
 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» από την πρώτη στιγμή της 

ίδρυσής της δεσμεύτηκε με την ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ της, ότι θα αγωνίζεται 

και θα δίνει λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης και των 

Δημοσίων Υπαλλήλων συνολικά. 

 

Πέντε (5) μήνες από την εκλογή των νέων οργάνων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η 

αδυναμία συγκρότησής τους έχει αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, στο να μην 

προβάλλονται και άλλα προβλήματα που θα έπρεπε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να έχει εντάξει 

στις αγωνιστικές δραστηριότητές της με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Ν.Π.Δ.Δ. να απογοητεύονται, να αδιαφορούν και να 

απομονώνονται από τις συλλογικές δράσεις και κινητοποιήσεις του συνδικαλιστικού 

κινήματος. 

 

Πολλές φορές, έχει δείξει η ιστορική διαδρομή και η εμπειρία του 

συνδικαλιστικού κινήματος ότι, με αφορμή την προβολή, αντιμετώπιση και 

διεκδίκηση των μικρών και καθημερινών προβλημάτων συσπειρώνεται αγωνιστικά 

και κινηματικά το σύνολο των εργαζομένων και για τα μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τη δύσκολη αυτή περίοδο. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέλη της «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα καταθέσουν στα όργανά της αλλά και στις Ομοσπονδίες-Μέλη της την 

προβολή, διεκδίκηση και επίλυση των πιο κάτω προβλημάτων: 

 

1. Την παράνομη βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση του συνόλου των 

Δημοσίων Υπαλλήλων, που τα τελευταία χρόνια έχουν δει τις αποδοχές τους 

να μειώνονται κατά 55% με τις διατάξεις του Ν.4046/2012, που προέβλεπε ότι 

μέχρι τέλος του 2012, έπρεπε να έχει γίνει «εκτίμηση του νέου μισθολογίου», με 

αποτέλεσμα αυτή η πολιτική να έχει οδηγήσει χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους 

που βρίσκονται κυρίως στον εισαγωγικό βαθμό, σε απόγνωση και οικονομική 

εξαθλίωση. 

 



2. Τη μη εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 4, εδάφιο 6 του Ν.4024/2011 που 

προβλέπει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέχρι επτά (7) ετών, για την βαθμολογική και 

μισθολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 

3. Την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών στην 

περικοπή των αποδοχών των απεργούντων υπαλλήλων, που με την εγκύκλιο 

για την εφαρμογή του Ν.4024/2011, αυθαίρετα και παράνομα, οι υπηρεσίες 

πραγματοποιούν κρατήσεις στο σύνολο των μικτών αποδοχών των εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. 

 

Η «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» εκτιμά ότι πέρα από τον 

καθημερινό αγώνα μας για την ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων, των 

διαθεσιμοτήτων-απολύσεων, την κατάργηση των Δημοσίων αγαθών και την 

αποτροπή εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4250/2014 που αφορούν στην 

«αξιολόγηση», θα πρέπει άμεσα η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και το σύνολο των 

Ομοσπονδιών-Μελών της, να ξεκινήσουν κάθε ενέργεια και δράση για την 

επίλυση και αυτών των προβλημάτων. 

 

Θα είναι το πρώτο βήμα για να συσπειρώσουμε και πάλι τους εργαζόμενους 

στα συνδικάτα, να τους εμπνεύσουμε και να τους κάνουμε συμμέτοχους στην 

προσπάθεια. 

 

Η αοριστολογία και η γενικολογία είναι μόνο για όσους λένε πολλά και δεν 

κάνουν τελικά τίποτα!!! 

 

Αθήνα, Τρίτη 6 Μαΐου 2014 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 

Η Προσωρινή Γραμματεία της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ανατροπής» 


