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Νομοσχέδιο απολύσεων και διάλυσης του δημοσίου 

 

Την εβδομάδα των παθών επέλεξε η κυβέρνηση για να δώσει στη 

δημοσιότητα για «διαβούλευση» το νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο 

τίτλο: «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που στην 

πράξη θα οδηγήσει στην πλήρη αποδιοργάνωσή της. 

Η κυβέρνηση, αφού συκοφάντησε τους εργαζόμενους στο 

δημόσιο και προσπαθεί να μεταθέσει σε αυτούς τις ευθύνες του 

πολιτικού κατεστημένου, που κυβέρνησε αυτή τη χώρα, αφού απαξίωσε 

πλήρως τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά, αφού εκτίναξε 

την ανεργία στα ύψη και τους μισθούς, τις συντάξεις και τα δικαιώματα 

στον πάτο, έρχεται να δώσει ένα ακόμη χτύπημα, για να διαμορφώσει μια 

κοινωνία κανιβαλισμού, όπου ο άνεργος θα αντιπαλεύει τον εργαζόμενο 

και αυτός όποιον έχει κάποια στοιχειώδη δικαιώματα. 

 

Με το νομοσχέδιο λοιπόν που κατέθεσε η κυβέρνηση: 

 

1.Καταργεί με Προεδρικά Διατάγματα, διατάξεις νόμων, 

υπηρεσίες και οργανισμούς και μετατρέπει Ν.Π.Δ.Δ. σε Ιδιωτικού, με 

στόχο την κατάργηση θέσεων ή την μετατροπή τους από δημοσίου 

δικαίου σε ιδιωτικού με στόχο να διευκολύνει την απόλυση χιλιάδων 

εργαζομένων. 

2.Ανατρέπει την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, καταργεί το 

κριτήριο της εμπειρίας και εισαγάγει την υπογραφή συμβολαίων 

ανάμεσα στις διοικήσεις και τα στελέχη της διοίκησης με βάση δήθεν 

μετρήσιμους στόχους. Στόχος αυτής της επιλογής είναι δημιουργία μιας 

κάστας, αποκομμένης από το σώμα των Δημοσίων υπαλλήλων, που θα 

υλοποιεί τους μνημονιακούς στόχους. Μιας κάστας που θα μοιράζει 

δουλειές στους ιδιώτες, θα αδιαφορεί για τις ανάγκες της κοινωνίας, θα 

λειτουργεί ως μηχανισμός περιορισμού των παροχών κοινωνικών αγαθών 

προς τους πολίτες.  

3.Επαναφέρει διατάξεις του ν.4093/2012, σχετικά με την 

διαθεσιμότητα-κινητικότητα, που στα απλά ελληνικά σημαίνει 

απολύσεις, για να υλοποιηθεί ο άμεσος στόχος για εκδίωξη 40.000 και 

πλέον εργαζομένων από το Δημόσιο. Είναι έτοιμος, σύμφωνα με το 

σχέδιο νόμου να δοθεί στη δημοσιότητα ο πλήρης κατάλογο με τους 



φορείς του δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα που πρόκειται να 

καταργηθούν και το προσωπικό τους να απολυθεί. 

4.Περικόπτει δραστικά δικαιώματα των εργαζομένων, που 

αφορούν τις αναρρωτικές άδειες, με στόχο να ενοχοποιήσει κάθε 

δικαίωμα και να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για απολύσεις 

εργαζομένων, διαμορφώνοντας μια κοινωνία χωρίς ανοχές και ρίχνοντας 

στον κοινωνικό Καιάδα τα αδύναμα μέλη της. 

 

Ταυτόχρονα την ίδια ώρα  με τα δήθεν προγράμματα 

αντιμετώπισης της ανεργίας αντικαθιστά την εργασία με την 

ημιαπασχόληση ονομάζοντας τους εργαζόμενους ως ωφελούμενους., 

Διαμορφώνει έτσι ένα εργασιακό μοντέλο, όπου οι εργαζόμενοι θα 

δουλεύουν μερικούς μήνες το χρόνο, θα έχουν αποδοχές των 300€ και 

των 400€, με μερική ή και χωρίς κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική 

περίθαλψη. Αυτό λοιπόν το ζοφερό μέλλον προδιαγράφει η 

συγκυβέρνηση για τον κόσμο της εργασίας. 

Η κυβέρνηση φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται την υποβόσκουσα 

κοινωνική οργή και την απογοήτευση των εργαζομένων ως αδυναμία 

τους, ενώ χρησιμοποιεί την αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και της 

εξαθλίωσης ως πολιορκητικό κριό απέναντι σε δικαιώματα και 

κατακτήσεις της κοινωνίας, που τις απέκτησε με πολύχρονους αγώνες 

και αίμα τον προηγούμενο αιώνα. 

Εμείς ένα μόνο τους δηλώνουμε: Την τελευταία λέξη δεν την  

έχουν πει ακόμη οι εργαζόμενοι. Να είναι σίγουροι όμως ότι θα βρουν το 

δρόμο για να απαντήσουν και η απάντηση θα είναι το ίδιο επώδυνη για 

τους σημερινούς βιαστές τους. 

 Αυτή την ώρα καλούμε τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να 

οργανώσουν την αντίσταση και τους αγώνες για να μην περάσουν οι 

νέοι αντεργατικοί σχεδιασμοί της συγκυβέρνησης. 
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