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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Είναι γνωστό ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αντέδρασε, αγωνίστηκε και
συνεχίζει να μάχεται πολιτικές που συρρικνώνουν, υποβαθμίζουν και
διαλύουν τις Δημόσιες και Κοινωνικές Υπηρεσίες. Πάγια θέση μας
είναι ότι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και η παροχή
υψηλών παροχών υπηρεσιών και αγαθών είναι ρητή υποχρέωση του
κράτους και των οργανωμένων κοινωνιών, που απορρέει εξ’ άλλου εκ
του Συντάγματος.
Σε ότι αφορά το Ν.4172/2013 άρθρο 90 και αφορά:
i. Τη διαθεσιμότητα και
ii. Την κατάργηση οργανικών θέσεων που πέραν της διάλυσης
υπηρεσιών του Δημοσίου, οδηγούν σε ΑΠΟΛΥΣΗ χιλιάδες
Δημοσίους Υπαλλήλους,
ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ
1. Δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου
2013, που αφορά τη διαθεσιμότητα διεκδικώντας την ακύρωση του
άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 για παράβαση του άρθρου 74 του
Συντάγματος,
για
έλλειψη
απαιτούμενης
νομοθετικής
εξουσιοδότησης, για παραβίαση της Αρχής Ορθολογικής Οργάνωσης
της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, παραβιάζονται τα άρθρα 4, 2, 5 και
17 του Συντάγματος. Δέον δε να ακυρωθούν καθώς παραβιάζουν τις
αρχές της αρχής της ισότητας, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας.
Ακυρωτέες καθίστανται οι προσβαλλόμενες διότι παραβιάζουν τόσο την
Κοινοτική Οδηγία 1999/70, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
έννομη τάξη, όσο και την υπ΄ αριθμ. 2002/14 Κοινοτική Οδηγία. Τέλος,
ακυρωτέες καθίστανται οι προσβαλλόμενες διότι παραβιάζουν το άρθρο
22 του Συντάγματος και το άρθρο 15 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2. Δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου
2013, που αφορά την «κατάργηση οργανικών θέσεων», διεκδικώντας
την ακύρωση του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 κατά παράβαση του
άρθρου 74 του Συντάγματος. Τυγχάνει επίσης ακυρωτέα διότι έχει
εκδοθεί κατά παράβαση τύπου της διαδικασίας, η οποία εισάγεται στο
άρθρο 90 παρ. 1 Ν.4172/2013. Επιπλέον, οι ως άνω προσβαλλόμενες
παραβιάζουν ευθέως την αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας
Διοίκησης και εκ πλαγίου το άρθρο 103 Συντάγματος περί της
μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Δέον δε να ακυρωθούν καθώς
παραβιάζουν τις αρχές της αρχής της ισότητας, της αμεροληψίας και της
αξιοκρατίας.
Πέραν των δικαστικών προσφυγών η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεχίσει να
αγωνίζεται συνεχώς για την ανατροπή αυτών των πολιτικών που
υποβαθμίζει, συρρικνώνει, διαλύει κοινωνικές υπηρεσίες και οδηγεί
μέσω απόλυσης στην εξαθλίωση, στην ανεργία και στην αβεβαιότητα
χιλιάδες υπαλλήλους.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

