητούν να χαριστούν 30 εκατομμύρια 
ευρώ, που έχουν καταλογιστεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα ως «αχρεω-
στήτως καταβληθέντα».  

Παρεμπιπτόντως, σήμερα οι υπάλληλοι της ΓΓΑ απεργούν, 
συμμετέχοντας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, για τις 
απολύσεις και τις διαθεσιμότητες, τη διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών, την κατεδάφιση του κοινωνικού 
κράτους.  

Το ραντεβού είναι στις 9 το πρωί έξω από το υπουργείο Πολιτισμού, στο κτήριο της οδού 
Μπουμπουλίνας. Η «Αυτόνομη Παρέμβαση», η οποία πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, αιτείται να αποσυρθεί ή να 
καταψηφιστεί το νομοσχέδιο Μητσοτάκη.  
 


	http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=416268 Ελευθεροτυπία, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 
	  
	Ζητάνε και τα ρέστα 

