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ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α.∆.Ε.∆.Υ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2011 

 

 

Η σηµερινή συνέντευξη Τύπου πραγµατοποιείται σε µια συγκυρία που οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο των 
κυβερνητικών πολιτικών, οι οποίες προωθούνται σε εφαρµογή του 
µνηµονίου. Στόχος της σηµερινής συνάντησης είναι η ενηµέρωσή σας για 
τις θέσεις της Α.∆.Ε.∆.Υ. σε µια σειρά από θέµατα που φέρνουν τους 
εργαζοµένους στο ∆ηµόσιο και πάλι στο επίκεντρο των περικοπών, σε 
µια περίοδο  που ήδη µετρούν απώλειες εισοδήµατος της τάξεως του 
25%. 
 
Εν όψει της αυριανής Στάσης Εργασίας στο ∆ηµόσιο και της επικείµενης 
Γενικής Απεργιακής Κινητοποίησης που έχουν κηρύξει Γ.Σ.Ε.Ε. και 
Α.∆.Ε.∆.Υ. για την 23η Φεβρουαρίου, θα αναφερθούµε: 
 
* Στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και την πρόταση για "Συνταγµατική 
Συνθήκη Λιτότητας" 
 
* Στο νέο µισθολόγιο και τις ευρύτερες αλλαγές που ανακοίνωσε ο 
Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 
 
* Στα αδιέξοδα στο χώρο των Επικουρικών Ταµείων του ∆ηµοσίου 
και στα προβλήµατα στο χώρο της Υγείας εξαιτίας του υπό συζήτηση 
Νοµοσχεδίου.   
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.∆.Ε.∆.Υ. 

  
Α. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
«ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ» -  Η ΑΝΑΓΚΗ 
∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παγιδευµένη σε νεοφιλελεύθερα δόγµατα, 
επιχειρεί να διασώσει πολιτικές που έχουν, ήδη, " χρεοκοπήσει".  
 
Οι κυρίαρχες αυτές πολιτικές έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις 
Οικονοµίες των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες είτε  παρουσιάζουν 
ασταθή και αναιµική ανάπτυξη είτε βρίσκονται σε ύφεση. Επιπλέον, 
έχουν οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανεργίας, συρρίκνωση αµοιβών, 
ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, αποδιάρθρωση του Κοινωνικού 
Κράτους και ταυτόχρονα επεκτείνουν, αντί να αντιµετωπίζουν, την κρίση 
χρέους.    
 
Υπό αυτό το πρίσµα, τίθεται εν αµφιβόλω εάν οι κρίσιµες Σύνοδοι 
Κορυφής της Ε.Ε., που θα πραγµατοποιηθούν τον επόµενο µήνα, θα 
υιοθετήσουν την πρόταση Μέρκελ – Σαρκοζί, η οποία επιβάλλει ένα 
µοντέλο αναπαραγωγής της οικονοµικής κυριαρχίας των 
"πλεονασµατικών" χωρών της Ευρώπης σε βάρος των "ελλειµµατικών" 
και δεν επιτυγχάνει να ρυθµίσει την αναδιάρθρωση του χρέους µε τρόπο 
δίκαιο και προς όφελος των λαών.  
 
Σήµερα είναι ανάγκη οι εργαζόµενοι που θίγονται από αυτές τις 
πολιτικές να παρέµβουν αγωνιστικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να 
αποτρέψουν τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες στο όνοµα της κρίσης 
καταργούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συλλογικά 
δικαιώµατα. 
 
Εάν δεν υπάρξει αυτή η παρέµβαση οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν, 
ως αποτέλεσµα των Συνόδων Κορυφής της Ε.Ε., θα οδηγούν µε τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο σε µακρόχρονη λιτότητα, συρρίκνωση κοινωνικών 
παροχών και ανατροπή εργασιακών δικαιωµάτων, χωρίς µάλιστα να 
διασφαλίζουν ότι θα αποφευχθεί η βίαιη αναδιάρθρωση του χρέους, είναι 
ώρα να σταµατήσει η διαδικασία λήψης αποφάσεων ερήµην των 
ευρωπαϊκών λαών. 
 
Θα είναι ιστορικά καταστροφικό, εάν η οικονοµική κρίση, η οποία 
έχει ήδη µετατραπεί σε κοινωνική και πολιτική, εδραιωθεί και ως 
κρίση ∆ηµοκρατίας.  
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Στη σηµερινή κρίσιµη συγκυρία, επιβάλλεται η προσφυγή στους 
λαούς της Ευρώπης και η  διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων, καθώς οι 
στρατηγικές αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίζουν το 
κοινωνικό–οικονοµικό µοντέλο και την ποιότητα ζωής των 
Ευρωπαίων για δεκαετίες. 
 
Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν τις 
πραγµατικές αιτίες της κρίσης και τους παράγοντες που τη 
δηµιούργησαν, καθώς και το δικαίωµα να εκφραστούν µε το πιο άµεσο 
άµεσο τρόπο και να επιλέξουν.  
 
Η απαίτηση για δηµοψήφισµα αποτελεί σήµερα βαθιά δηµοκρατικό 
αίτηµα.  
  
Β. ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 
 
Η καθιέρωση ενός νέου Ενιαίου και δίκαιου Μισθολογίου για τους 
εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο Τοµέα, αποτελεί πάγια θέση της Α.∆.Ε.∆.Υ.  
Εκτιµούµε όµως ότι η συγκυρία και οι πολιτικές του µνηµονίου δεν 
αφήνουν περιθώρια για την υλοποίηση ενός µισθολογίου που θα 
αναβαθµίζει µισθούς και συντάξεις, θα αποκαθιστά αδικίες και θα 
συµβάλλει στην πιο αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών. Οι 
δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν θα υπάρξει διαχωρισµός 
παλαιών και νέων βρίσκεται στην κατεύθυνση των αιτηµάτων µας. Η 
δήλωση ότι στόχος είναι να µην υπάρξει νέα µείωση του συνολικού 
µισθολογικού κόστους παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιεί – αφού η 
περικοπή του 13ου & 14ου µισθού δεν µπορεί να είναι αφετηρία – µένει να 
αποδειχτεί.  
 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Α.∆.Ε.∆.Υ., έχει 
ήδη εκφράσει την αντίρρησή της να προσέλθει «στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων», εάν προηγουµένως δεν γίνουν αποδεκτές οι 
θέσεις της για επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού.  
 
Στο σηµείο αυτό, επισηµαίνουµε ότι οι απώλειες του συνολικού 
εισοδήµατος των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων αγγίζουν πια το 25% και οι 
συνάδελφοι/εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο Τοµέα έχουν ξεπεράσει τα όριά 
τους… και δεν πρόκειται να αποδεχθούν καµιά παραπέρα περικοπή των 
εισοδηµάτων τους.  Παρά τη συντήρηση σεναρίων περί «παχυλών 
µισθών», το µηνιαίο εισόδηµα του 80% των µισθωτών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα δεν ξεπερνά τα 1.000 - 1.500 ευρώ, ενώ την ίδια στιγµή η 
αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων διαρκώς µειώνεται εξαιτίας των 
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αυξήσεων των τιµών ειδών ευρείας κατανάλωσης, των αυξήσεων της 
έµµεσης φορολογίας, των τιµών του ρεύµατος, των εισιτηρίων κ.ο.κ. 
 
Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων 
(ETUC) «για τα µέτρα λιτότητας στην Ευρώπη» η Ελλάδα 
κατατάσσεται πρώτη µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες 
επιβλήθηκαν περικοπές στο εισόδηµα των εργαζοµένων στον 
∆ηµόσιο Τοµέα. Στην ίδια έκθεση επισηµαίνεται ότι η στρατηγική 
της µείωσης των µισθών στο ∆ηµόσιο Τοµέα στοχεύει στη 
δηµιουργία ενός φαινοµένου «ντόµινο» για περικοπές σε όλη την 
υπόλοιπη οικονοµία. 
 
Συγκεκριµένα, στο σχετικό απόσπασµα αναφέρεται: «Ένας πρόσθετος 
λόγος για τη στόχευση του ∆ηµόσιου Τοµέα, είναι το “φαινόµενο 
ντόµινο” που έχουν οι περικοπές µισθών στο ∆ηµόσιο για την υπόλοιπη 
Οικονοµία: Οι περικοπές µισθών στο ∆ηµόσιο, οδηγούν αναπόδραστα 
και τις περισσότερες φορές µεταφέρονται ως “λογικό” επιχείρηµα, σε 
περικοπές στον ιδιωτικό τοµέα. Όµως, όταν υπάρχει µείωση του µέσου 
µισθού, τότε πιέζεται προς τα κάτω και το επίπεδο του κατώτατου 
µισθού. Και αν οι µισθοί πέφτουν στο σύνολο τους τότε το ίδιο θα συµβεί 
και στα επιδόµατα ανεργίας, τα οποία θα πρέπει επίσης να κοπούν µε το 
“λογικό” επιχείρηµα ότι πρέπει να αποκατασταθεί η δηµιουργία νέων 
οικονοµικών κινήτρων στους ανέργους για την επιστροφή τους στην 
αγορά εργασίας. Από αυτή την άποψη, η µείωση των µισθών στο 
∆ηµόσιο είναι το πρώτο βήµα σε µια προς τα κάτω κοινωνική δίνη» 
(Πηγή: Κοινωνικό Πολύκεντρο - Α∆Ε∆Υ). 
 
Επίσης, είναι προφανή τα αρνητικά αποτελέσµατα που έχουν στη ζήτηση 
και την οικονοµική δραστηριότητα γενικότερα οι περικοπές στους 
µισθούς στο ∆ηµόσιο. Πέρα όµως από τις άµεσες αυτές επιπτώσεις, 
εκτιµάται ότι θα υπάρξουν και δοµικές, µακροχρόνιες συνέπειες. Όπως, 
άλλωστε, τονίζεται στη σχετική Έκθεση της ETUC, «οι θέσεις εργασίας 
και οι µισθοί στο ∆ηµόσιο δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν ως υποσύνολο 
ενός πακέτου δαπανών. Αντίθετα θα πρέπει να θεωρηθούν ως επενδύσεις 
για το µέλλον της Οικονοµίας και της Κοινωνίας».   
  
Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
Η Κυβέρνηση προτείνει την αύξηση των ωρών εργασίας στο ∆ηµόσιο 
προκειµένου ο ∆ηµόσιος Τοµέας να γίνει περισσότερο παραγωγικός και 
ανταγωνιστικός και να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη. 
Σε µια περίοδο που οι πόροι που διατίθενται για τη λειτουργία των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών συνέχεια περικόπτονται, που ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
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διαλύονται εξαιτίας της έλλειψης πόρων και προσωπικού δεν µπορεί 
κανείς να κατανοήσει µε ποιο τρόπο µε την αύξηση κατά 30 λεπτών του 
ωραρίου θα καλυφθούν οι ανάγκες του πολίτη. 
 
Στο πλαίσιο αυτό  µέτρα που αφορούν την αύξηση των ωρών εργασίας 
των δηµοσίων υπαλλήλων µας βρίσκουν αντίθετους γιατί εκτός από 
αναχρονιστικά είναι και απολύτως αναποτελεσµατικά και γίνονται 
προφανέστατα µε µοναδικό στόχο την περαιτέρω ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων και την ανατροπή των κοινωνικών δοµών. 
Επιπλέον, έχουν και ευρύτερη πολιτική σκοπιµότητα καθώς αποτελούν 
«προποµπό» περαιτέρω αύξησης των ωρών εργασίας και στον ιδιωτικό 
τοµέα.  
 
Η σηµερινή κατάσταση στο ∆ηµόσιο Τοµέα, η οποία συντηρείται 
«ατόφια» εδώ και δεκαετίες οφείλεται στην έλλειψη ορθολογικής 
οργάνωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, 
γεγονός για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο η Πολιτεία και 
οι εκάστοτε Κυβερνήσεις, καθώς µε τις πρακτικές που έχουν 
εφαρµόσει διαχρονικά έχουν δηµιουργήσει συνθήκες «εγκλωβισµού» 
τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα. 
 
Σε εποχή κρίσης –όχι µόνο οικονοµικής, αλλά ηθικής και πολιτικής- 
οφείλουµε να αναρωτηθούµε τι είδους ∆ηµόσια ∆ιοίκηση θέλουµε. Εάν η 
πολιτική εξουσία θέλει µία ∆ιοίκηση αποδοτική, αποτελεσµατική και 
αξιόπιστη θα φροντίσει να τη θωρακίσει µε αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς, αντί να συντηρεί σενάρια διαρκούς επίθεσης στο εισόδηµα 
και τις συνθήκες εργασίας των ∆ηµοσίων Λειτουργών. Τέτοιου είδους 
σενάρια καλλιεργούν  αισθήµατα απογοήτευσης και ανασφάλειας στους 
εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο Τοµέα, τα οποία σύµφωνα µε τη διεθνή 
θεωρία εργασίας µειώνουν την αποδοτικότητα κάθε εργαζόµενου.  
 
Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη ο ∆ηµόσιος 
Τοµέας λειτουργεί λιγότερες ώρες (35-36 ώρες εβδοµαδιαίως), 
παραµένει, ωστόσο, κατά γενική οµολογία, αισθητά αποδοτικότερος.  
 
Η απώτερη σκοπιµότητα του µέτρου αυτού, οµολογείται από το ίδιο το 
Υπουργείο, το οποίο µε σχετική ανακοίνωσή του παραδέχθηκε ότι η 
αύξηση των ωρών εργασίας θα έχει ως  αποτέλεσµα «οικονοµία στις 
προσλήψεις», αφού θα δώσει τη δυνατότητα στο Κράτος να «αποφύγει» 
την πρόσληψη 45.000 νέων υπαλλήλων.  
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Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο θεωρούµε ότι µία τέτοια λογική είναι 
αντικοινωνική, ειδικά στη σηµερινή περίοδο που η ανεργία αυξάνεται µε 
ταχύτατους ρυθµούς. Ταυτόχρονα στερεί από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση τη 
δυνατότητα «ανανέωσης» µέσω της στελέχωσής της από ανθρώπους 
νεότερης ηλικίας, τη στιγµή µάλιστα που έχουν ήδη αποχωρήσει µε 
συνταξιοδότηση περισσότεροι από πενήντα χιλιάδες συνάδελφοι εξαιτίας 
του νέου συνταξιοδοτικού Νόµου, ενώ αναµένονται εκατόν είκοσι 
χιλιάδες αποχωρήσεις την επόµενη τετραετία, λόγω ωρίµανσης των 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 
Η πολιτική της αποδυνάµωσης και αποδιοργάνωσης των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών πρέπει να σταµατήσει άµεσα. Η Κυβέρνηση οφείλει να 
αποκαταστήσει την οµαλή λειτουργία και να διασφαλίσει τη 
συνέχεια του ∆ηµοσίου, προκηρύσσοντας άµεσα διαγωνισµούς µέσω 
Α.Σ.Ε.Π., για την στελέχωση των Υπηρεσιών µε νεότερης ηλικίας 
προσωπικό, βάσει των πραγµατικών αναγκών και όχι των 
περιορισµών που θέτει η Τρόικα. 
  
∆. ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο 
 
Τα επικουρικά ταµεία των δηµοσίων υπαλλήλων οδηγούνται σε 
αδιέξοδο, το οποίο όµως οφείλεται σε κυβερνητικές επιλογές  και 
πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών. Ήδη αντιµετωπίζουν πρόβληµα 
ανταπόκρισης σε ορισµένες υποχρεώσεις τους. Η αντιµετώπιση των 
προβληµάτων θα πρέπει να γίνει µε γνώµονα  τη βιωσιµότητά τους, µε 
ενίσχυση από το Κράτος. 
 
Το Τ.Π.∆.Υ. παρουσιάζει έλλειµµα 1,7 δισ. ευρώ, το Μ.Τ.Π.Υ 240 
εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα οργανικό έλλειµµα παρουσιάζει και το 
ΤΕΑ∆Υ.  
 
Τα Ταµεία, των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, έχουν οδηγηθεί στη 
σηµερινή κατάσταση, εξαιτίας της χρόνιας υφαρπαγής των 
αποθεµατικών τους από το Κράτος, την κατευθυνόµενη εµπλοκή τους 
στο Χρηµατιστήριο, τη χρησιµοποίηση των αποθεµατικών τους για την 
κάλυψη κρατικών εισοδηµατικών ή κοινωνικών πολιτικών, χωρίς την  
ανάλογη κρατική ενίσχυσή τους, καθώς και εξαιτίας των κυβερνητικών 
επιλογών που οδήγησαν στον περιορισµό της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο 
και τη δραµατική αλλαγή της σχέσης εργαζοµένων – συνταξιούχων. 
Τα µέτρα που αποφασίστηκαν από τη σηµερινή Κυβέρνησή, στα 
πλαίσια του µνηµονίου, έχουν δραµατικές επιπτώσεις για τη 
βιωσιµότητα των Ταµείων. 
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Η µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, µέσα από την 
κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού και η περικοπή των επιδοµάτων 
κατά 20%, έχουν ως αποτέλεσµα, εκτός των άλλων, να περιορίσουν 
σηµαντικά τους πόρους των Ταµείων. 
 
Ταυτόχρονα ο περιορισµός των προσλήψεων, σε συνδυασµό µε τις 
αυξηµένες αιτήσεις για συνταξιοδότηση, έχουν οδηγήσει τα Ταµεία σε 
αδιέξοδο. 
 
Το πρόβληµα έχει διογκωθεί και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας θα γίνει 
εκρηκτικό, εάν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, αφού η κρίσιµη περίοδος 
πίεσης, εξαιτίας της ωρίµανσης και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, 
για ένα µεγάλο µέρος εργαζοµένων, έχει ορίζοντα έως το 2017. 
Ήδη 40 χιλιάδες συνταξιούχοι στερούνται των µερισµάτων που 
δικαιούνται και άλλοι 200 χιλιάδες την καταβολή µέρους αυτών, όπως 
για παράδειγµα το µέρισµα των Χριστουγέννων του Μετοχικού Ταµείου 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
 
Είναι επίσης προφανές, κάτω από τους όρους πολιτικής στις 
προσλήψεις και τις αµοιβές που επιβάλλει το µνηµόνιο και η 
Κυβέρνηση ότι οι αναλογιστικές προσεγγίσεις θα είναι αυθαίρετες 
και ως εκ τούτου απαιτείται οικονοµική και πολιτική στήριξη της 
βιωσιµότητας των Ταµείων και η άµεση επιχορήγησή τους. 
  
Ε. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις στο χώρο της Υγείας έρχονται να 
προστεθούν σε σειρά ρυθµίσεων του παρελθόντος, πολλές εκ των 
οποίων είναι αντιφατικές µεταξύ τους, έχουν γραφειοκρατικό 
προσανατολισµό και για ολόκληρες δεκαετίες αποδοµούν και 
εµπορευµατοποιούν τις υπηρεσίες Υγείας.  
 
Ο εξορθολογισµός και η αντιµετώπιση της σπατάλης αποτελούν απλώς 
το άλλοθι, στην προσπάθεια µετακύλισης µεγάλου µέρους του κόστους 
παροχής ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών στους πολίτες (εισιτήρια στα 
εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκοµείων, ποσοστά συµµετοχής στις 
εξετάσεις και τα φάρµακα κ.ο.κ.), καθώς τους επιβαρύνουν πλέον των 
ασφαλιστικών εισφορών και της γενικής φορολογίας.  
 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του µνηµονίου στόχος είναι η οριζόντια 
µείωση των διαθέσιµων πόρων µε περικοπές στην 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος 
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είναι ότι ο χώρος της Υγείας καλείται να λειτουργήσει το 2011 µε το 
50% του αντίστοιχου κονδυλίου στον Προϋπολογισµό του 2010. 
Η Α∆Ε∆Υ και οι συνδικαλιστικοί Φορείς του χώρου της Υγείας 
αγωνίζονται για τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα της Υγείας και 
τη βελτίωση των παρεχόµενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Ιδιαίτερα 
σε µία περίοδο που η φτώχεια, η ανέχεια και η απόγνωση επεκτείνονται 
σε όλο και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, το Κράτος οφείλει να 
εγγυηθεί την απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας Υγείας.  
 
Στο πλαίσιο αυτό οποιοδήποτε Νοµοσχέδιο κατατίθεται προς ψήφιση 
στη Βουλή και αφορά την Υγεία πρέπει να είναι προϊόν ενδελεχούς 
µελέτης και συναίνεσης µεταξύ των εκπροσώπων της εξουσίας, των 
εκπροσώπων των εργαζοµένων και τον πολιτών.  
Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο αγωνίζονται για τη δηµιουργία και 
καθιέρωση µίας ισχυρής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η οποία θα διασφαλίζει 
την ισότιµη πρόσβαση του συνόλου των πολιτών σε υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες και θα προάγει το ρόλο των ∆ηµοσίων Λειτουργών στη 
διαδικασία υλοποίησης του δηµοσίου συµφέροντος.  
 
Η Α.∆.Ε.∆.Υ., παραµένοντας πιστή στις αρχές του εκδηµοκρατισµού, 
του εκσυγχρονισµού και της αναβάθµισης της λειτουργίας της 
κρατικής µηχανής και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς όφελος του 
λαού και του τόπου, συνεχίζει την προσπάθεια και τον συντονισµένο 
αγώνα για τη διεύρυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων στο 
∆ηµόσιο στο εθνικό εισόδηµα, στην κατεύθυνση της εµπέδωσης της 
Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης. 
Παρά τις «διαβεβαιώσεις» του Υπουργού ότι οι αλλαγές δεν θα γίνουν 
στο πλαίσιο του Μνηµονίου και του σχεδίου λιτότητας, οι εργαζόµενοι 
δεν µπορούν παρά να λάβουν υπόψη την υπαρκτή και γενικευµένη 
επίθεση κατά του δηµοσιοϋπαλληλικού κόσµου σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, η οποία επιχειρείται ως «προπέτασµα καπνού» που 
υποκρύπτει -και εν συνεχεία " νοµιµοποιεί"- την κατάργηση του 
δηµόσιου, δωρεάν και κοινωφελούς χαρακτήρα των Υπηρεσιών.  
Σε κάθε περίπτωση η Α.∆.Ε.∆.Υ. τονίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί 
καµία περαιτέρω περικοπή εργασιακών, µισθολογικών και ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων για τους εργαζόµενους στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, αντιθέτως 
θα διεκδικήσει τα «χαµένα» και προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύει 
µε τις άµεσες αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις 10 και στις 23 
Φεβρουαρίου την ανάπτυξη ενός ευρύτερου αγωνιστικού και 
απεργιακού κινήµατος. 
  
    Από την Εκτελεστική Επιτροπή της  Α.∆.Ε.∆.Y. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 
             adedy1@adedy.gr 

 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.∆.Ε.∆.Υ. για τρία επιπλέον ζητήµατα που τέθηκαν 
στη συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 

1. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
 
Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο Τοµέα υπήρξαν και θα είναι πάντοτε 
αρωγοί και συµπαραστάτες σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης εκ µέρους 
της Πολιτείας των παρεχόµενων από το ∆ηµόσιο υπηρεσιών προς τον 
Πολίτη. 
Στην κατεύθυνση αυτή, οι όποιες αλλαγές προωθούνται στο πλαίσιο 
της αξιοποίησης σύγχρονων µορφών ∆ιακυβέρνησης µε στόχο την 
κατάργηση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των οργανωτικών 
δοµών, τη µείωση των διοικητικών βαρών και την απλοποίηση των 
διαδικασιών που σήµερα αποτελούν «τροχοπέδη» στην έγκαιρη και 
αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των Πολιτών εκ µέρους της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, δεν µπορεί παρά να βρίσκουν τους εργαζόµενους 
σύµφωνους.  
Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα όσον αφορά την πρόθεση της 
Κυβέρνησης να προχωρήσει σε αξιοποίηση σύγχρονων µορφών 
∆ιακυβέρνησης, όπως είναι η  Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, µε στόχο την 
ελαχιστοποίηση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη, αλλά και των 
διοικητικών και οικονοµικών βαρών που συνοδεύουν τη λειτουργία της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η Α.∆.Ε.∆.Υ. δηλώνει έτοιµη να συµβάλλει µε 
θέσεις και προτάσεις.  
  
2. Αλλαγή Νοµικού Πλαισίου Λειτουργίας του ΕΚ∆∆Α 
 
Στο ίδιο πνεύµα, αλλαγές που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας και την 
αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης-
Αυτοδιοίκησης, µε σκοπό τη διαρκή επιµόρφωση και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε βάση τα 
προσόντα του, τις δυνατότητές του και βεβαίως τις πραγµατικές 
ανάγκες του ∆ηµοσίου Τοµέα βρίσκουν τους εργαζόµενους 
σύµφωνους και έτοιµους να συµβάλλουν θετικά.  
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Ο ∆ηµόσιος Τοµέας, άλλωστε, διαθέτει ένα -και µόνο ένα- σηµαντικό 
"κεφάλαιο": Το ανθρώπινο δυναµικό του! Στόχος της Πολιτείας θα 
πρέπει να είναι η δηµιουργία συνθηκών αποδοτικής εργασίας στο 
∆ηµόσιο και αυτό θα γίνει εφικτό όταν εφαρµόσει όλες εκείνες τις 
πολιτικές που καθιστούν τον εργαζόµενο ικανό να διαθέτει κοινωνική 
ευθύνη και να υλοποιεί επιτεύγµατα, αντί να εκτελεί καθήκοντα! 
  
3. Πειθαρχικό ∆ίκαιο  
Η Α.∆.Ε.∆.Υ. πιστεύει ότι το πειθαρχικό δίκαιο δεν χρειάζεται 
αλλαγές στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης των ποινών.  
 
Αντιθέτως, σε ορισµένες περιπτώσεις ίσως να απαιτούνται ελαφρότερες 
ποινές. Το Πειθαρχικό ∆ίκαιο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, όπως αυτό 
περιγράφεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, θεωρείται πλήρες. Περιέχει 
κλιµακωτές ποινές, οι οποίες φτάνουν έως και την οριστική απόλυση, 
ενώ αφορούν ποικιλία παραπτωµάτων. Το πρόβληµα της ατιµωρησίας 
ενός µικρού αριθµού επίορκων υπαλλήλων, δεν οφείλεται στην 
ανυπαρξία Ποινολογίου, αλλά στην ανεπιτυχή εφαρµογή του, η οποία 
µάλιστα πολλές φορές οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι οι ποινές 
είναι δυσανάλογα αυστηρές έναντι του παραπτώµατος που αφορούν.  
Μία πιθανή απόπειρα περαιτέρω αυστηροποίησής του θα µπορούσε 
λοιπόν να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα από τα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα. Εξάλλου, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι συστήµατα που 
δεν εξαντλούν την αυστηρότητά τους και χαρακτηρίζονται από την 
αµεσότητα της εφαρµογής του Πειθαρχικού Κώδικα είναι πολύ πιο 
αποτελεσµατικά.  
Και µία επισήµανση… 
Ο πρόσφατος χαρακτηρισµός των δηµοσίων υπαλλήλων στο σύνολό τους 
ως «κοπριτών» από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης «ανήκει στο 
κοινωνιολογικό φαινόµενο της επικλήσεως αρνητικών στερεοτύπων σε 
περιπτώσεις κρίσεων»,  όπως είχε εύστοχα παρατηρήσει ο καθηγητής 
Εγκληµατολογίας και συγγραφέας, Ευγένιος Τριβιζάς, σε σχετικό άρθρο 
του, αναφερόµενος σε µία αντίστοιχη επιχείρηση επίθεσης, η οποία µε τον 
όρο PIGS επιδίωκε τη λεκτική «αποκτήνωση» ολόκληρων λαών, 
συµπεριλαµβανοµένου και του δικού µας. «Είναι όµως απορίας άξιο το ότι 
πολιτισµένοι άνθρωποι φτάνουν στο σηµείο να διαδίδουν µειωτικές 
εκφράσεις που τόσα δεινά έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν», έγραφε ο 
Ευγ. Τριβιζάς. «Όταν δεν αντιµετωπίζουµε τους άλλους ως άτοµα… τότε 
ανοίγει διάπλατα ο δρόµος για κάθε λογής βαρβαρότητα». 

 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Y. 


