
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ., µε αφορµή τις 
πρόσφατες ανακοινώσεις της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, για άµεσες 
και γενικευµένες απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων,  συνεδρίασε 
σήµερα εκτάκτως και τονίζει τα εξής:  

Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης «ανοίγουν το δρόµο» για τη 
δηµιουργία «βιοµηχανίας απολύσεων δηµοσίων υπαλλήλων» τα 
επόµενα χρόνια, καταργώντας πρακτικά και οριστικά τη µονιµότητα, 
κατά παράβαση της ουσίας των διατάξεων του Συντάγµατος (!)  

Απολύσεις αποδεδειγµένα  «επίορκων» δηµοσίων υπαλλήλων 
έπρεπε να έχουν γίνει «χθες». 

Ωστόσο, η αποπροσανατολιστική εκµετάλλευση απαράδεκτων 
φαινοµένων παραβατικότητας και διαφθοράς, µε σκοπό την 
ενοχοποίηση και τη στοχοποίηση του συνόλου των εργαζοµένων στο 
∆ηµόσιο, την υλοποίηση γενικευµένων απολύσεων µε προσχηµατικές 
διαδικασίες αξιολόγησης ή φανταστικά κατηγορητήρια περί ύπαρξης 
ποινικών, αστικών και πειθαρχικών ευθυνών εκεί που δεν υπάρχουν και 
µε αυτούς τους τρόπους τη διευκόλυνση της εφαρµογής του µνηµονιακού 
σχεδιασµού για ολική µεταβολή του ρόλου των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 
και εξυπηρέτηση των συµφερόντων των «ολίγων» και «εκλεκτών», θα 
µας βρουν απέναντι. 

Άλλωστε, το υπαρκτό πρόβληµα της ατιµωρησίας των 
πραγµατικά επιόρκων δηµοσίων υπαλλήλων, ουδέποτε οφειλόταν 
στην ανυπαρξία ή στην ανεπάρκεια πειθαρχικού κώδικα. Αντιθέτως, 
οφειλόταν στη µη εφαρµογή του, µε ευθύνη της πλειοψηφίας των 
µελών των πειθαρχικών συµβουλίων, τα οποία τοποθετούντο από 
τους κυβερνώντες και ακολουθούσαν τις εντολές τους.  

Για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης, θα έπρεπε -
ανέκαθεν- να εφαρµόζονται διαδικασίες αντικειµενικής, έγκυρης, 
έγκαιρης και ταχύτατης εκδίκασης των πειθαρχικών υποθέσεων (οι 
οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το χρονικό 
διάστηµα των 6 µηνών), έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός ότι θα 
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τιµωρούνται οι πραγµατικά επίορκοι δηµόσιοι υπάλληλοι και 
αφετέρου ότι θα αποφεύγεται η «οµηρία» όσων σε βάρος τους, 
αδίκως, ασκήθηκε πειθαρχική διαδικασία.  

  Αντ’ αυτού, όµως, οι κυβερνώντες (και ταυτόχρονα επικεφαλής 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη χώρα µας) προτίµησαν -επί τρία 
ολόκληρα χρόνια- να ασχοληθούν µε την προώθηση της 
προπαγανδιστικής τους «εκστρατείας» για την κατασυκοφάντηση 
του ∆ηµοσίου. 

  Στην πραγµατικότητα, υπόλογοι για τη µη λειτουργία και 
διάλυση των πειθαρχικών συµβουλίων -και σήµερα- είναι 
αποκλειστικά οι ίδιοι, οι οποίοι µε τις συνεχείς και ατελείωτες 
νοµοθετικές τους παρεµβάσεις τόσο ως προς τις διατάξεις του 
πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων όσο και ως προς τη 
σύνθεση του πειθαρχικών συµβουλίων και τις διαδικασίες εκδίκασης των 
πειθαρχικών υποθέσεων, έφεραν τα πράγµατα στη σηµερινή 
κατάσταση.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ., συνεκτιµώντας τα 
παραπάνω, αποφάσισε την έναρξη ενός νέου κύκλου αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων, αρχής γενοµένης από την προσεχή Τετάρτη, 17 
Απριλίου 2013, οπότε και θα πραγµατοποιηθεί Συλλαλητήριο 
διαµαρτυρίας, στην πλατεία Κλαυθµώνος, στις 12:30 το µεσηµέρι.  

Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής στο Συλλαλητήριο 
κηρύσσει Στάση Εργασίας (12:00 έως της λήξη του ωραρίου) στην 
Αττική. Η Στάση Εργασίας ισχύει και για τους εργαζόµενους στις 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες στην Περιφέρεια, εφόσον µε απόφαση των κατά 
τόπους Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α.∆.Ε.∆.Υ., διοργανωθούν 
αντίστοιχα Συλλαλητήρια.  

 

 
 

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


