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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Οι αγώνες των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και ιδιαίτερα οι εµβληµατικοί και 
ανυποχώρητοι αγώνες των απολυµένων και διαθέσιµων την προηγούµενη περίοδο, 
απονοµιµοποίησαν την πολιτική των απολύσεων και της συρρίκνωσης των κοινωνικών 
αγαθών. 

Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου µε τίτλο «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης – 
Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – Αποκατάσταση 
Αδικιών και άλλες διατάξεις» ικανοποιούν ορισµένα από τα κεντρικά αιτήµατα της 
Α.∆.Ε.∆.Υ. της τελευταίας περιόδου, όπως η ακύρωση των διαθεσιµοτήτων και των 
απολύσεων και η επαναφορά των συναδέλφων στην ενεργό υπηρεσία, η κατάργηση της 
αυτοδίκαιης αργίας, η κατάργηση της διαδικασίας επαναπροσδιορισµού των κριτηρίων 
µετατροπής των συµβάσεων σε Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ), η 
µονιµοποίηση των συναδέλφων Ι∆ΑΧ και η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των 
απεργών.  

Ειδικότερα, όµως, σε ότι αφορά την επαναφορά των απολυµένων και διαθέσιµων, 
εκφράζουµε τη ριζική µας αντίθεση στην πρόθεση της Κυβέρνησης να περιορίσει ακόµη 
περισσότερο τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού στο ∆ηµόσιο αφαιρώντας, από τον 
ανεπαρκή αριθµό των 15.000 προβλεπόµενων νέων διορισµών, τον αριθµό των 
υπαλλήλων που επανέρχονται στην υπηρεσία. Την ώρα που ο ∆ηµόσιος Τοµέας έχει 
«χάσει» τα τελευταία χρόνια πάνω από 250.000 εργαζόµενους µε αποτέλεσµα τη 
δραµατική συρρίκνωση όλων των υπηρεσιών του, είναι απαραίτητες νέες προσλήψεις 
µόνιµου προσωπικού µε στόχο την επαρκή στελέχωση των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών µε 
προτεραιότητα στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην 
Αυτοδιοίκηση, στους ελεγκτικούς µηχανισµούς και γενικότερα σε όλες τις δοµές που 
συµβάλλουν στην άµβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Η Α.∆.Ε.∆.Υ. 
συνεχίζει να αγωνίζεται για την κατάργηση των επισφαλών µορφών εργασίας και την 
κατοχύρωση της µόνιµης και σταθερής εργασίας µε πλήρη µισθολογικά, ασφαλιστικά, 
συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώµατα.  

Παράλληλα, όµως, παραµένουν ανεκπλήρωτα σηµαντικά αιτήµατα των εργαζοµένων 
στο ∆ηµόσιο όπως η κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών.  
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∆εν ικανοποιείται, επίσης, το αίτηµα της άµεσης επανακατάταξης των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια και βαθµούς µε βάση την πραγµατική προϋπηρεσία. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ., συνεπώς, επιµένει να συµπεριληφθούν στο 
νοµοσχέδιο οι παρακάτω προτεραιότητες για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο: 

1. Να καταργηθούν τα άρθρα 30 έως και 41 του Ν.4250/2014 για την αξιολόγηση και 
τον υποτιθέµενο επανέλεγχο µετατροπής των συµβάσεων από Ι∆ΟΧ σε Ι∆ΑΧ που 
µοναδικό στόχο είχαν να οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόµενους στη διαθεσιµότητα και στην 
απόλυση.  

2. Να καταργηθεί, επίσης το νοµοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
(Ν.4024/2011, Ν.4142/2013, Ν.3848/2010, Ν.3679/2010, Π.∆.153/2013).  

3. Άµεση επανακατάταξη των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια και 
βαθµούς µε βάση την πραγµατική τους προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό 
Τοµέα. Κατάργηση των άρθρων 7,8 και 9 του Ν.4024/2011 και κατοχύρωση της 
ακώλυτης µισθολογικής και βαθµολογικής εξέλιξης. 

4. Κατάργηση της ρύθµισης που προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη προσδιορίζεται µε 
το Μισθολογικό Κλιµάκιο που είχαν οι υπάλληλοι πριν την εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 38 παρ 5 του Ν.3986/2011 (Έναρξη ισχύος από 1/7/2011). Υπολογισµός 
της σύνταξης µε επανακατάταξη µε βάση το χρόνο υπηρεσίας στα µισθολογικά 
κλιµάκια. 

Σε ότι αφορά στο κεφάλαιο της αποκατάστασης αδικιών και επαναφοράς 
προσωπικού πρέπει να ενσωµατωθούν οι παρακάτω σηµαντικές προσθήκες και 
τροποποιήσεις: 

 
1. Να καταργηθεί ο θεσµός της διαθεσιµότητας 
Προσθήκη στο άρθρο 20 παρ.3:  
Καταργούνται το άρθρο 90 Ν.4172/2013 και η υποπαράγραφος Ζ2 του Ν.4093/2012 

2. Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της διαθεσιµότητας 
Προσθήκη στο άρθρο 20 ως παρ. 4: 
Ο χρόνος της διαθεσιµότητας καθώς και το χρονικό διάστηµα που παρέµειναν απολυµένοι οι 
υπάλληλοι που εντάσσονται στο παρόν κεφάλαιο, συνυπολογίζεται αυτοδίκαια για κάθε 
υπηρεσιακή και µισθολογική µεταβολή και για όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα των υπαλλήλων. 

3. Να ενταχθούν στην επαναφορά προσωπικού αυτοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα – 
κινητικότητα µε το Ν.4093/2012 (Κεφ. Ζ΄του πρώτου άρθρου) 

4. Να προβλέπεται η δυνατότητα να ζητήσουν την επαναφορά τους και οι υπάλληλοι για 
τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης (τροποποίηση της παρ.2α του 
άρθρου 23). Επίσης να µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επαναφορά τους στις θέσεις 
που κατείχαν ή στα Υπουργεία που υπάγονταν οργανικά και οι υπάλληλοι που έχουν 
τοποθετηθεί σε άλλες υπηρεσίες ή σε άλλα Υπουργεία. 

5. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Γ΄ του νοµοσχεδίου (άρθρο 20 παρ.1ε) να 
συµπεριληφθούν και οι υπάλληλοι που ανήκαν οργανικά σε Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. τα 
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οποία καταργήθηκαν µε τις διατάξεις των Νόµων 3895/2010 και 4002/2011 (ΟΣΚ, 
ΙΓΜΕ, ∆ήµητρα κ.λπ.) 

6. Να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα ορισµένων κλάδων (π.χ. καθαρίστριες τετράωρης 
απασχόλησης του Υπουργείου Οικονοµικών), µε εξοµοίωση των εργασιακών τους 
δικαιωµάτων και στην κατεύθυνση της κάλυψης υπαρκτών και πάγιων αναγκών. 

Γενικότερα, προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
µερικής απασχόλησης να υπαχθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και τη µετατροπή 
της σύµβασής του από αορίστου χρόνου σε δηµοσίου δικαίου. 

7. Να προωθηθεί η άµεση επαναπρόσληψη των 300 περίπου καθαριστριών του 
Υπουργείου Οικονοµικών που απασχολούνταν στις Εφορείες µε µηνιαίες συµβάσεις έργου 
για µια δεκαετία περίπου, µέχρι τις 31/12/2012. 

8. Να δοθεί η δυνατότητα και για το προσωπικό όλων των άλλων ειδικοτήτων και 
κλάδων (εκτός, δηλαδή, από τους εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες και διοικητικούς 
των ΑΕΙ) δύναται να επανέλθει σε συνιστώµενες οργανικές (και όχι προσωποπαγείς) 
θέσεις στο Υπουργείο που υπαγόταν οργανικά εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται 
εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του Νόµου (τροποποίηση της παρ.4 του 
άρθρου 23 και αντιστοίχηση της µε την παρ.2 του άρθρου 24). ∆ηλαδή η διαδικασία 
πλήρωσης θέσεων µε εθελοντική κινητικότητα (άρθρο 21), για όσους προβλέπεται, να 
αποσυνδεθεί από την επαναφορά (εντός δεκαηµέρου) όλων των απολυµένων και σε 
καθεστώς διαθεσιµότητας υπαλλήλων. Να δοθεί η δυνατότητα επαναφοράς και στους 
υπαλλήλους της δηµοτικής αστυνοµίας που έχουν µεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες εκτός 
της ΕΛ.ΑΣ. (π.χ. φυλακές). 

9. Να επιλυθεί το θέµα της αναγνώρισης διαθεσιµότητας για τους 85 εκπαιδευτικούς 
Προσθήκη στο άρθρο 24 ως παρ.4: 
Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε τον Ν.4172/13, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν 
αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ∆ΜΗ∆ και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί 
διαπιστωτική πράξη απόλυσης, διατηρούν (από τις 22/3/2014 µέχρι σήµερα) την ίδια 
υπηρεσιακή και µισθολο9γική κατάσταση µε όσους έκαναν τις σχετικές αιτήσεις στια 
ανακοινώσεις του Υπουργείου ∆ΜΗ∆ όπως ορίζεται στο άρ.40 του Ν.4250/2014. 

10. Οι µόνιµοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου που υπηρετούσαν στο 
σταθµό διοδίων των Μαλγάρων µε τις διατάξεις του Ν.2450/2014 µεταφέρθηκαν στην 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, παρόλο που 
είναι σαφείς οι διατάξεις ακόµη και των µνηµονιακών νόµων ότι η µεταφορά προσωπικού 
γίνεται µε την ίδια σχέση εργασίας. Οι παραπάνω είναι οι µόνοι µόνιµοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι των οποίων εν µία νυκτί µετατράπηκε η σχέση εργασίας από δηµοσίου δικαίου 
σε Ι∆ΑΧ. Είναι αναγκαίο να συµπεριληφθεί πρόβλεψη για αποκατάσταση της εργασιακής 
τους σχέσης από ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε δηµοσίου δικαίου όπως ήταν πριν 
τη µεταφορά τους στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.». 

11.  Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αδικιών πρέπει να λυθεί και το θέµα της 
περικοπής της υπερβάλλουσας διαφοράς µείωσης των υπαλλήλων που µετατάχθηκαν σε 
κάποιον άλλο φορέα. Θεωρούµε ότι είναι αδικία, για όποιον µετατάχθηκε (ειδικά λόγω της 
υποχρεωτικής διαθεσιµο-κινητικότητας), να µη λαµβάνει τις αποδοχές, που είχαν 
υπολογιστεί για αυτόν µε το Ν.4024/2011 στο νέο φορέα. Συναφή εγκύκλιο είχε εκδώσει ο  
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Υπουργός Εσωτερικών µε θέµα «Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και 
καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς», µε αριθµ. πρωτ. 36871/26-09-2014. Αυτή, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε, αφού διατηρείται η διαφωνία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
για το θέµα. Μια νοµοθετική ρύθµιση που θα καθορίζει, πως η υπερβάλλουσα διαφορά 
µείωσης καταβάλλεται και µετά τη µετάταξη του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, µε έναρξη 
ισχύος της από την ηµεροµηνία εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου (1/11/2011), µπορεί 
να επιλύσει το ζήτηµα. 

12. Να προβλεφθεί η δυνατότητα επαναφοράς όσων εξαναγκάσθηκαν να υποβάλουν 
αίτηση παραίτησης και συνταξιοδοτήθηκαν µε ιδιαίτερα επαχθείς όρους. 

13. Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού χρόνου που εργάζονταν στις Αθλητικές 
Οµοσπονδίες να επανέλθουν στην Υπηρεσία τους. Οι παραπάνω υπάλληλοι απολύθηκαν 
παράνοµα και καταχρηστικά καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της 
Υπηρεσίας. 
 

Για την πολιτική επιστράτευση 

Είναι αναγκαίο να καταργηθεί ολόκληρο το Ν.∆.17/1974 και όχι µόνο το άρθρο 23 
του Ν.∆.17/1974. Υπενθυµίζουµε ότι µε βάση το άρθρο 23 του Ν.∆.17/1974 και την 
επίκληση έκτακτης ανάγκης έγινε η πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών. Επίσης το 
άρθρο 18 του Ν.∆.17/1974 δίνει τη δυνατότητα πολιτικής επιστράτευσης σε περίπτωση 
πολιτικής κινητοποίησης. 

Ζητάµε επίσης να απαλειφθεί η φράση «…ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη 
δηµόσια υγεία», καθώς θεωρούµε ότι περιορίζει το δικαίωµα της απεργίας σε ΟΤΑ και 
Νοσοκοµεία. 

Προτείνουµε, λοιπόν, την παρακάτω διατύπωση: 
Η πολιτική επιστράτευση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο επίταξη των υπηρεσιών απεργών 
απαγορεύονται απολύτως, είτε πριν είτε µετά την κήρυξη της απεργίας. Πολιτική 
επιστράτευση που έχει κηρυχθεί και δεν έχει ανακληθεί παύει να ισχύει. 

 
Αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο Πειθαρχικό πλαίσιο 

Είναι επιβεβληµένη η ουσιαστική και θεσµική αντιµετώπιση των σοβαρών 
προβληµάτων που καθηµερινά ανακύπτουν από την υποκειµενική, αυθαίρετη και δυνάµει 
γενικευµένη εφαρµογή των διατάξεων της αυταρχικής και αντιδηµοκρατικής 
τροποποίησης του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων, µε τις οποίες 
αυξάνονται και διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής του µέτρου της αργίας, ακόµα και 
χωρίς τη γνωµοδότηση του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου, απλά και µόνο µε την 
άσκηση πειθαρχικής δίωξης, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, ακόµα και ήσσονος 
σηµασίας, καταργώντας έτσι το συνταγµατικά κατοχυρωµένο και προβλεπόµενο από 
διεθνείς συµβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα µας τεκµήριο της αθωότητας. Πέραν, 
λοιπόν, των όσων προβλέπονται στο νοµοσχέδιο απαιτούµε να συµπεριληφθούν και τα 
παρακάτω:  

1.  Να καταργηθούν  συνολικά οι µνηµονιακοί νόµοι που διαµόρφωσαν το αυταρχικό 
πλαίσιο για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους (Ν.4057/2012 και παράγραφος Ζ του 
Ν.4093/12). 
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2. Ακύρωση και των αργιών και των ποινών που έχουν επιβληθεί µε τις 
καταργούµενες διατάξεις. 

3. Να γίνει άµεση παύση των πειθαρχικών και λοιπών διώξεων ενάντια σε εργαζόµενους 
που συµµετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξε η Α.∆.Ε.∆.Υ. αλλά και των αιρετών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αντιστάθηκαν και συνέδραµαν στον αγώνα των 
εργαζοµένων. 

4. Κατάργηση της ρύθµισης που χαρακτηρίζει πειθαρχικό παράπτωµα τη µη αυτο-
απογραφή σε ηλεκτρονικές εφαρµογές. 

5. Να διατυπωθεί σαφώς η αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής µέχρις ότου 
τελεσιδικήσει το ποινικό σκέλος. 

6. Να απαλειφθεί πλήρως το πειθαρχικό αδίκηµα «της αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς 
εντός και εκτός υπηρεσίας», που µε την ασάφειά του έχει δηµιουργήσει «βιοµηχανία» 
πειθαρχικών διώξεων. 

7. Να απαλειφθεί το πειθαρχικό αδίκηµα της «παραβίασης υποχρέωσης εχεµύθειας» το 
οποίο χρησιµοποιείται για να αποτρέψει καταγγελίες αυθαιρεσιών της διοίκησης. 

8. Να µην συµπεριληφθεί στα πειθαρχικά παραπτώµατα η «αδικαιολόγητη µη 
εξυπηρέτηση πολιτών και µη έγκαιρη διεκπεραίωση των  υποθέσεων τους σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις», λόγω της µεγάλης αποψίλωσης των υπηρεσιών του δηµοσίου. 
 

Μετατροπή θέσεων προσωπικού Ι∆ΑΧ σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων 

Η ενιαία µόνιµη σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο καθώς και η πρόσληψη µόνιµου 
προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών αποτελούσαν πάντα και 
αποτελούν βασικά αιτήµατα του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού κινήµατος . 

∆υστυχώς, οι κυβερνητικές πολιτικές των προηγούµενων δεκαετιών οδήγησαν στην 
επέκταση και διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο ∆ηµόσιο, µε δυσµενείς 
επιπτώσεις στους εργαζοµένους αλλά και στη λειτουργία των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών. 

Συνεπώς η πρόβλεψη για µετατροπή των θέσεων προσωπικού Ι∆ΑΧ σε θέσεις 
µονίµων υπαλλήλων  (Άρθρο 15 του νοµοσχεδίου) είναι ένα θετικό βήµα στην παραπάνω 
κατεύθυνση. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. κρίνει σκόπιµο στους υπαλλήλους που θα 
µονιµοποιηθούν να δοθεί η δυνατότητα επιλογής. Αυτό σηµαίνει όσοι θέλουν να 
διατηρήσουν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν µέχρι τώρα και όσοι επιθυµούν να 
µπορούν να ενταχθούν στα ασφαλιστικά ταµεία του ∆ηµοσίου. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι ότι µετατρέπονται οι θέσεις Ι∆ΑΧ σε θέσεις µόνιµων 
«εφόσον κατέχουν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία γενικά προσόντα 
διορισµού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου». Αν εδώ υπολογίζονται τα κριτήρια του 
ΑΣΕΠ σήµερα, ο ΑΣΕΠ απαιτεί και επάρκεια σε υπολογιστές και άλλα που οι παλιοί 
Ι∆ΑΧ δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχουν. Πρέπει να προσδιοριστεί αυτό µε βάση τα 
προσόντα που ζητούνταν για τους Ι∆ΑΧ και όχι τα σηµερινά. 

Η διαδικασία µετατροπής των Ι∆ΑΧ, επειδή υπάρχουν Ι∆ΑΧ που θα υποστούν 
βλαπτική µεταβολή (υπάρχουν Ι∆ΑΧ που θα χάσουν βαρέα ή ακόµη και την 
προβλεπόµενη αποζηµίωση εάν αλλάξουν καθεστώς), θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το 
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Υπουργείο η προαιρετικότητα της ρύθµισης. Επίσης, ζητάµε τη διευκρίνιση ή και 
απαλειφή της πρόβλεψης του άρθρου 1 «εφόσον κατέχει τα προβλεπόµενα από την 
κείµενη νοµοθεσία γενικά προσόντα διορισµού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου, σε 
θέσεις του οποίου διορίζονται», εφόσον δηµιουργεί προβλήµατα σε πολλούς που δεν 
έχουν γενικά και ειδικά προσόντα (ECDL - ξένες γλώσσες κοκ) που προστέθηκαν σε 
µεταγενέστερα προσοντολόγια του ΑΣΕΠ από την εποχή που διορίστηκαν. Ακόµη, να 
είναι σαφές πως όσοι δεν γίνουν µόνιµοι για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. απουσία προσόντων) 
θα παραµείνουν Ι∆ΑΧ µε το καθεστώς που είναι τώρα. 
Τέλος, ζητάµε να συµπεριληφθούν στη ρύθµιση: 
1. Οι Ι∆ΑΧ που εργάζονται µε δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες ή µη. 
2. Οι Ι∆ΑΧ που εργάζονται από το 2009 στους ∆ήµους και σε άλλες Υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου µε οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ χωρίς να έχει εκδοθεί ΦΕΚ διορισµού µέχρι 
σήµερα. 

 
Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. αγωνιζόταν πάντα για την κατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων στο ∆ηµόσιο. 

Η πολιτική των προηγούµενων Κυβερνήσεων δεν αναγνώρισε το δικαίωµα των 
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο να συνάπτουν γενικές και κλαδικές συλλογικές συµβάσεις µε 
το κράτος. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ., σε ότι αφορά το Κεφάλαιο Α2 για τις 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο, εκτιµά ότι, επειδή το θέµα είναι πολύ σοβαρό 
και απαιτεί συνολική και οριστική ρύθµιση που να στηρίζεται στη συµβολή  του 
συνδικαλιστικού κινήµατος, και της επιστηµονικής κοινότητας, θα πρέπει να αποσυρθεί, 
ώστε µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα να διαµορφωθεί το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο.  

 
 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. απαιτεί να συµπεριληφθούν στο 
νοµοσχέδιο που πρέπει να κατατεθεί το συντοµότερο δυνατό για ψήφιση στη Βουλή, 
οι παραπάνω σηµαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις. 

Για την Α.∆.Ε.∆.Υ. η άµεση επαναφορά των απολυµένων και σε διαθεσιµότητα 
υπαλλήλων δεν αποσκοπεί µόνο στην αποκατάσταση της νοµιµότητας καθώς 
πρόκειται για προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη στοιχειώδη λειτουργία του 
ήδη υποστελεχωµένου ∆ηµόσιου Τοµέα. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα 
επαναλειτουργίας ή ποιοτικής αναβάθµισης δοµών του κοινωνικού κράτους, 
απαραίτητων για την άµβλυνση των συνεπειών της κρίσης. Υπενθυµίζουµε ότι 
πρόκειται, σε πολλές περιπτώσεις, για ολόκληρους κλάδους προσωπικού 
(καθαριότητα, φύλαξη σχολικών κτηρίων, τεχνική εκπαίδευση κ.λπ.) οι υπηρεσίες 
των οποίων εκχωρήθηκαν στον Ιδιωτικό Τοµέα, µε κόστος πολλαπλάσιο και 
αµφίβολη ποιότητα υπηρεσιών. 

 

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


