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Μείηον πολιτικό, νομικό και θκικό ηιτθμα  

δθμιουργεί θ Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου  

που «βάηει χζρι» ςτα αποκεματικά φορζων του δθμοςίου και των ΟΣΑ.  

 

 «οβαρά ηθτιματα αντιςυνταγματικότθτασ εγείρει θ μαηικι διαδικαςία ψιφιςθσ 

Πράξεων Νομοκετικοφ Περιεχομζνου με τθ διαδικαςία του κατεπείγοντοσ Μια διαδικαςία 

θ οποία προβλζπεται από το φνταγμα για ζκτακτεσ και απρόβλεπτεσ περιπτϊςεισ, ζχει 

μετατραπεί ςε φάμπρικα ψιφιςθσ ςκλθρϊν οικονομικϊν μζτρων που υπό φυςιολογικζσ 

ςυνκικεσ δεν κα περνοφςαν ποτζ από το ελλθνικό κοινοβοφλιο. Πιο απλά, ζνα άρκρο του 

υντάγματοσ χρθςιμοποιείται από τα κόμματα τθσ ςυγκυβζρνθςθσ μόνο και μόνο για να 

παραμείνουν γερά γαντηωμζνοι ςτθν εξουςία.» (www.koutipandoras.gr, 14 Ιανουαρίου 

2013). Αυτζσ οι απόψεισ κυριαρχοφςαν, ορκϊσ,  δυο χρόνια πριν, όταν θ τότε 

ςυγκυβζρνθςθ χρθςιμοποιοφςε τθ διαδικαςία τθσ ψιφιςθσ Πράξεων Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου. 

Σθν 21θ Απριλίου 2015 επζλεξε μια άλλθ ςυγκυβζρνθςθ (ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) για να 

εφαρμόςει τθν ίδια ακριβϊσ τακτικι και να «βάλει χζρι» ςτα ταμειακά διακζςιμα των 

Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ «επενδφοντάσ» 

τα, υποχρεωτικά, ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδασ, με τθν δεφτερθ Πράξθ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου μζςα ςε λιγότερο από εκατό (100) θμζρεσ διακυβζρνθςθσ, και μάλιςτα με 

αναδρομικι ιςχφ.  

Αντιμζτωπθ με τα αδιζξοδα που θ ίδια ζχει δθμιουργιςει με τουσ χειριςμοφσ τθσ 

και τθν ςτρατθγικι τθσ οργανωμζνθσ πλζον «αςάφειασ»,  προχωρά ςε ενζργειεσ που 

δθμιουργοφν μείηον πολιτικό, νομικό και θκικό ηιτθμα και καταγγζλλονται – 

ςταχυολογϊντασ από δθλϊςεισ εκπροςϊπων τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των άλλων 

http://www.koutipandoras.gr/


 

φορζων που κίγονται από τθν Πράξθ αυτι - ωσ «προδιλωσ αντιςυνταγματικζσ», 

«απαράδεκτεσ» και «δείγματα κεςμικισ εκτροπισ». 

Σο γεγονόσ ότι θ κυβζρνθςθ λειτουργεί προςεταιριηόμενθ πρακτικζσ που 

ςυλλιβδθν καταδίκαηε όςο ιταν ςτθν Αντιπολίτευςθ (βλ. χαρακτθριςτικά τισ δθλϊςεισ 

τθσ νυν Προζδρου τθσ Βουλισ όςο και του νυν Υπουργοφ Νίκου Βοφτςθ, ωσ τότε 

γραμματζα τθσ Κ.Ο. του ΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ςτισ 11/12/2012) δθμιουργεί αιςκιματα οργισ, 

αγανάκτθςθσ αλλά κι ζντονου προβλθματιςμοφ και ανθςυχίασ για τθν πορεία που ζχει 

πάρει θ οικονομία αλλά, κατά κφριο λόγο και θ χώρα. 

Αλικεια πϊσ είναι δυνατό θ ςθμερινι κυβζρνθςθ που δια του τότε 

κοινοβουλευτικοφ εκπροςϊπου του ΤΡΙΖΑ διλωνε ότι «θ διαδικαςία δεν αφινει τίποτα 

όρκιο από το φνταγμα και τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ» και ότι «οι διαδικαςίεσ αυτζσ είναι 

απαράδεκτεσ, δεν παράγουν κανζνα ζννομο αποτζλεςμα και είναι διάτρθτεσ», με μια 

Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου να δεςμεφει, επί τθσ ουςίασ, τα διακζςιμα Φορζων 

Δθμοςίου και Ο.Σ.Α. αφινοντασ επικίνδυνα ανοικτό το ενδεχόμενο τθσ δζςμευςθσ των, 

ιδθ ελάχιςτων κονδυλίων, που προορίηονται για τθν… υποχρθματοδότθςθ των ςχολικϊν 

μονάδων; Αυτι θ υποκριτικι ςτάςθ αποκαλφπτει πλιρωσ τθν ςκλθρι πραγματικότθτα.  

Εμείσ, ωσ λειτουργοί τθσ εκπαίδευςθσ που πλιττεται ανελζθτα εδϊ και χρόνια από 

τισ απάνκρωπεσ και άδικεσ μνθμονιακζσ πολιτικζσ, δθλϊνουμε ότι δεν αποδεχόμαςτε τθν 

εφαρμογι ολοκλθρωτικϊν πρακτικϊν (με «αριςτερό» πρόςθμο αυτι τθ φορά) που 

προχωροφν ζνα βιμα πιο πζρα ςε ςχζςθ με ότι είχαμε ηιςει ωσ τϊρα αναφορικά με τθν 

λεθλαςία των χρθμάτων του ελλθνικοφ λαοφ.  

Καλοφμε τθν κυβζρνθςθ να ςοβαρευτεί, να μθν κυρϊςει και να μθν εφαρμόςει τθν 

Πράξθ αυτι και τουσ εκπαιδευτικοφσ να είναι ζτοιμοι για αγϊνεσ που οι επικίνδυνοι και 

ανερμάτιςτοι κυβερνθτικοί χειριςμοί κακιςτοφν απαραίτθτουσ. 
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