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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη 

   

          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συναντήθηκε με την Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη και συζήτησε μαζί της για τα προβλήματα τα οποία 

απασχολούν τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, το Δημόσιο και έχουν γενικότερο 

αντίκτυπο σε όλη την Ελληνική κοινωνία  

          Έθεσε το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στα νοσοκομεία, στην 

εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο Δημόσιο με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύει άμεσα η υγεία των πολιτών, τα σχολεία να αντιμετωπίζουν τεράστια 

προβλήματα και να μην μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν από το Δημόσιο. 

          Τέθηκε το ζήτημα των συμβασιούχων και ζητήθηκε εντόνως από την κυρία 

Υπουργό να ξεκαθαρίσει επιτέλους ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης για το 

συγκεκριμένο ζήτημα διότι οι παλινωδίες και οι τακτικισμοί δεν έχουν όρια. 

           Η αξιολόγηση ήταν ένα από τα θέματα της συνάντησης, διότι θέση της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται αξιολόγηση χωρίς να υπάρχουν οργανισμοί 

εσωτερικής λειτουργίας των διαφόρων φορέων, η διοικητική ιεραρχία να είναι 

διορισμένη, να μην υπάρχει αξιολόγηση δομών και οι διορισμένες  διοικήσεις να 

προχωρούν σε αξιολόγηση για να ικανοποιήσουν τις επιταγές της τρόικας που πειθήνια 

ακολουθεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ξεκάθαρη δε ήταν και η θέση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής όσον αφορά τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που υπάρχουν στις 

διάφορες μοριοδοτήσεις όλης της ιεραρχίας.  
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          Οι κρίσεις των προϊσταμένων όλων των βαθμίδων καρκινοβατούν εδώ και 

ατελείωτους μήνες και από την Εκτελεστική Επιτροπή ζητήθηκε να επιταχυνθούν όσο το 

δυνατό περισσότερο οι διαδικασίες των κρίσεων διότι για χρόνια ολόκληρα σε πολλούς 

οργανισμούς υπάρχουν διορισμένες διοικήσεις. 

         Η μετατροπή των εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε 

εργαζομένους με μόνιμη σχέση,  η οποία ήταν δέσμευση αυτής της Κυβέρνησης και από 

τα «εύκολα» ζητήματα τα οποία θα έλυνε ο κ. Κατρούγκαλος, τέθηκε στο τραπέζι των 

συζητήσεων, όπως και τα θέματα του επιδόματος των παραμεθορίων περιοχών και των 

επιδομάτων των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

         Ζητήθηκε ως η απόλυτα αρμόδια Υπουργός να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το 

θέμα των κλιμακίων τα οποία είναι παγωμένα εδώ και πέντε (5) περίπου χρόνια και στο 

τέλος του 2017 τελειώνει αυτή η περίοδος του παγώματος. Θα υπάρξει νέα παράταση του 

παγώματος ή επιτέλους θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία εξέλιξης των Δημοσίων 

Υπαλλήλων; 

         Τέθηκαν και όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους 

εργαζομένους, όπως είναι το θέμα των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα ζητήματα τα οποία αφορούν ιδιωτικοποιήσεις στον Δημόσιο Τομέα, το 

ζήτημα της κινητικότητας κλπ, τα οποία αφορούν μεγάλες ομάδες ή το σύνολο των 

εργαζομένων του Δημοσίου. 

          Παρότι η κ. Υπουργός αναφέρθηκε σχεδόν σε όλα τα ζητήματα, επιμελώς 

απέφυγε να απαντήσει στα βασικά θέματα τα οποία τέθηκαν και να δεσμευτεί για 

οποιαδήποτε λύση ή παρέμβαση 

          Σε μία δε απαράδεκτη ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από  το Υπουργείο μετά 

το τέλος της συνάντησης  αναφέρονται θέματα τα οποία ούτε καν συζητήθηκαν ή τέθηκαν 

από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., απαντήσεις οι οποίες εμφανίζονται στην 

ανακοίνωση του Υπουργείου δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία ειπώθηκαν στην 

συνάντηση που είχε προηγηθεί. 
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           Δεν μας προξενεί όμως καμία εντύπωση αυτή η ανακοίνωση διότι είμαστε 

συνηθισμένοι σε αυτές τις τακτικές και τις πρακτικές των Υπουργών και γενικότερα των 

παραγόντων της συγκυβέρνησης. 

           Στα μόνα ζητήματα τα οποία απάντησε ήταν ότι εμμένει στην αξιολόγηση, 

αφού βεβαίως παραδέχτηκε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την 

υλοποίησή της, η δε ολοκλήρωση  των κρίσεων στο Δημόσιο θα φθάσει μέχρι το τέλος 

της άνοιξης του 2018. 

           Για τους συμβασιούχους δεν υπήρξε καμία δέσμευση, ούτε καν εκφράστηκε 

άποψη διότι μονίμως επέμενε ότι δε γνωρίζει (!!!!) την απόφαση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και θα τοποθετηθεί αφού πρώτα της γνωστοποιηθεί. Για δε τις προσλήψεις 

μονίμου προσωπικού εξέφρασε τις γνωστές κυβερνητικές θέσεις περί δεσμεύσεων από την 

τρόικα, αναλογίες ένα προς τέσσερα κ.λπ. και η μόνη ξεκάθαρη απάντηση ήταν ότι η 

κινητικότητα θα αρχίσει από 1ης Σεπτεμβρίου. Καμία δέσμευση για τους αορίστου 

χρόνου και καμία αναφορά στο τι πρόκειται να γίνει για τα κλιμάκια μετά την 1/1/2018 

           Τα αποτελέσματα αυτής της πολύωρης συνάντησης επί της ουσίας ήταν 

ανύπαρκτα και το μόνο το οποίο έγινε από την πλευρά του Υπουργείου ήταν εκτός της 

απαράδεκτης ανακοίνωσης την οποία εξέδωσε να κάνει επίθεση στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και 

στους εργαζομένους εκφράζοντας μέσω της ανακοίνωσης αυτά τα οποία ήθελε να πει, 

αλλά αφού δεν τολμούσε να τα εκφράσει τα έβγαλε στον αέρα μέσω του Γραφείου Τύπου 

του Υπουργείου της. 

 

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


