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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Θέση της ΑΣΔΥΚ για τη Συμφωνία ΣΕΚ, ΠΕΟ και Κυβέρνησης για  

Αποκατάσταση των Μισθών στον Κρατικό Τομέα 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΔΥΚ, όπως και πλείστες άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου, 

πληροφορήθηκε αργά χθες βράδυ από τα ΜΜΕ για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ των 

οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και της Κυβέρνησης αναφορικά με την αποκατάσταση των μισθών των εργαζομένων 

που υπηρετούν στον Κρατικό Τομέα.  

Χωρίς να γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για τα όσα έχουν συμφωνηθεί και χωρίς να έχουμε ακόμη τις 

απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από μια, ομολογουμένως, χονδρική ενημέρωση που 

υπήρξε μέσω των διαφόρων έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, χαιρετίζουμε κατ’ αρχήν την 

εξέλιξη αυτή για τους εξής λόγους: 

• Με την εν λόγω συμφωνία αναγνωρίζεται και επίσημα από την Κυβέρνηση ότι πριν από 6 χρόνια 

(2012) διαπράχθηκε μια μονομερής και κατάφορη αδικία εναντίον μιας μεγάλης ομάδας 

εργαζομένων την οποία το Κράτος, ως εργοδότης, αναλαμβάνει έστω και τώρα να αποκαταστήσει. 

Την ευθύνη αυτή του Κράτους να αποδώσει στους εργαζομένους χρονοδιάγραμμα 

αποκατάστασης των μισθών την υποστήριξε πρώτη η ΑΣΔΥΚ από το 2015 μη αποδεχόμενη τις 

αιτιάσεις της Κυβέρνησης ότι οι αποκοπές ήταν μόνιμες.   

• Η κατάργηση των αποκοπών ξεκινά από τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους και 

αποκαθιστά πρώτα τους μισθούς εκείνων των οποίων το βιοτικό επίπεδο έχει πληγεί περισσότερο 

και έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.     

• Η Συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που είχαν αποφασιστεί με τις δύο 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς παλινδρομήσεις, υπεκφυγές και αχρείαστες καθυστερήσεις ή 

αναστολές από μέρους του εργοδότη, που στην προκείμενη περίπτωση είναι η Κυβέρνηση.  

Την ίδια στιγμή, μια σειρά λόγων μας υποχρεώνουν να εκφράσουμε παράλληλα και τη δυσφορία αλλά και 

τις επιφυλάξεις μας για τη Συμφωνία. Οι λόγοι αυτοί είναι: 

• Μετά από 6 χρόνια συνεχών μειώσεων με σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής όλων των 

εργαζομένων, θα ήταν δίκαιο και σωστό η αποκατάσταση των μισθών να είναι άμεση και 

καθολική, για όλες τις κλίμακες, αντί σταδιακή. Να θυμίσουμε ότι για τα μέλη του Δικαστικού 

σώματος, ενώπιον του οποίου εκκρεμούν οι προσφυγές πολλών υπαλλήλων για το θέμα,  οι μισθοί 

έχουν αποκατασταθεί πλήρως (με δική τους απόφαση) από την 1/1/2017. Κανένας δε από τους 

δικαστές μας δεν εμπίπτει στην κατηγορία του χαμηλόμισθου.   

• Η συμφωνία με τους εργαζομένους στον Κρατικό Τομέα, επήλθε μετά από διαπραγματεύσεις με 

δύο μόνο συντεχνίες χωρίς καμία συζήτηση ή διαβούλευση και με τις άλλες οργανώσεις που 

εκπροσωπούν τους εργαζομένους στο δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 5 του περί της 
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Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Διαβούλευσης και Ενημέρωσης των Εργοδοτουμένων Νόμου78(Ι) του 

2005.  

• Τα 4½ χρόνια που θα απαιτηθούν για πλήρη αποκατάσταση των μισθών, είναι στην 

πραγματικότητα 11 χρόνια, μιας και οι μειώσεις επιβλήθηκαν από το 2012. Το διάστημα αυτό είναι 

εκ των πραγμάτων πολύ πιο μεγάλο από οτιδήποτε  αναμένετο και συνεχίζουμε να έχουμε την 

ισχυρή πεποίθηση ότι υπάρχει περιθώριο να συντμηθεί περαιτέρω.    

Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να κρίνουμε και να τοποθετηθούμε εκτεταμένα σε όλα τα σημεία 

της Συμφωνίας όταν αυτή  μας δοθεί αυτούσια για να την μελετήσουμε. 

  

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ 
1η Ιουνίου 2018  


