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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Για το σχέδιο νόµου «Οργάνωση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

 
 
 Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ καταγγέλλει την τρικοµµατική Κυβέρνηση των µνηµονίων για την 
ολοκληρωτική διάλυση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, την δροµολόγηση χιλιάδων απολύσεων 
υπαλλήλων και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση που προωθούνται µε το σχέδιο νόµου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που δόθηκε 
στις 2/5/2013 στη δηµοσιότητα.  
 
 Πρόκειται για άλλο ένα νοµοσχέδιο υποταγής και υποτέλειας στις επιθυµίες της 
τρόϊκας και των δανειστών και ευτελισµού της συνταγµατικής νοµιµότητας. 
  

Με διαδικασίες - εξπρές και απαιτώντας µόνο την έκδοση υπουργικών 
αποφάσεων θα ξηλωθούν οι µισές δοµές του ∆ηµοσίου και θα καταργηθούν 
εκατοντάδες οργανισµοί, οι υπάλληλοι των οποίων θα απολυθούν. Μάλιστα, για 
να διευκολυνθεί η άντληση των 15.000 απολύσεων, το ν/σ δίνει τη δυνατότη-
τα ακόµη και της µετατροπής Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου σε Νοµικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου! 
  

Στο σχέδιο νόµου δίδεται το πράσινο φως για την έκδοση των Προεδρικών ∆ια-
ταγµάτων που θα ορίζουν τους νέους Οργανισµούς σε υπουργεία, υπηρεσίες, νοµικά 
πρόσωπα, δήµους κ.λπ., σύµφωνα µε τις εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών τους µο-
νάδων, καθώς και τα νέα οργανογράµµατα που έχει εγκρίνει ήδη το Κυβερνητικό Συµ-
βούλιο Μεταρρύθµισης για όλα τα υπουργεία. Στα νέα αυτά οργανογράµµατα, όπως είναι 
ήδη γνωστό, προβλέπεται ψαλίδι κατά µέσο όρο 50% σε δοµές και υπηρεσίες, µε τους 
υπαλλήλους που "περισσεύουν" να τίθενται στη δεξαµενή των 25.000 χιλιάδων υπαλλή-
λων που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα ώς το τέλος του 2013, µε βάση τη γνωστή µνηµο-
νιακή δέσµευση. Η µείωση αυτή µάλιστα των οργανικών θέσεων θα γίνεται µε διαδικασία 
- εξπρές απαιτώντας µόνο την κοινή απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και του οικείου υπουργού. Όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στο πρώτο άρθρο του 
ν/σ, "Σχετικά µε τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελε-
σµατικότητας, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσιονοµικών πό-
ρων των δηµοσίων υπηρεσιών, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
των οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις 
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προσωπικού µε κοινή απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
του οικείου υπουργού". 

 
Με το ίδιο ν/σ καθίσταται δυνατή µέσω έκδοσής Προεδρικών ∆ιαταγµάτων η συγ-

χώνευση / κατάργηση φορέων, οργανισµών, ακόµη και ∆ΕΚΟ, ενώ αφήνει ανοιχτή µέχρι 
και τη µετατροπή Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου, διευρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δεξαµενή από την οποία θα αντληθούν οι 
15.000 απολύσεις ως το τέλος του 2014, µεταξύ των οποίων οι 2.000 τον ερχόµενο Ιού-
νη και άλλες 2.000 ως το τέλος του έτους. Όπως σηµειώνεται στο άρθρο 4 "Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, κρατικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, 
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δη-
µόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νοµικών προ-
σώπων µπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναµορφώνονται, κα-
θώς και να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νοµοθετική ή κα-
νονιστική διάταξη σχετική µε τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις 
αρµοδιότητές τους µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του υ-
πουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του 
υπουργού Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου υπουργού". 

 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, αλλά και νοµικών, µια τέτοια µετατροπή σηµατο-

δοτεί και την αλλαγή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, διευκολύνοντας τις απευθείας 
απολύσεις. 

 
 Στον "Καιάδα" της διαθεσιµότητας οι µακροχρόνια ασθενείς. Την ίδια 

στιγµή, το Υ∆ΜΗ∆ αυστηροποιεί το πλαίσιο χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, οδη-
γώντας ακόµη και στην απόλυση όσους υπαλλήλους λαµβάνουν πολύµηνες αναρρωτικές 
άδειες. Ειδικότερα, σε περίπτωση κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, 
που µπορεί κατά περίπτωση να φτάσει τους 12 µήνες, µπορεί κάποιος υπάλληλος να τίθε-
ται αυτεπάγγελτα ή µε αίτησή του σε διαθεσιµότητα διάρκειας ενός έτους ή δύο ετών για 
δυσίατα νοσήµατα. 

 
Ωστόσο, σε περίπτωση που, δύο µήνες πριν τη λήξη της διαθεσιµότητας, οι υγειο-

νοµικές επιτροπές αποφανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, 
τότε απολύεται υποχρεωτικά. Σύµφωνα µε το ν/σ, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες 
δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ηµέρες τον χρόνο, µε εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου 
νοσήµατος, προβλήµατος κύησης, χειρουργικής επέµβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον 
τεσσάρων ηµερών σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Εν τούτοις, ακόµη και για τις βραχυχρό-
νιες άδειες θα πρέπει να προσκοµίζεται γνωµάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια τριών 
ηµερών ή γνωµάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής µονάδας δηµοσίου νοσοκοµείου 
για άδεια πέντε ηµερών. 

 
Αλλαγές επιφέρει το ν/σ και στην ιεραρχική εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων κα-

ταργώντας την απαίτηση συµπλήρωσης ορισµένων ετών πριν τη δυνατότητα υποψηφιό-
τητας για θέση τµηµατάρχη ή διευθυντή, ενώ στην περίπτωση θέσης γενικού διευθυντή ο 
απαιτούµενος χρόνος προϋπηρεσίας περιορίζεται από τα 18 στα 12 έτη. Τέλος, για τους 
προϊσταµένους οργανικών µονάδων προβλέπεται η υπογραφή συµβολαίων αποδοτικότη-
τας στα οποία θα περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να εκπλη-
ρώνουν σε ετήσια βάση. 



 Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει το απαράδε-
κτο αυτό σχέδιο νόµου που διαλύει τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οδηγεί 
στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους. 

  
Τέλος, οι πρόσφατες εξελίξεις, της επιστράτευσης των εκπαιδευτικών, τέ-

ταρτος κατά σειρά Κλάδος εργαζοµένων για τον οποίο η Κυβέρνηση χρησιµο-
ποιεί την επιστράτευση µετά από τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους στους 
ΟΤΑ και τους εργαζόµενους στα µέσα µαζικής µεταφοράς, δείχνουν ότι οι µνη-
µονιακές πολιτικές των απολύσεων και της δραµατικής διόγκωσης της ανεργίας, της πε-
ραιτέρω µείωσης µισθών και συντάξεων, της συρρίκνωσης των κοινωνικών αγαθών, συ-
νοδεύονται από την ένταση του κυβερνητικού αυταρχισµού, όπως αποδεικνύει το γεγο-
νός της επιστράτευσης των καθηγητών πριν καν την κήρυξη της απεργίας, δηλαδή στο 
πρωτοφανές µέτρο της προληπτικής επιστράτευσης. 

 
Η επίκληση από την Κυβέρνηση της αγωνίας µαθητών κα των οικογενειών τους,    

είναι απόλυτα υποκριτική, αφού µε τις µνηµονιακές πολιτικές τους έχουν ήδη υποβαθµίσει 
τραγικά τη δηµόσια, δωρεάν εκπαίδευση, έχουν στείλει στρατιές νέων στην ανεργία και 
την µαζική µετανάστευση.  

  
Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ εκτιµά ότι αυτή τη στιγµή επιβάλλεται από το σύνολο του συνδικα-

λιστικού κινήµατος (Σωµατεία, Οµοσπονδίες και κυρίως τις τριτοβάθµιες Οργανώ-
σεις) να αναληφθούν συντονισµένες πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση  :  

 
• Της ∆ηµοκρατίας και του δικαιώµατος της απεργίας. 
• Της διαφύλαξης του ∆ηµοσίου, µε έµφαση στους τοµείς των δηµόσιων υπο-

δοµών, της εκπαίδευσης, της υγείας, της ασφάλισης, των κοινωνικών παρο-
χών και των δηµόσιων αγαθών (νερό, ενέργεια, µεταφορές κ.λ.π.). 

• Του δικαιώµατος στην δουλειά. 
 
Απαιτείται γενικός πανεργατικός – παλλαϊκός ξεσηκωµός, για να 

ανατραπεί αυτή η βάρβαρη πολιτική και η Κυβέρνηση που την εφαρ-
µόζει.  

 
Σε αυτό το πλαίσιο καλούµε τους Μηχανικούς της Αττικής να 

συµµετέχουν στο συλλαλητήριο της ΟΛΜΕ, ∆ευτέρα 13 Μάη στις 19.00 
(Ερµού και Κορνάρου, Σύνταγµα.) και τις τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις (Α∆Ε∆Υ-ΓΣΕΕ) να προκηρύξουν Γενική Πανελλαδική Α-
περγία για τις 17 Μάη 2013.  
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