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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ 

 

 Μετά την ψήφιση των Νόµων 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρµογή του 

µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του 

ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) και 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα 

Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015), η 

Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στην ψήφιση και του Νόµου 4093/2012 (Έγκριση 

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 

Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016), ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον τρόπο µια 

δέσµη εξαιρετικά επώδυνων, αντιλαϊκών και αντικοινωνικών οριζόντιων µέτρων.  

 Θεµελιώδες ερώτηµα και εύλογη απορία όλων είναι αν εν προκειµένω 

δύναται πράγµατι να γίνει λόγος περί ολοκλήρωσης των µέτρων ή αν και ο Νόµος 

4093/2012 αποτελεί απλώς έναν ακόµη κρίκο σε µια ατελείωτη αλυσίδα θυσιών, 

αφαίµαξης και φτωχοποίησης των Ελλήνων πολιτών. Ήδη δια του παρόντος 

επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση των κατευθυντήριων διατάξεων που 

επηρεάζουν τους δηµοσίους υπαλλήλους.    

   

Εκκινώντας από συνταξιοδοτικού περιεχοµένου διατάξεις, η βασική 

παρατήρηση σχετίζεται µε την αύξηση κατά δύο (2) έτη των γενικών ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης, µια αύξηση που συµπαρασύρει το όριο ηλικίας και για τις λοιπές 

ειδικότερες περιπτώσεις. Το ως άνω µέτρο, που αναπροσδιορίζει στα 67 έτη το όριο 

αποχώρησης από την υπηρεσία, αναµένεται να εφαρµοστεί επί όσων υπαλλήλων 

θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά την 1η-01-2013, καταλαµβάνοντας 

ακόµη και υπαλλήλους µε ανήλικα τέκνα.  

Ειδικώς για τους παλαιούς ασφαλισµένους, ήτοι όσους έχουν ασφαλισθεί για 

πρώτη φορά εις οιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό προ της 1ης-01-1993, αυτοί 

δικαιούνται σύνταξης εφόσον αποχωρούν µε αίτησή τους και έχουν συµπληρώσει 15 

έτη πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και το 67ο έτος της ηλικίας τους.  

Πέραν της ως άνω αυξήσεως των ορίων ηλικίας, που θέτει σε πραγµατική 

δοκιµασία τις ανθρώπινες αντοχές, το νέο µνηµόνιο προβλέπει σηµαντικές και 

κλιµακωτές µειώσεις και στα ποσά των καταβαλλοµένων συντάξεων, που εκκινούν 

από ποσοστό 5% για συντάξεις µέχρι 1.000 ευρώ και αγγίζουν το ποσοστό του 15% 

για συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ.  
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Των ανωτέρω µειώσεων εξαιρούνται µόνον όσοι είναι ανίκανοι για την 

άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος σε ποσοστό 80% και άνω, ήτοι προφανώς 

οι ανάπηροι, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανικανότητας, ή πολεµική σύνταξη 

ή θεωρούνται ως παθόντες στην υπηρεσία. 

Μια άλλη θλιβερή παράµετρος του Νόµου 4093/2012 είναι η οριστική, πλέον, 

κατάργηση των επιδοµάτων εορτών και αδείας, στοιχείο που θα συρρικνώσει 

δραµατικά τις ετήσιες απολαβές των δηµοσίων υπαλλήλων, υποβαθµίζοντας ακόµη 

περισσότερο το βιοτικό τους επίπεδο.      

Περαιτέρω αξίζει να σηµειωθεί, ότι αναστέλλεται µέχρι 31-12-2016 η 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόµου 4024/2011 περί του κινήτρου 

επίτευξης στόχων, το οποίο δυνητικά θα µπορούσε να αγγίξει ακόµη και το 50% του 

βασικού µισθού ανάλογα µε το ποσοστό επίτευξης των στόχων. Με άλλα λόγια, σε 

µια εποχή όπου βασικό ζητούµενο είναι η µέγιστη δυνατή απόδοση και λειτουργία 

του δηµόσιου τοµέα, οι υπάλληλοι δεν έχουν πλέον κάποιο σαφές κίνητρο για την 

αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την ουσιαστική συµβολή τους στην ανόρθωση 

και επανεκκίνηση της κρατικής µηχανής. 

Πέραν τούτου, από 01-01-2013 οι υπάλληλοι δεν θα έχουν κίνητρο ή άλλως 

ουσιαστική βοήθεια ούτε για την επιµόρφωσή τους, δοθέντος ότι καταργείται η 

προσαύξηση των αποδοχών για άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Με 

τον τρόπο αυτό τίθεται ένας παράλογος φραγµός στην παραγωγή άξιων, επαρκώς 

καταρτισµένων και ικανών στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την ποιότητα των παρεχοµένων δηµοσίων υπηρεσιών.      

 

Περαιτέρω, στον τοµέα της κινητικότητας των υπαλλήλων επιτρέπεται: α) η 

µετάταξη µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και 

περιφερειακές, του Δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

πρώτου και δεύτερου βαθµού, και β) η µεταφορά υπαλλήλων των νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα σε άλλες υπηρεσίες του 

Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού 

για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές 

προκύπτουν λόγω µεταβολής των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών 
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δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται µετά τη διενέργεια αξιολόγησης 

πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.  

Η µετάταξη αυτή ή η µεταφορά των υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και γίνεται 

χωρίς αίτησή τους σε υφιστάµενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται µε την 

πράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους 

µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο υπάλληλος. Η µετάταξη ή µεταφορά µπορεί να 

διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη θέση ακόµη και ανώτερης κατηγορίας, 

εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα ανάλογα τυπικά προσόντα, ενώ µε την συναίνεση του 

υπαλλήλου η µετάταξη ή µεταφορά του µπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης 

κατηγορίας. 

Με τις παραπάνω διατάξεις εντείνεται η αβεβαιότητα των δηµοσίων 

υπαλλήλων, υπό την έννοια ότι δεν τίθενται περιορισµοί π.χ. τοπικοί όσον αφορά τις 

µετατάξεις και τις µεταφορές, οι οποίες, σηµειωτέον, διενεργούνται αυτεπαγγέλτως 

από την υπηρεσία και όχι κατόπιν αιτήσεως των υπαλλήλων, διατηρουµένου, 

ωστόσο, του βαθµού και του µισθολογικού κλιµακίου. Η µοναδική δυνατότητα που 

δίδεται στους υπαλλήλους είναι η υποβολή δήλωσης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

περί µετάταξης ή µεταφοράς, η οποία, όµως, ουδόλως δεσµεύει την διοίκηση. 

Υπογραµµίζεται, ότι η µη εµφάνιση του υπαλλήλου στην υπηρεσία όπου 

µετατάχθηκε για την ανάληψη των καθηκόντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό 

παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχιστον υποβιβασµού. 

Τέλος, για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις µετάταξης δεν ισχύει το κώλυµα 

πενταετίας του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα, χωρίς, ωστόσο, να 

προσδιορίζεται αν κάµπτεται και το ειδικό κώλυµα πενταετίας του Νόµου 3754/2009 

που αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό.  

 

Εκ των πλέον σκληρών διατάξεων του Μνηµονίου χαρακτηρίζονται αυτές 

περί της θέσεως σε διαθεσιµότητα των υπαλλήλων εκείνων, των οποίων 

καταργούνται οι θέσεις. Πλην όµως η εφαρµογή των επίµαχων διατάξεων επί των 

νοσηλευτών φαντάζει εντελώς ανεδαφική, ενόψει των τραγικών ελλείψεων 

προσωπικού.   

Περαιτέρω, ουσιαστικές µεταβολές επί το αυστηρότερον επέρχονται για 

ακόµη µια φορά στο πειθαρχικό δίκαιο µε την σαφή διεύρυνση των περιπτώσεων 

αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσεως σε αργία των υπαλλήλων. Ειδικότερα, δια της 

παραποµπής και µόνον ενός υπαλλήλου στο οικείο πειθαρχικό συµβούλιο για : 
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πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος ή έλλειψη 

αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δηµοκρατία, παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό 

Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή 

ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών, αναξιοπρεπή ή ανάρµοστη ή ανάξια 

για υπάλληλο συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη 

αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής 

ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του 

για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, άρνηση 

σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, 

επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή 

Δηµόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 

Ελέγχου, φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνοµη χρήση 

πράγµατος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα 

δίωξης και τιµωρίας πειθαρχικού παραπτώµατος και µη τήρηση του ωραρίου από τον 

υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταµένου να ελέγχει την τήρησή του, επέρχεται η 

αυτοδίκαιη θέση του σε αργία. Με άλλα λόγια το εξαιρετικά δυσµενές µέτρο της 

θέσεως σε αργία επιβάλλεται προ της πειθαρχικής καταδίκης του υπαλλήλου, κατά 

προφανή παράβαση του τεκµηρίου αθωότητας. Υπ’αυτήν την έννοια, οποιαδήποτε 

πράξη θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία θα πρέπει να προσβάλλεται δικαστικώς για την 

αποτελεσµατική προστασία του υπαλλήλου απέναντι στη διοικητική αυθαιρεσία.     

Αντίστοιχα επιτρέπεται η δυνητική θέση του υπαλλήλου σε αργία εφόσον έχει 

ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα και αν 

συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υπηρεσιακοί λόγοι. Η επίκληση εν 

προκειµένω δηµοσίου συµφέροντος και υπηρεσιακών λόγων είναι εντελώς αόριστη, 

αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο καταχρηστικής εφαρµογής των επίµαχων 

διατάξεων. Οι ίδιες παρατηρήσεις χωρούν και για το µέτρο της αναστολής άσκησης 

των καθηκόντων, που µπορεί να επιβληθεί σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον 

διακυβεύεται, όλως αορίστως, το συµφέρον της υπηρεσίας.  

Κατά τα λοιπά, µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2016 διατηρείται η αναλογία 

της µιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων, ενώ προβλέπεται µια 

αισθητή µείωση του εφάπαξ για τους συνταξιοδοτούµενους υπαλλήλους. 

Συνοψίζοντας, ευρισκόµεθα ενώπιον της κορύφωσης της βαρβαρότητας 

δυσβάσταχτων µέτρων, η εφαρµογή των οποίων, πέραν των όποιων κοινωνικών ή 
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δικαστικών αντιδράσεων, θα επιφέρει δραµατικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 

εκατοµµυρίων Ελλήνων.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

     


