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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ.κ. ∆. Μανιτάκη και Μ. Βολουδάκη, 
συναντήθηκε σήµερα η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν από την πλευρά της 
Α.∆.Ε.∆.Υ. τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
στη χώρα µας και γενικότερα το ελληνικό ∆ηµόσιο, τόσο εξαιτίας του τρόπου 
που χρησιµοποιήθηκε από τους κυβερνώντες επί σειρά ετών όσο και εξαιτίας της 
καταστροφικής πολιτικής του Μνηµονίου. Η Α.∆.Ε.∆.Υ. επεσήµανε ότι στη 
δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα, στόχος της Κυβέρνησης και του αρµόδιου 
Υπουργείου θα πρέπει να είναι η εφαρµογή πολιτικών για το δηµοκρατικό 
εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την αναβάθµιση της κρατικής 
µηχανής προς όφελος του λαού και του τόπου. Βασική προϋπόθεση προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι η απο-κοµµατικοποίηση και απεξάρτηση της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης από ένα πολιτικό σύστηµα εθισµένο σε αναχρονιστικές νοοτροπίες 
και πελατειακές πρακτικές.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Α.∆.Ε.∆.Υ. τόνισε ότι η προωθούµενη –τα τελευταία 
χρόνια- «αξιολόγηση» των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και των εργαζοµένων σε αυτές 
(σ.σ. τόσο η αξιολόγηση προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους σε 
σχέση µε τις θέσεις που κατέχουν σήµερα όσο και το προωθούµενο σύστηµα 
προαγωγικής αξιολόγησης µέσω του νέου Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθµολογίου) 
χρησιµοποιήθηκαν προσχηµατικά από τους κυβερνώντες µε µοναδικό στόχο  την 
υλοποίηση των µνηµονιακών δεσµεύσεων για δραστικό περιορισµό των 
εργαζοµένων (κατά εκατόν πενήντα -και πλέον- χιλιάδων έως το 2015) και 
ελαχιστοποίηση του µισθολογικού κόστους στο ∆ηµόσιο.  

Η πολιτική αυτή οδήγησε σε τραγική υποβάθµιση των µισθών των 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, διαµόρφωσε ασφυκτικές µισθολογικές συνθήκες για 
την πλειοψηφία των εργαζοµένων και καταδίκασε την πλειονότητα των 
δηµοσίων υπαλλήλων σε µισθολογική καθήλωση.  Στα πλαίσια αυτά, 
εφαρµόστηκαν, συστηµατικά, τα τελευταία χρόνια πολιτικές διαρκούς επίθεσης 
στο εισόδηµα, τις θέσεις και τις συνθήκες εργασίας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, µε 
αποτέλεσµα να καλλιεργηθούν αισθήµατα ανασφάλειας και απογοήτευσης που 
υπονοµεύουν και την αποδοτικότητά τους. Το γεγονός ότι η διαδικασία 
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προώθησης της «µεταρρύθµισης» του συστήµατος αξιολόγησης του 
ανθρωπίνου δυναµικού του ∆ηµοσίου, συνοδεύτηκε –ειδικά τα τελευταία τρία 
χρόνια- από την επίµονη προσπάθεια ταυτόχρονης απαξίωσής του, µε χρήση 
ιδιαίτερα ισοπεδωτικών σχολίων, όρων και χαρακτηρισµών, είναι απόλυτα 
διαφωτιστικό ως προς τις πραγµατικές προθέσεις εκείνων που επέλεξαν να 
επιβάλουν µονοµερώς τέτοιου είδους αλλαγές, καθώς και ως προς τις αντιλήψεις 
και τις ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις τους για το Κράτος και το ρόλο του.  

Υπό αυτό το πρίσµα, η Α.∆.Ε.∆.Υ. ζήτησε από τον Υπουργό ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις σχετικά µε την µη εφαρµογή 
της µνηµονιακής δέσµευσης για απολύσεις, µέσω εφεδρειών, 
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου και 
επισήµανε ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία απαιτείται κάθε προσπάθεια για 
την προώθηση άλλου είδους στόχων, όπως: α. η βελτίωση των δοµών, των 
υποδοµών, του τρόπου οργάνωσης και καλής λειτουργίας των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών, της ποιότητας της νοµοθεσίας, της καταπολέµησης της περιττής 
γραφειοκρατίας, β. η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού, µέσω της 
επιµόρφωσής του, µε σκοπό τη βελτίωση των  γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων που απαιτούνται, ώστε να µπορεί κάθε εργαζόµενος να αντεπεξέλθει 
µε επιτυχία στα καθήκοντά του, γ. η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού, η 
οποία επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, όπως το εργασιακό του περιβάλλον, 
οι όροι αµοιβής και εργασίας, οι προοπτικές εξέλιξής του, δ. η ενίσχυση του 
αισθήµατος κοινωνικής ευθύνης των εργαζοµένων, ε. η εµπέδωση -µεταξύ των 
εργαζοµένων- του αισθήµατος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας.  

Από την πλευρά του ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
αναγνώρισε ότι θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι µπορεί να προχωρήσει 
στην αναδιοργάνωση του ∆ηµοσίου, µε δηµοσίους υπαλλήλους πένητες, 
εξαθλιωµένους και τροµοκρατηµένους, παραδεχόµενος ότι θα πρέπει να 
γίνουν κινήσεις αποκατάστασης του εισοδήµατος, καθώς και της φήµης των 
δηµοσίων υπαλλήλων. Τόνισε ιδιαίτερα ότι βασικός στόχος του Υπουργείου 
είναι η µεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου (των Υπηρεσιών και των ∆οµών του), µε 
στόχο µια αποδοτική, λειτουργική, δίκαιη και χρηστή δηµόσια διοίκηση και 
όχι οι απολύσεις εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Ωστόσο, σε σχετικό αίτηµα 
που διατυπώθηκε από την πλευρά της Α.∆.Ε.∆.Υ. για άµεση κατάργηση της 
σχετικής διάταξης Νόµου που προβλέπει την εφαρµογή της εφεδρείας και της 
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, ως µέτρων για τη µείωση του 
προσωπικού στο ∆ηµόσιο, δεν υπήρξε δέσµευση από την πλευρά του 
Υπουργού. 
 

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


