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. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

η τρικομματική κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο θεσμοθέτησε με 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων 
υπαλλήλων. Το συγκεκριμένο  πειθαρχικό δίκαιο το οποίο αποτελεί συνέχεια σειράς 
αντιλαϊκών μέτρων  που έχουν ψηφιστεί και εφαρμοσθεί  από τις μνημονιακές 
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών κατ΄ εντολή της ΕΕ και της τρόικας, αποδεικνύει  το 
πώς όλοι αυτοί αντιλαμβάνονται τις  έννοιες του «μικρού» και «επιτελικού»  κράτους.  

Έτσι η κυβέρνηση  με τη θέσπιση αυτού του πειθαρχικού δίκαιου 
αποσκοπεί  

 στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των  
διεκδικήσεων των εργαζομένων   

 στη  δημιουργία ενός νέου  προτύπου δημοσίου υπαλλήλου, 
πειθήνιου τόσο στις εντολές του ανωτέρω του όσο και στις  απαιτήσεις των 
ιδιωτών, και ιδίως αυτών που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των αγροτών. 

 Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός  επιστρατεύουν  ένα βάρβαρο  
μέσο: τον φόβο και την τρομοκράτηση των υπαλλήλων. Οποιοσδήποτε τολμήσει να 
διεκδικήσει εργασιακό δικαίωμα, θα κατηγορείται ως «επίορκος». Οι Δημόσιοι 
υπάλληλοι είναι πλέον εν δυνάμει «επίορκοι» και οιονεί «ένοχοι» και ζουν διαρκώς με 
την ανασφάλεια ότι κάποιος πολίτης, στον οποίο δεν αρέσει το αποτέλεσμα μιας 
υπηρεσιακής πράξης, μπορεί να προσφύγει δικαστικά, όχι μόνο για να ακυρώσει την 
πράξη, αλλά και να εκδικηθεί ταυτόχρονα τον υπάλληλο αλλά και να εξασφαλίσει 
«ευνοϊκότερη μεταχείριση» στο μέλλον.  Εκτός  όμως από τους κινδύνους που 
διατρέχει ο κάθε υπάλληλος  κατά την εκτέλεση της εργασίας του,  διατρέχει τον 
κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος με ΑΡΓΙΑ! ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος 
πολίτης, για τον οποιοδήποτε λόγο, του κάνει μήνυση  για ανάρμοστη συμπεριφορά 
εκτός υπηρεσίας ή έχει την ατυχία και βρεθεί σε απεργία ή διαδήλωση. Επιπροσθέτως, 
η  δικαίωση των  υπαλλήλων δυσχεραίνεται  αφού με την κατάργηση του 
Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού, αυτοί πρέπει να απευθύνονται στο ΣτΕ! 

Στα πλαίσια υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών παρατηρείται το 
τελευταίο διάστημα αύξηση γεωμετρική πρόοδο των κρουσμάτων των δήθεν 
‘’επίορκων’’ δημοσίων υπαλλήλων είτε για ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής τους 
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δράσης είτε για ανάρμοστη συμπεριφορά τους εντός και εκτός υπηρεσίας είτε για 
χρηματισμό. 

Έτσι  πρόσφατα  έγινε καταγγελία από ενδιαφερόμενο κατά συναδέλφου του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας  για 
ανάρμοστη  συμπεριφορά  εντός υπηρεσίας και για μη συνεργασία. Το «παράπτωμα» του 
συναδέλφου ήταν ότι ήθελε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες  από τη νομοθεσία διαδικασίες, 
ότι είχε το ‘’θράσος’’ να αμφισβητήσει ιδιώτη-γεωπόνο!!! ότι δεν του έφερε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα αμπέλου προκειμένου να κάνει τη διάγνωση –όπως την είχε 
κάνει πάμπολλες φορές-  και ότι δεν είχε συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο─αίτηση 
εξέτασης φυτικού δείγματος της υπηρεσίας όπως προβλέπεται!!! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Πρέπει άμμεσα να τροποποιηθεί το νέο πειθαρχικό δίκαιο, να προσφερθεί 

νομική κάλυψη από την υπηρεσία και να  τεθεί το θέμα κεντρικά,  σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο δεν ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ. ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ. 

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο Καλλιεργεί κλίμα τρομοκρατίας, ανασφάλειας, 

κανιβαλισμού μεταξύ των εργαζομένων, αφού ο ΔΥ θα μπαίνει στα εξής 

διλήμματα:  

 να εκτελώ τις ‘’επιθυμίες’’ του κάθε ένα  για να μην μου κάνει καμιά 

καταγγελία και βρεθώ σε αργία-απόλυση  

 να εκτελώ τις εντολές του ανωτέρου μου, ακόμη και αν γνωρίζω ότι είναι 

παράνομες, για να μην μου κάνει κακή αξιολόγηση και κινδυνεύσω να βρεθώ 

αν όχι σε κινητικότητα τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό-μισθολόγιο!!!  

 
 
. 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  
  
Όσοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να τα καταγγείλουν αμέσως στα 
σωματεία τους. ΓΙΑΤΙ συνάδελφε, το προσωπικό σου πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει 
αυριανό πρόβλημα και άλλων συναδέλφων σου.  
Ενάντια στην επιβολή του κλίματος πειθάρχησης και εκφοβισμού, προκειμένου να 
περάσουν οι απολύσεις στο Δημόσιο ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τρόικας.  
Ενάντια στην τρομοκράτηση των εργαζόμενων ώστε να αποδεχτούν σιωπηλά και 
υποταγμένα τις κυβερνητικές αποφάσεις. 

Ενάντια στην ποινικοποίηση του κινήματος ανατροπής αυτής της πολιτικής. Θέλουμε 
να πιστεύουμε  ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θα προασπίσει  τους 
προβλεπόμενους κανόνες λειτουργίας των υπηρεσιών  του Υπουργείου μας και θα 
εξασφαλίσει κανόνες δικαίου για τους υπάλληλους .  



Τελειώνοντας θέλουμε  να γνωρίσουμε σε όλους ότι η  ΠΕΓΔΥ θα αγωνισθεί 
με κάθε μέσο, και σε συνεργασία με την ΠΟΓΕΔΥ & την ΑΔΕΔΥ,  θα προβεί σε όλες 
εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται για την διασφάλιση της αξιοπρέπειας του κλάδου 
και των μελών της, από κάθε προσπάθεια συκοφάντησης ή διασυρμού. 

 
Για το Δ.Σ. 
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