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Απόλυση ∆ηµοσίων Υπαλλήλων:
∆ικαίωµα του Κράτους ή Συνταγµατική Εκτροπή;
1 Ιουνίου 1911: ∆ηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το ψηφισθέν
Σύνταγµα, µε το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά η µονιµότητα των ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων (άρθρο 102). Μια µακρά περίοδος διώξεων των υπαλλήλων - κυρίως λόγω
πολιτικών φρονηµάτων - τερµατίζεται. Έκτοτε σε όλα τα Συντάγµατα: 1927 (άρθρο 114),
1952 (άρθρο 101), ακόµη και στα χουντικά συντάγµατα 1968 (άρθρο 125), 1973
(άρθρο 125) επαναλαµβάνεται µε πανοµοιότυπο τρόπο η διάταξη αυτή. Το ισχύον
Σύνταγµα 1975/1986/2001/2008 αναφέρει (άρθρο 103, παρ. 4):

«Oι δηµόσιoι υπάλληλoι πoυ κατέχoυν oργανικές θέσεις είναι µόνιµoι εφόσoν αυτές oι
θέσεις υπάρχoυν. Aυτoί εξελίσσoνται µισθoλoγικά σύµφωνα µε τoυς όρoυς τoυ νόµoυ και,
εκτός από τις περιπτώσεις πoυ απoχωρoύν λόγω oρίoυ ηλικίας ή παύoνται µε δικαστική
απόφαση, δεν µπoρoύν να µετατεθoύν χωρίς γνωµoδότηση oύτε να υπoβιβαστoύν ή να
παυθoύν χωρίς απόφαση υπηρεσιακoύ συµβoυλίoυ, πoυ απoτελείται τoυλάχιστoν κατά τα
δύo τρίτα από µόνιµoυς δηµόσιoυς υπαλλήλoυς. Kατά των απoφάσεων των συµβoυλίων
αυτών επιτρέπεται πρoσφυγή στo Συµβoύλιo της Eπικρατείας».
Είναι φανερό ότι ο συντακτικός νοµοθέτης - επί ένα αιώνα - απέβλεπε στη
δηµιουργία ενός δηµοσιοϋπαλληλικού σώµατος από πρόσωπα τα οποία αφιερώνουν
την επαγγελµατική δραστηριότητά τους στη υπηρεσία του Κράτους, τα οποία δεν
επηρεάζονται από κυβερνητικές µεταβολές και ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο
αντικειµενικό απέναντι στους διοικούµενους αυτής της χώρας.
6 Οκτωβρίου 2011: Κατατίθεται στη Βουλή σχέδιο νόµου, έναν αιώνα µετά τη
θέσπιση του δικαιώµατος της µονιµότητας, µε το οποίο τίθενται σε - προσυνταξιοδοτική
- διαθεσιµότητα (σ.σ. η εργασιακή εφεδρεία αφορά σε υπαλλήλους µε συµβάσεις
Ιδιωτικού ∆ικαίου) υπάλληλοι του στενού ∆ηµόσιου Τοµέα:

«Πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου
βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆., απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους
µε τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγµατικής και δηµόσιας υπηρεσίας και του
πεντηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συµπλήρωση της ως άνω
υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν µέχρι 31/12/2013 (άρθρο 33, παρ.
1β).

«Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΟΤΑ
πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆., οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως
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σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, καταργούνται αυτοδικαίως
µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι
υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης
από την κατάργηση της θέσης και µέχρι τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετούς
πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού πέµπτου έτους της
ηλικίας τους, όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο» (άρθρο 33, παρ.2).
Ας δούµε τώρα αν η προτεινόµενη διάταξη είναι συµβατή µε τη συνταγµατική επιταγή.
Ο υπάλληλος από τη στιγµή που συνάπτει τη σύµβασή του µε το Κράτος έχει
δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγµα και τη νοµοθεσία.
Όποια δικαιώµατα προβλέπονται από τη νοµοθεσία µπορούν να καταργηθούν ή να
τροποποιηθούν από τον κοινό νοµοθέτη. Τα δικαιώµατα, όµως, των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
που προβλέπονται από συνταγµατικές διατάξεις, όπως η µονιµότητα, (άλλα δικαιώµατα
είναι ο υποβιβασµός και η µετάθεση) δεν είναι δυνατό να καταργηθούν ή και να
αποδυναµωθούν. Για τη µεταχείριση αυτή των ∆.Υ. ο συντακτικός νοµοθέτης θέσπισε
διοικητικές (αποφάσεις Υπηρεσιακού Συµβουλίου) και δικαστικές (δικαίωµα προσφυγής
στο ΣτΕ) εγγυήσεις.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη (άρθρο 103, παρ.
4), αυτή η δηµοσιοϋπαλληλική σχέση λύεται αναγκαστικά (για τον υπάλληλο) και µόνο
για ορισµένους λόγους, ήτοι:
I.
II.
III.
IV.

Συµπλήρωση του ορίου ηλικίας.
Απόλυση ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Έκπτωση µετά από δικαστική απόφαση.
Απόλυση επειδή καταργήθηκε η θέση που κατέχει ο υπάλληλος.

Η κυβέρνηση µε την προτεινόµενη διάταξη προαναγγέλλει!!! τη δια νόµου
απόλυση των ∆.Υ. και στη συνέχεια προχωρεί στην κατάργηση των οργανικών θέσεων
που κατείχαν οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι. Και αυτό γίνεται χωρίς να ληφθούν υπόψη
παράγοντες όπως τυχόν πλεονάζον προσωπικό, κατάργηση ή συγχώνευση Φορέων,
Τµηµάτων ή ∆ιευθύνσεων και χωρίς να εφαρµοστεί η ισχύουσα νοµοθεσία για µετατάξεις
των µονίµων υπαλλήλων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. Μόνο και µόνο για να
βρεθεί ο µαγικός αριθµός που πρέπει να απολυθεί σύµφωνα µε τις επιταγές της Τρόικας.
Πρόκειται, ασφαλώς, για ευθεία παραβίαση τόσο του «γράµµατος» όσο και του
«πνεύµατος» της συγκεκριµένης συνταγµατικής διάταξης.
Τελειώνοντας, απευθυνόµαστε στο σηµερινό, κυβερνητικό, ΠΑΣΟΚ µε την ελπίδα ότι
- λίγο πριν την απειλούµενη κατάρρευση της χώρας και της δικής του, µε πάσα
βεβαιότητα, δραµατικής συρρίκνωσης, δεν θα συνδέσει την ύστερη διαδροµή του και µε
Συνταγµατική Εκτροπή, αποσύροντας άµεσα όχι µόνο τη διάταξη για την
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα αλλά και εκείνες που οδηγούν στην εργασιακή
εφεδρεία.

9 Οκτωβρίου 2011
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