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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021, συνάντηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη
Βορίδη με θέματα τις αλλαγές στο Α.Σ.Ε.Π., τις προσλήψεις, την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων στους Δήμους, την κινητικότητα, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κ.λπ.








Από την πλευρά της Εκτελεστικής Επιτροπής επισημάνθηκε η αναγκαιότητα
γενναίας αύξησης του αριθμού των προσλήψεων, ιδιαίτερα στους τομείς της
Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου υπάρχουν
αυξημένες ανάγκες. Ο Υπουργός δήλωσε ότι για τις προσλήψεις στο Δημόσιο
ισχύει το 1:1 κι ότι θα μελετήσει σε βάθος το θέμα της προτεραιοποίησης των
διορισμών σε τομείς του Δημοσίου. Υπεραμύνθηκε των αλλαγών στο Α.Σ.Ε.Π. κι
ιδιαίτερα του γραπτού διαγωνισμού, επισημαίνοντας ότι στη Βουλή έγιναν δεκτές
κάποιες από τις προτάσεις μας.
Για το θέμα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Εκπαίδευσης και της Υγείας
στους Δήμους είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμα από την αρμόδια επιτροπή
κι ότι όταν του παραδοθεί το πόρισμα θα κάνει συνάντηση με την
Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Επισημάναμε στον Υπουργό ότι η
εκχώρηση αρμοδιοτήτων προσλήψεων, εποπτείας κ.λπ. στους Δήμους θα είναι
αιτία «πολέμου» για το συνδικαλιστικό κίνημα.
Για το θέμα της κινητικότητας του επισημάναμε το τεράστιο πρόβλημα που
υπάρχει με την μη ύπαρξη αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων
(Ν.4440/2016) στους φορείς υποδοχής, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδιαφάνεια
στη διαδικασία. Ταυτόχρονα, επισημάναμε την απουσία των εκπροσώπων των
εργαζομένων από τις τριμελείς επιτροπές των φορέων υποδοχής. Δήλωσε ότι
μελετά συνολικά το θέμα της κινητικότητας και θα μας ενημερώσει σχετικά.
Στο θέμα των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου
ζητήσαμε την παράταση της θητείας τους ως τις 30-6-2021, όπως συμβαίνει
και με τα συνδικαλιστικά όργανα. Ταυτόχρονα, θέσαμε το θέμα των αιρετών
στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που
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τα υπηρεσιακά συμβούλια της εκπαίδευσης θα έχουν διορισμένους
«αιρετούς». Του ζητήσαμε να παρέμβει στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να δοθεί λύση
στο θέμα. Δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη απάντηση, πέρα από το γεγονός ότι
ανέφερε πως ο ίδιος ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε δώσει παράταση στη
θητεία των αιρετών στο Υπουργείο του, καθώς κι ως Υπουργός Εσωτερικών στους
αιρετούς στο Δημόσιο, μέχρι τις 28-2-21.
Καταγγείλαμε και καταδικάσαμε τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Αρχηγού
της Αστυνομίας και της κυβέρνησης για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων
και δηλώσαμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα θα συνεχίσει να διεκδικεί και να
αγωνίζεται στους δρόμους, τηρώντας, φυσικά, όλα τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας.

Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως θέλει να υπάρχουν τακτικές
συναντήσεις με την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για όλα τα θέματα που
αφορούν στο Δημόσιο και τους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

