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Τν Σεπηέκβξε ηνπ 2013 ηέζεθαλ ζην θαζεζηώο ηεο δηαζεζηκόηεηαο ρηιηάδεο 

δεκόζηνη ππάιιεινη κόληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξόλνπ, πνπ θαηαξγήζεθαλ νη νξγαληθέο θαη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηνπο θαη’ 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ λ. 4172/2013. Αλάκεζά ηνπο είραλ ηεζεί 

ζε δηαζεζηκόηεηα πεξίπνπ 1150 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη από ηα νθηώ (8) 

κεγαιύηεξα ηδξύκαηα ηεο ρώξαο θαη απεηινύληαλ άκεζα κε απόιπζε.   

Οη ππάιιεινη απηνί, ρσξίο δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζνύλ νη αληηιατθνί δεκνζηνλνκηθνί ζηόρνη εθείλεο ηεο πεξηόδνπ, γηα 

20 (είθνζη) θαη πεξηζζόηεξνπο κήλεο είραλ απώιεηα ζην κηζζό ηνπο 25%. 

Τν θαζεζηώο ηεο δηαζεζηκόηεηαο, πνπ επηδίσμε λα θαηαξγήζεη θάζε έλλνηα 

κόληκεο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο θαη νδήγεζε ζε απνιύζεηο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ζηε δηάιπζε δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη ζηελ ππνβάζκηζε 

ππεξεζηώλ Υγείαο θαη Εθπαίδεπζεο, έρεη θαηαδηθαζηεί ζηε ζπλείδεζε όισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Μέρξη θαη ζήκεξα παξακέλεη ε απώιεηα ηνπ 25% ησλ κηζζνινγηθώλ 

απνιαβώλ ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ζηα Ιδξύκαηα γηα ην δηάζηεκα ηεο 

δηαζεζηκόηεηάο ηνπο, αιιά θαη ν κε ππνινγηζκόο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ ζηηο 

ζπληάμηκεο απνδνρέο ελ είδεη "ηηκσξίαο" γηα ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο. Η ίδηα ε 

απώιεηα ίζρπζε θαη γηα ηνπο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο πνπ βγήθαλ ζηε 

ζύληαμε. 

Οη παξαπάλσ ππάιιεινη, αλάκεζα θαη ζε ρηιηάδεο άιινπο από δηάθνξεο 

ππεξεζίεο ζε όιε ηελ Ειιάδα, βίσζαλ ηελ αλαζθάιεηα, κπήθαλ ζε θαζεζηώο 

θηλεηηθόηεηαο, άιινη απ’ απηνύο κεηαηάρζεθαλ ζε άιινπο ηνκείο θαη άιινη 

επέζηξεςαλ ζηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο. 

Οη εξγαδόκελνη πνπ έδεζαλ ηελ απεηιή ηεο απόιπζεο ζήκεξα δεηάλε ην 

απηνλόεην. Να ηνπο επηζηξαθνύλ ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ παξαθξαηήζεθαλ 

ην δηάζηεκα ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο απόιπζεο. 

Θα πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ην ζύλνιν ησλ δηνηθεηηθώλ 

ππαιιήισλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, όπσο αθξηβώο έγηλε ζηα Ννζνθνκεία, πνπ 

ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί αλαδξνκηθά ην 

παξαθξαηεζέλ πνζό 25% ηνπ κηζζνύ ηνπο. 



Η θπβέξλεζε νθείιεη άκεζα λα πξνρσξήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξαπέξα ηαιαηπσξία θαη νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδόκελσλ, κε ην λα ηνπο αλαγθάζεη λα 

πξνζθύγνπλ ζηα δηθαζηήξηα κε βάζε ηε δηαηύπσζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο θαη 

λα γίλνληαη νη λόκηκεο απαηηήζεηο ηνπο αληηθείκελν θεξδνζθνπίαο θαη 

δηθαζηηθήο δηακάρεο. 

Απαιηούμε από ηην κςβέπνηζη να λάβει όλα ηα μέηπα: 

 για ηην επιζηποθή ηων σπημάηων ζε όλοςρ ηοςρ ςπαλλήλοςρ, 

πος βπέθηκαν ηόηε ζηη δςζμενή αςηή θέζη και πος έσαζαν ηην 

πεπίοδο ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ μέπορ ηων αποδοσών ηοςρ 

(25% πεπικοπέρ ζηοςρ μιζθούρ) 

 Για ηην πποζμέηπηζη ηων σπημάηων αςηών, πος αδίκωρ 

παπακπαηήθηκαν, ζηιρ ζςνηάξιμερ απολαβέρ ηοςρ και να 

επανςπολογιζηούν οι ζςνηάξιμερ αποδοσέρ και για ηοςρ 

ςπαλλήλοςρ πος ήηαν ζε διαθεζιμόηηηα και έσοςν βγει ζηη 

ζύνηαξη. 

 

 


