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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Θέση της ΑΣΔΥΚ για τη Συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και των Οργανώσεων  
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΟΕΔ,ΟΛΤΕΚ, ΟΕΛΜΕΚ για Αποκατάσταση των Μισθών στον Κρατικό Τομέα 

 
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της Συντεχνίας μας για το θέμα και κατόπιν ενημερωτικής 
συνάντησης μας με την Αν. Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), 
ημερομηνίας 12/06/18, όπου μας επεξηγήθηκε το περιεχόμενο της μόνης βιώσιμης και μη 
διαπραγματεύσιμης πρότασης/συμφωνίας/νομοσχεδίου, σύμφωνα με την τοποθέτηση της κας 
Ορφανίδου, το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ προχώρησε σε μελέτη της Πρότασης και έλαβε ομόφωνες αποφάσεις. Το 
Νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου αρχίζει τη Δευτέρα 25/6/18 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών, ρυθμίζει τη σταδιακή μείωση των υφιστάμενων αποκοπών σε 5 στάδια, ξεκινώντας από 
1/7/18 και μετέπειτα κάθε 1η Ιανουαρίου κάθε έτους για την περίοδο 2019-2023 εξαλείφοντας πλήρως τις 
μειώσεις μέχρι 1/1/2023. 

Κατ’ αρχάς υπενθυμίζεται ότι πρώτη η ΑΣΔΥΚ, από το 2015, είχε ζητήσει τον καθορισμό από την Κυβέρνηση 
χρονοδιαγράμματος για την αποκατάσταση των μισθών για να λάβει την απάντηση της Κυβέρνησης ότι οι 
αποκοπές ήταν και θα παρέμεναν μόνιμες. Η συγκεκριμένη θέση της Κυβέρνησης επαναβεβαιώθηκε σε 
συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του ΤΔΔΠ τον Φεβρουάριο του 2017. Μετά από αυτή την εξέλιξη η 
Συντεχνία μας, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε δικαιολογία για τη συνέχιση των αποκοπών, προχώρησε με 
προτροπή προς τα μέλη της για κατάθεση μαζικών προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο, προσφυγές οι 
οποίες έγιναν και ακόμη εκκρεμούν. 

Όσον αφορά στη Συμφωνία της Κυβέρνησης με τις προαναφερόμενες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, 
επισημαίνεται ότι από την αρχή χαιρετήσαμε την πρόταση για αποκατάσταση των μισθών των εργαζομένων 
στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα ως ενέργεια που συνάδει με τη βελτίωση της δημοσιονομικής 
κατάστασης της χώρας και υποδηλώνει ξεκάθαρα την αναγνώριση από την Κυβέρνηση του ετεροβαρούς 
και άδικου χαρακτήρα της πρωτοφανούς δραματικής απομείωσης των μισθών των εν λόγω εργαζομένων 
από το 2012 και την αναθεώρηση της θέσης του Κράτους, ως εργοδότη, περί μονιμότητας των μειώσεων 
των απολαβών. Πολύ θετική θεωρούμε επίσης την άμεση αποκατάσταση των μισθών των χαμηλόμισθων 
συναδέλφων (με μισθό έως 1000 ευρώ) που επέρχεται από 1/1/2019, αφού  αυτοί είναι που επλήγησαν 
περισσότερο από την κρίση. 

Ωστόσο, με αίσθημα ευθύνης, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το μακροχρόνιο και οπισθοβαρές 
χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και επαναφέρουμε την πρόταση μας προς την Κυβέρνηση για πλήρη 
αποκατάσταση των μισθών εντός της επόμενης τριετίας. Οι βασικοί λόγοι για την επί της ουσίας διαφωνία 
μας ως προς το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά και τα ανισοβαρή ποσοστά επαναφοράς των μισθών 
είναι ότι: 

1. Με την εν λόγω πρόταση ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου το 2023 θα επανέλθει στα επίπεδα του 
2011(!), μετά την παρέλευση 11 ετών λιτότητας, ενώ θα ήταν εύλογη μια άμεση και καθολική 
αποκατάσταση των μισθών για όλες τις κλίμακες, αντί σταδιακή. Να θυμίσουμε ξανά ότι για τα μέλη 
του Δικαστικού Σώματος, οι μισθοί έχουν αποκατασταθεί πλήρως (με δική τους απόφαση) από την 
1/1/2017, ενώ πετυχημένη ήταν η προσφυγή των πολυσυνταξιούχων αξιωματούχων του κράτους η 
οποία εκδόθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τις εκατοντάδες προσφυγές 
των επηρεαζόμενων συναδέλφων. 

2. Η συγκεκριμένη συμφωνία επήλθε μετά από διαπραγματεύσεις με συντεχνίες, που εκπροσωπούν 
εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σίγουρα δεν εκπροσωπούν κανένα δημόσιο 
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υπάλληλο, χωρίς καμία συζήτηση ή διαβούλευση με το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
που εκπροσωπούν εργαζομένους στο Δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 5 του περί Θέσπισης 
Γενικού Πλαισίου Διαβούλευσης και Ενημέρωσης των Εργοδοτουμένων Νόμου78(Ι) του 2005. Μας 
ανακοινώθηκε δε ότι είναι η μόνη βιώσιμη με τα υφιστάμενα οικονομικά δεδομένα. Ποια λοιπόν η 
σημασία της δικής μας άνευ όρων συγκατάθεσης σε ένα χρονοδιάγραμμα, που επιτρέπει 
μονομερώς στην Κυβέρνηση να παραγνωρίσει το ενδεχόμενο σημαντικής βελτίωσης του 
υφιστάμενου ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας η οποία, συνακόλουθα, θα επιφέρει αύξηση του 
ΑΕΠ και συγχρόνως τη δυνατότητα συντομότερης επαναφοράς των μισθών;  

Οι ενδείξεις, άλλωστε, της οικονομίας καθώς και άλλα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση (π.χ. 
υποστήριξη της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με δισεκατομμύρια Ευρώ, καταβολή 
αποζημιώσεων στους υπαλλήλους της Συνεργατικής, επαναφορά προνομίων ανεξάρτητων 
αξιωματούχων, ετοιμότητα για διοργάνωση διαγωνισμού Eurovision, καθώς και μια σειρά 
εξαγγελιών κοινωνικών και επιδοματικών πολιτικών κλπ.) οδηγούν στο εύλογο συμπέρασμα ότι ο 
χρόνος αποκατάστασης των μισθοσυντήρητων υπαλλήλων θα μπορούσε να συντμηθεί. Ιδιαίτερα 
από τη στιγμή που αναγνωρισμένα, όπως δήλωσε και ο πρώην Υφυπουργός παρά τω Προέδρω και 
τότε Επίτροπος Μεταρρύθμισης, κος Κ. Πετρίδης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών της Βουλής, οι υπάλληλοι στο Δημόσιο είναι η μόνη ομάδα εργαζόμενων που 
επωμίστηκε δυσανάλογα το κόστος της οικονομικής κρίσης, μιας και η μείωση στο μισθό τους άγγιξε 
το 20% ενώ, η μείωση του ΑΕΠ υπήρξε μόλις 10%. 

3. Μια σημαντική υποομάδα εργαζομένων, οι άμεσα αλλά και οι εντός 5ετίας αφυπηρετούντες 
δημόσιοι υπάλληλοι που είναι στις ψηλότερες κλίμακες, δεν θα επωφεληθεί καθόλου από τη 
Συμφωνία εφόσον δεν θα προλάβει να δει το μισθό της να αποκαθίσταται. 

4. Τέλος, η ουσία της πρότασης/συμφωνίας,νομοσχεδίου δεν είναι μόνο η σταδιακή αποκατάσταση 
των μισθών, που προβάλλεται, αλλά η, κατ’ αντιστοιχία, παραμονή των αποκοπών, που αποτελούν 
αντικείμενο δικαστικής κρίσης. Και  τούτο, όταν ρητά και ανακόλουθα, στο υπό ψήφιση 
Νομοσχέδιο, αναφέρεται πως διατηρείται η φιλοσοφία του υφιστάμενου Νόμου, ο οποίος, ειρήσθω 
εν παρόδω, επέρριψε το βάρος της δημοσιονομικής θυσίας, στους εργαζόμενους στο δημόσιο και 
ημιδημόσιο τομέα καταπατώντας την αρχή της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών, η 
οποία δεν ανάγεται μόνο στην οικονομική δύναμη του μισθού, όπως μονοδιάστατα παρουσιάζεται, 
αλλά στις γενικότερες οικονομικές δυνάμεις του καθενός. 

Ως εκ των πιο πάνω, η Συντεχνία μας απορρίπτει την πρόταση της Κυβέρνησης για σταδιακή αποκατάσταση 
των μισθών εντός πενταετίας, εμμένει στην άποψη της για αποκατάσταση των μισθών, τουλάχιστον, εντός 
τριετίας [από 1/7/2018 πλήρης αποκατάστασης για όσους λαμβάνουν μισθό μέχρι €1500, από 1/1/2019 
πλήρης αποκατάσταση για όσους λαμβάνουν μισθό μέχρι €2000, από 1/7//2019 πλήρης αποκατάσταση για 
όσους λαμβάνουν μισθό μέχρι €2500, από 1/1/2020 πλήρης αποκατάσταση για όσους λαμβάνουν μισθό 
€3500 και από 1/7/2020 πλήρης αποκατάστασης για όλους τους υπόλοιπους] και αναμένει την έκβαση των 
προσφυγών που μέλη της έχουν καταθέσει στο Διοικητικό Δικαστήριο. 

 

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ  
22 Ιουνίου 2018 


