1

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου -Δεδούλη
Γεν. Δ/ντρια Υπ. Εργασίας
&Κοιν. Ασφάλισης

« ….Σαν βγεις στο πηγεμό για την Ιθάκη
να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος
γεμάτος περιπέτειες γεμάτος δράση…»
Κ.Καβάφης «ΙΘΑΚΗ»
1.
2.
3.
4.

Εισαγωγή
Εμπειρική προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης
Εκφάνσεις παθογένειας της Δημόσιας Διοίκησης
Θεσμικές εξελίξεις

1.Εισαγωγή

Κυρίες και κύριοι ,
αγαπητοί συνάδελφοι της Δημόσιας Διοίκησης
Κλήθηκα να μιλήσω στην σημερινή ημερίδα για τις παθογένειες της
Δημόσιας Διοίκησης και για μια νέα Διοίκηση με ΔιαφάνειαΑποτελεσματικότητα και Αξιοκρατία, ως Γενικός Διευθυντής και
υπάλληλος με 35/η υπηρεσία
Είναι αλήθεια ότι, προβληματίστηκα να αποδεχτώ τη τόσο τιμητική για
μένα πρόσκληση γιατί με τόσους άξιους και διαπρεπείς εισηγητές και με
τόση πλούσια βιβλιογραφία και αρθρογραφία για τα θέματα της δημόσιας
διοίκησης δεν ήξερα τι άραγε είχα να προσθέσω.
Τελικά επέλεξα να σας μιλήσω απλά εμπειρικά –βιωματικά μέσα από τα
πραγματικά γεγονότα μιας μακρόχρονης και περιπετειώδους
δημοσιοϋπαλληλικής καριέρας και να αφήσω στους έγκριτους
επιστήμονες και θεωρητικούς που πλαισιώνουν την σημερινή ημερίδα
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Εισήγηση που αναπτύχθηκε την 1η Μαρτίου 2011στην ημερίδα που συνδιοργάνωσε

η Ένωση Ακολούθων Τύπου (ENAT),FORUM ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ο
“OΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
για την Κοινωνική Δικαιοσύνη και το
Δημοκρατικό Εκσυγχρονισμό» www.ompop.gr με θέμα: «Για μια νέα Δημόσια Διοίκηση:
Διαφάνεια –Αποτελεσματικότατα –Αξιοκρατία»
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την θεωρητικοποίηση, επιστημονική διερεύνηση και επεξεργασία των
εμπειριών αυτών.
34 χρόνια και έξι μήνες υπηρεσίας στο Δημόσιο.
Ημερομηνία διορισμού 28-9-1976. 01-03-2011, 35 χρόνια μετά, τι
άλλαξε τα χρόνια αυτά στη διοίκηση;
Κατά πόσο οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που συνοδεύτηκαν από με
υποσχέσεις και διθυράμβους για αξιοκρατία –διαφάνεια αποτελεσματικότητα επηρέασαν και διαμόρφωσαν την εικόνα της
Δημόσιας Διοίκησης τα χρόνια αυτά;
Αν έλεγα τίποτα έως ελάχιστα θα ήταν άραγε μηδενιστική θεώρηση των
πραγμάτων;
Ας δούμε τη πορεία της Διοίκησης τα χρόνια αυτά μέσα από τη πορεία
ενός υπαλλήλου:

2.Εμπειρική προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης
28-9-76 ημερομηνία διορισμού, νέος υπάλληλος νέος άνθρωπος, αγωνία,
άγνοια, επιφυλάξεις, φόβοι, αυστηροί όροι εργασίας, δύσκολη
επικοινωνία με τους προϊστάμενους , αλλά και ελπίδα αισιοδοξία για το
αύριο και το μέλλον. Υπουργός Υγείας Κων/νος Στεφανόπουλος έντιμος
δίκαιος, εγγύηση νομιμότητας.
1999 Γεώργιος Ράλλης δημοκράτης ευπατρίδης της πολιτικής, γενναίες
μεταρρυθμίσεις, εισαγωγή δημοτικής. Μονοτονικό σύστημα, νέο πνεύμα
στη Δημόσια Διοίκηση. Εγκύκλιες οδηγίες στους υπαλλήλους με νέο
πνεύμα για την εξυπηρέτηση του πολίτη και αρχές που για πρώτη φορά
παίρνουν τη μορφή υποχρέωσης υπαλλήλων έναντι των πολιτών.
Αισιοδοξία ικανοποίηση του υπαλλήλου.
Κρίσεις τμηματαρχών και Διευθυντών στην υπηρεσιακή μονάδα, φήμες,
σχόλια, για πολιτικές παρεμβάσεις και πολιτικά προσκείμενους, άγνοιαφόβος, σκεπτικισμός του νέου υπαλλήλου, τα πρώτα σύννεφα. Σιγά
αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι κανόνες της αξιοκρατίας….
1981 Το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Θρίαμβος!!! καθαίρεση Γενικών
Διευθυντών «εν μια νυκτί», νέο επαναστατικό σύστημα στη δημόσια
διοίκηση –ελπίδες- προσδοκίες οράματα για μια διοίκηση ανεξάρτητη
δημοκρατική –συμμετοχή εργαζομένων στη διοίκηση-αξιοκρατία . Οι
νέοι υπάλληλοι πανηγυρίζουν, είναι δική τους η νίκη δικός τους ο
αγώνας. Το μέλλον τους ανήκει.
Και η εμπειρία η γνώση της λογικής και της συνέχειας της Δημόσιας
Διοίκησης στο πρόσωπο του τμηματάρχου του υπαλλήλου απαντά.
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- Μην χαίρεστε !!!!Μην πανηγυρίζετε !!!! Θα έρθει η ώρα να φύγετε με
σύνταξη και τίποτε δεν θα έχει αλλάξει!!
1986 πρώτες επιλογές προϊσταμένων τμημάτων, 24 θέσεις για 50
περίπου υποψηφίους. Από 7η στο πίνακα αρχαιότητας 24η τελευταία
επιλεγείσα. Ο προϊστάμενος συγχαίρει την νέα υπάλληλο με το ειρωνικό
σχόλιο «μόλις που πρόλαβες, κρεμασμένη στη καρότσα, τυχερή είσαι» η
νεαρή υπάλληλος αισθάνεται βαθύτατα προσβεβλημένη και αδικημένη
έως δακρύων. Η διευθύντριά της την καλεί να την νουθετήσει. «Γιατί
διαμαρτύρεσαι και κλαις .Να λες πάλι καλά . Ξέρεις που βρίσκεσαι
!!!Σύνελθε θα με αναγκάσεις να σε….. χαστουκίσω». Η φράση θα σε
χαστουκίσω δεν ήταν απειλή. Ήταν κραυγή αγωνίας ενός ικανότατου
στελέχους της Δημόσιας Διοίκησης από τις πρώτες γυναίκες υπαλλήλους
του Δημοσίου και πρώτες Διευθύντριες. Η απειλή θα σε χαστουκίσω
επανέφερε την υπάλληλο στην τάξη. Άρχισε να προβληματίζεται. «Ποι
παρέβην; τι δ’ έρεξα; τι δε μοι δέον ουκ ετελέστη; αναλογίζεται.
Και άρχισε να μελετά τους νόμους, τη νομολογία, αρθρογραφία
και βιβλιογραφία σχετικά με τη κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, τα
προαγωγικά συστήματα, την αξιοκρατία, τους νέους θεσμούς, συγκριτική
βιβλιογραφία και αποφασίζει συνειδητά να ακολουθήσει πιστά και έως
το τέλος το νόμο και τη νομολογία, τις νόμιμες διαδικασίες σε μια
διελκυστίνδα σε ένα παιχνίδι bra de fer πολιτικής-κομματικής ισχύος και
θεσμικής νομιμότητας.
Άρθρα, μελέτες, μεταπτυχιακά διδακτορικό, ευδόκιμη πορεία στην
υπηρεσία, ομάδες εργασίες συμβούλια επιτροπές αποστολές στο
εξωτερικό, εισηγήσεις ομιλίες διαλέξεις, ο υπηρεσιακός φάκελος με το
πέρασμα των χρόνων ολοένα και εμπλουτίζεται.
1989 συμμετοχή σε κρίσεις Διευθυντών. Δεν κρίνεται. Έχοντας
βαθύτατη πεποίθηση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στο ρόλο της
και στη δύναμή της, ασπάζεται τη φράση του Βερολινέζου φούρναρη
στο αυτοκράτορα Φραγκλίνο κατά μεταφορά «Υπάρχουν και Δικαστήρια
στην Αθήνα» και αρχίζει θεσμικό αγώνα. Θα καταφύγει στη Δικαιοσύνη.
Προσφεύγει σε έναν από τους καλλίτερους δικηγόρους των
Αθηνών με άρθρα μελέτες πάνω σε δημοσιοϋπαλληλικά θέματα και
θέσεις που συγκινούσαν τη νέα υπάλληλο για αξιοκρατία, το ρόλο της
Δικαιοσύνης την αναποτελεσματικότητα της αιτήσεως ακυρώσεως, τη
δύναμη της τρίτης απόφασης του Δικαστηρίου. Του δείχνει το άρθρο του.
Την ακούει με προσοχή, παίρνει στα χέρια του τον υπηρεσιακό της
φάκελο, δεν τον ανοίγει σηκώνεται προς το μέρος της, τον θέτει υπό
μάλης και, με παραινετικό τρόπο μονολογεί σχεδόν, «τι να σου πάρω
εσένα κορίτσι μου όλο το μηνιάτικο δεν σου φτάνει. Κοίταξε είναι
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καλλίτερα να τα βρεις με την πολιτική ηγεσία και να τα έχεις καλά». Είχε
δίκιο ήταν η πραγματικότητα ενδεχομένως αλλά δεν αποδέχεται την
αντίληψη αυτή. Με άλλο δικηγόρο προσφεύγει. Όταν συζητείται η
υπόθεση είναι άνευ αντικειμένου λόγω αλλαγής του νομοθετικού
πλαισίου και νέας διοικητικής μεταρρύθμισης.
Συνεχίζει να δραστηριοποιείται υπηρεσιακά σύμφωνα με το νόμο
σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός υπηρεσίας. Ο φάκελος εμπλουτίζεται.
1995 Επιλογές Διευθυντών με νέο πάλι θεσμικό πλαίσιο, τριετής θητεία
προϊσταμένων κατάργηση βαθμών. Πρώτη βάσει προσόντων. Δεν
κρίνεται. Και αρχίζει ο μεγάλος αγώνας με μια νεαρή και φέρελπι τότε
δικηγόρο. Μαζί δίνουν όλους τους αγώνες.
Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο
1η απόφαση θετική, επαναπομπή στη Διοίκηση για νέα κρίση. Κυνήγι με
το χρόνο να εκδοθούν οι τρεις αποφάσεις μέσα στα τρία χρόνια. Στόχος η
τρίτη απόφαση του Δ. Εφετείου που μπαίνει στην ουσία και ουσιαστικά
υποκαθιστά το υπηρεσιακό συμβούλιο. Στόχος του υπηρεσιακού και της
πολιτικής ηγεσίας η καθυστέρηση ώστε να εκπνεύσει η τριετής θητεία
και να είναι η ασκηθείσα προσφυγή άνευ εννόμου συμφέροντος. Ξεκινά
ένα τρελό κυνήγι χρόνου. Το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν συγκαλείται.
Πρώτες αναφορές και κοινοποίηση πρώτων εξωδίκων στον πρόεδρο και
μέλη του υπηρεσιακού. Σεισμός στην υπηρεσία. Ποιος είναι αυτός που
τολμάει να ανατρέψει τα ειωθότα και όχι μόνο προσφεύγει στη
δικαιοσύνη αλλά να έχει το θράσος να στέλνει εξώδικα; Τελικά το
υπηρεσιακό αναγκάζεται να συνεδριάσει. Εμμένει στη πρώτη του
απόφαση.
2η προσφυγή στο Εφετείο, δεύτερος χρόνος δεύτερη θετική απόφαση.
Επαναπομπή στο υπηρεσιακό. Κοινοποιείται η απόφαση. Εκνευρισμός
και οργή στα πολιτικά γραφεία, πρόσκληση από την πολιτική ηγεσία και
επίπληξη της υπαλλήλου για χρήση αλλοτρίων μεθόδων και
εξωϋπηρεσιακών ενεργειών. Νέες αναφορές, νέα εξώδικα για ποινικές
και αστικές ευθύνες προέδρου και μελών. Το υπηρεσιακό ροκανίζοντας
το χρόνο αναγκάζεται στο τέλος να συνεδριάζει. Εμμένει στις δύο
προηγούμενες αποφάσεις του.
Τρίτος χρόνος. Αγώνας δρόμου για την έγκαιρη έκδοση της τρίτης
απόφασης. Αιτήματα αναβολής από τη Διοίκηση, αιτήσεις προτιμήσεως
και προφορικές παραστάσεις στον εισηγητή από την προσφεύγουσα.
3η απόφαση επί της ουσίας. Η Διοίκηση εντέλλεται να εκτελέσει. Δεν
εκτελεί . Νέα εξώδικα, κατάθεση μηνύσεως για παράβαση καθήκοντος,
αγωγή αποζημιώσεως κατά του ελληνικού δημοσίου, προσφυγή στο
Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γίνεται κατά αρχάς δεκτή η
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προσφυγή στο ΕΣΔΑ αναγκάζονται να εκτελέσουν και αναθέτουν
καθήκοντα Διευθυντού ενώ παραιτείται από την προσφυγή στο ΕΣΔΑ.
Κλείνει θετικά η πρώτη φάση με νίκη των θεσμών μετά από τρεις
εφετειακές αποφάσεις ,1 αγωγή ,1 ποινικό ,1 προσφυγή στο ΕΣΔΑ και 45
εξώδικα.
Δικαιωμένη πεπεισμένη στις αρχές της αξιοκρατίας και της
θεσμικής διεκδίκησης συνεχίζει τον ίδιο δρόμο. Τα προσόντα αυξάνονται
η δραστηριότητα στην υπηρεσία πολλαπλασιάζεται.
2001 κρίσεις Γενικών Διευθυντών. Επιλέγεται ομόφωνα λόγω καταδήλου
υπεροχής. Συνεχίζει στον ίδιο δρόμο πολλαπλασιάζοντας τις προσπάθειες
σε όλα τα επίπεδα.
2004 εκλογές αλλαγή κομμάτων στην εξουσία η Ν.Δ. κυβέρνηση.
Αλλαγή κομμάτων αλλαγή νομοθετικού πλαισίου στα χνάρια της
προηγούμενης Κυβέρνησης. Στα θεμέλια του κτίσματος του ΠΑΣΟΚ
ανοικοδομεί η νέα Δημοκρατία. Νέες επιλογές Γενικών Διευθυντών με το
νέο καθεστώς. Σεπτέμβριο του 2005. Κανένας (πλην ενός) Γενικός
Διευθυντής δεν επιλέγεται και φυσικά ούτε η ίδια. Πρέπει να επιλέξει: ή
συνταξιοδότηση με αποδοχές Γενικού Διευθυντού και πριμ τριών ετών
ως συνταξίμων ή, υποβάθμιση σε θέση Διευθυντού και προσφυγή στη
Δικαιοσύνη με άγνωστες και αβέβαιες εξελίξεις.
Η συνταξιοδότηση με αποδοχές Γενικού Διευθυντού και τρία
χρόνια συντάξιμα επί πλέον είναι ένας μικρός εκβιασμός και μια μικρή
εξαπάτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.
Ένας συμβιβασμός και
ομολογία συνενοχής και από τους δύο συμβαλλόμενους Δημόσιο –
Γενικούς Διευθυντές. Κρίνεσαι ουσιαστικά ανίκανος-ακατάλληλος, μη
προακτέος
για τη θέση του Γεν. Διευθυντού και συγχρόνως
πριμοδοτείσαι για να αποχωρήσεις από τη ενεργό υπηρεσία. Το κράτος
σε επιβραβεύει για την ανικανότητά σου και εσύ αποδέχεσαι αυτή τη
κοροϊδία και συμβιβάζεσαι είτε, γιατί ουσιαστικά είσαι ανήμπορος
απροστάτευτος από τους θεσμούς είτε, γιατί κατέχεις θέση που δεν σου
ανήκει αλλά στην έχουνε δωρίσει ή ανταλλάξει.
Στον αντίποδα της επιλογής της συνταξιοδότησης η παραμονή
στην υπηρεσία εκτός από τη μεγάλη οικονομική διαφορά μεταξύ
αποδοχών απλού Διευθυντή και συνταξίμων αποδοχών Γενικού
Διευθυντού έχεις και ένα αβέβαιο αγώνα. Έχεις στη διάθεση σου βέβαια
ένα πλούσιο οπλοστάσιο ενδίκων βοηθημάτων αλλά στη πράξη
ακυρώνονται όλα αυτά από την αναποτελεσματικότητα της δικαστικής
προστασίας και της αιτήσεως ακυρώσεως, την μέχρι τότε τουλάχιστον
ακολουθούμενη στάση του ΣτΕ, τις μεθοδεύσεις και την κυρίαρχη θέση
της πολιτικής εξουσίας.
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Για τους λόγους αυτούς και κανένας από του μη επιλεγέντες Γεν.
Διευθυντές δεν παραμένει εν υπηρεσία και όλοι επιλέγουν την οδό του
συμβιβασμού και της συνταξιοδότησης.
Η ίδια έχει ήδη επιλέξει από το 1986. Την επομένη των επιλογών,
σαν έτοιμη από καιρό, με αίτηση της προς την Διεύθυνση Διοικητού
γνωστοποιεί ότι δεν συνταξιοδοτείται και ότι παραμένει στην υπηρεσία
διεκδικώντας μέσω της εννόμου τάξεως την αποκατάσταση της
νομιμότητας και της δικαιοσύνης. Καταθέτει ενώπιον του ΣτΕ αίτηση
ακύρωσης και αίτηση αναστολής της απόφασης τοποθέτησης των
Γενικών Διευθυντών.
Και αρχίζει
δεύτερη φάση διεκδικήσεων σκληρότερη και
οδυνηρότερη από τη πρώτη. Γιατί τώρα ήταν και πόλεμος πολιτικής και
θέμα γοήτρου των Υπουργού. Με κάθε τρόπο έπρεπε να παρεμποδιστεί
να καθυστερήσει η συζήτηση στο ΣτΕ, να μην δοθεί αναστολή.
Καθυστερεί η Διοίκηση κατά επτά μήνες την κοινοποίηση του πρακτικού
επιλογής. Αρνούνται τη τοποθέτηση ως Διευθυντού, την παύουν από
Συμβούλια και Επιτροπές –Ομάδες εργασίας, της στερούν επιδόματα και
υπερωρίες, την απομακρύνουν από κάθε υπηρεσιακή δραστηριότητα.
Αναγκάζεται να καταφύγει στη Δικαιοσύνη με αγωγή
αποζημίωσης. (Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί δικάσιμος).
Μετά από δέκα μήνες έγγραφες διαμαρτυρίες και οχλήσεις και την
κατάθεση αγωγής αποζημιώσεως της ανατίθενται καθήκοντα
Διευθυντού.
Ανησυχώντας, για τις πολιτικές εξελίξεις και τον πολιτικό
αντίκτυπο από ενδεχόμενη υιοθέτηση των αιτήσεων ακυρώσεων (έχουν
αν τω μεταξύ υποβληθεί σωρεία αιτήσεων ακυρώσεως από το σύνολο
σχεδόν των συνταξιοδοτουμένων Γεν. Διευθυντών) ο αρμόδιος Υπουργός
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιχειρεί να ελέγξει τις νομικές
εξελίξεις και να χειραγωγήσει την έκβαση της υπόθεσης έως του
σημείου που του επιτρέπεται. Με έγγραφό του αφαιρεί όλες τις υποθέσεις
από την αρμοδιότητα των Νομικών Συμβούλων τω Υπουργείων τις
συγκεντρώνει στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και αναθέτει τον συντονισμό και χειρισμό του συνόλου των υποθέσεων
στον προσωπικό του σύμβουλο και σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου
του κράτους, ενώ αιτείται την παραπομπή του θέματος στην ολομέλεια
του ΣτΕ στην προσπάθεια να καθυστερήσει η έκδοση της απόφασης και
να δημοσιευτεί όταν ο ίδιος δεν θα είναι Υπουργός και η Κυβέρνησή του
Κυβέρνηση (όπερ και εγένετο) για να αποφύγει το πολιτικό κόστος.
Εν τω μεταξύ γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται η απόφαση
αναστολής. Και αρχίζει και πάλι ο χορός να εκτελέσει η Διοίκηση
δηλαδή ο αρμόδιος Υπουργός. Κοινοποίηση εγγράφων και εξωδίκων στα
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αρμόδια όργανα της Διοίκησης. Τα αρμόδια όργανα σε συνεννόηση με
τον Υπουργό σε μια προσπάθεια απεγκλωβισμού τους, κάνουν δεκτό το
αίτημα και εισηγούνται εγγράφως και ενυπογράφως έως και τον Γενικό
Γραμματέα την αναστολή της απόφασης τοποθέτησης και την ανάθεση
καθηκόντων στην αιτούσα, προκειμένου να αποφύγουν ποινικές και
αστικές κυρώσεις. Η υπογραφή της σχετικής απόφασης εκκρεμεί δήθεν
στον Υπουργό, οποίος ως γνωστόν με το ν. 3126/2003 περί ευθύνης
Υπουργών έχει το ακαταδίωκτο και ειδική ασυλία για κάθε παράνομη
πράξη. Έτσι παρακάμπτεται και ακυρώνεται κάθε επόμενη ενέργεια της
αιτούσας. Ο Υπουργός δεν εφαρμόζει. Περιφρονεί επιδεκτικά τη
νομιμότητα, ο νόμος και το Σύνταγμα τον προστατεύουν. Τι ανάγκη έχει;
Η υπάλληλος προσφεύγει στο Τριμελές Συμβούλιο του
Συμβουλίου της Επικρατείς ( Επιτροπή Συμμόρφωσης του άρθρου 2 του
ν.3068/2002). Κατάθεση αίτηση προτίμησης, προφορικές παραστάσεις
στον πρόεδρο της Επιτροπής και πρόεδρο του ΣΤΕ για προσδιορισμό
συζήτησης. Αναβολές- καθυστερήσεις.
Δημοσιεύεται η πρώτη απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Η
Διοίκηση δηλαδή ο Υπουργός
εντέλλεται να εφαρμόσει και να
εκτελέσει εντός μηνός. Δεν εφαρμόζει, αδιαφορεί. Νέες αιτήσεις νέα
προσφυγή στην επιτροπή, νέα δικάσιμος νέα δεύτερη απόφαση, με την
οποία καλείται η Διοίκηση να αιτιολογήσει την καθυστέρηση και να
αποστείλει στο Συμβούλιο τα στοιχεία που επικαλείται. Κοινοποίηση
στην Υπουργό. Διαδικαστική παράκαμψη της Υπουργού για να κερδίσει
χρόνο. Αντί να εφαρμόσει την απόφαση της επιτροπής Συμμόρφωσης τη
διαβιβάζει με ερώτημα στο ειδικό υπηρεσιακό. Το ειδικό υπηρεσιακό
προσδιορίζει ημέρα συνεδρίασης. Προσκαλείται η προσφεύγουσα χωρίς
αιτιολογία. Δεν παρίσταται λόγω μη νομίμου κλήσεως. Το Ειδικό
Υπηρεσιακό αποφαίνεται αναρμοδιότητα για το εν λόγω θέμα.
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης τρίτη απόφαση2 σε
2 χρόνια. Αναγνωρίζεται το δίκαιο του αιτήματος και επιβάλλεται στο
Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλλει αποζημίωση για τις βλάβες που
2

1122/2006 απόφαση Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας , Αριθμός 104/2009
απόφαση Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αριθμός 69/2007 πρακτικό
συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου Της Επικρατείας , Αριθμός 8/2009
πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου Της Επικρατείας (ΚΑΛΕΊ το
υπουργεία να αποστείλει πρόσθετα που ορίζονται στο πρακτικό, Αριθμός 144/2009 πρακτικό
συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Διαπιστώνει ότι μετά τα
ως άνω πρακτικά η Διοίκηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται αναιτιολογήτως και υποχρεώνει
το Υπουργείο να καταβάλλει 3000 ευρώ στην αιτούσα.
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υπέστη η αιτούσα ύψους 3000 ευρώ. Συνεχίζει να μην εκτελεί η
Υπουργός. Κατατίθεσαι αγωγή αποζημίωσης κατά της Υπουργού (δεν
έχει εκδικαστεί ακόμη, προσδιορίστηκε δικάσιμος για το 2013, δεν παρέστη
καν στην πρώτη συζήτηση η Υπουργός ή νόμιμος εκπρόσωπος της).
Προσφεύγει στο ΕΣΔΑ για το ακαταδίωκτο των Υπουργών.
Η απόφαση της Ολομελείας εν τω μεταξύ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
2009 εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Δύο μήνες μετά εφαρμόζεται η
απόφαση αναστολών και κατόπιν νέων αιτημάτων και οχλήσεων
ανατίθενται καθήκοντα Γενικού Διευθυντού.
2010. Δημοσιεύεται η απόφαση Ολομελείας του ΣτΕ 8010/2009.
Δημοσιεύεται και η 1016/2010 απόφαση του Γ΄τμήματος του ως άνω
Δικαστηρίου που αφορά την προσφεύγουσα.
2011. Επαναπέμπεται η υπόθεση στο ειδικό υπηρεσιακό, επιλέγεται
ομόφωνα η προσφεύγουσα αναδρομικά από το 2005.
Έτσι μετά από 6 χρόνια σκληρών χρονοβόρων και ψυχοφθόρων
αγώνων μετά από εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων κλείνει ο
δεύτερος κύκλος με μία αίτηση ακύρωσης, 2 αποφάσεις της Επιτροπής
Αναστολών, τρεις (3) αποφάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης, μία (1)
μηνυτήρια αναφορά κατά Υπουργού, δύο(2) αγωγές αποζημιώσεως, μία
(1) προσφυγή στο ΕΣΔΑ, ένα ικανό αριθμό αναφορών και αιτήσεων και
δέκα (10) περίπου εξώδικα.
Η νίκη των θεσμών είναι περιφανής, η στροφή της νομολογίας του
ΣτΕ μετά από νομολογία και πάγια τακτική 60 ετών εντυπωσιακή, η νέα
μεταρρύθμιση και η αλλαγή της νομοθεσίας υπό την επήρεια και της
νομολογίας του ΣτΕ επίσης πρωτοποριακή.
Αν και απόλυτα δικαιωμένη και έμπλεως ευγνωμοσύνης για τη
δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, η υπάλληλος αν και έφτασε στην
Ιθάκη μετά από ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες γεμάτο δράση
αναρωτιέται:
Πόσο εύκολο είναι για έναν υπάλληλο να ακολουθήσει όλη αυτή
τη ψυχοφθόρο και πολυεπίπεδη διαδικασία και να εξαντλήσει όλα τα
ένδικα μέσα; Πόση προσβάσιμη είναι η δικαιοσύνη στον δημόσιο
υπάλληλο; Ποιος είναι άραγε ο ρόλος και η συμβολή της Δικαιοσύνης
των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ στην εδραίωση της
αξιοκρατίας στο Δημόσιο; Ποιος ο βαθμός ευθύνης της στην σημερινή
εικόνα της αναποτελεσματικότητας και ανεπάρκειάς της Δ.Δ.; Πόσο
έχουν συμβάλει εκ του αποτελέσματος στην εδραίωση της αξιοκρατίας
και στην ανάσχεση της πολιτικής επέλασης για κομματική άλωση της
κρατικής μηχανής;
Γιατί η αξιοκρατία δεν έχει εδραιωθεί; Γιατί όλα τα
εκσυγχρονιστικά εγχειρήματα όλων των κυβερνήσεων έχουν αποτύχει;
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3. Εκφάνσεις παθογένειας της Δημόσιας Διοίκησης
Σε διάστημα έξι περίπου δεκαετιών, από τις αρχές της δεκαετίας
του '50 έως τις ημέρες μας, ο νομοθέτης προχώρησε σε αλλεπάλληλες
τροποποιήσεις των διατάξεων περί βαθμολογικής διάρθρωσης,
προαγωγών και ιεραρχίας των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα από το
1990 έως σήμερα οι κυβερνήσεις που άσκησαν διαδοχικά την εξουσία
προχώρησαν συνολικά έξι φορές στο διάστημα μιας δεκαεπταετίας σε
μεταβολές του βαθμολογίου και της προαγωγικής εξέλιξης των δημοσίων
υπαλλήλων. Δηλαδή η δημόσια διοίκηση υφίσταται ανά τριετία, κατά
μέσο όρο, τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες του νομοθέτη. Νέες αρχές
εφαρμόστηκαν, νέοι θεσμοί εισήχθησαν, ΑΣΕΠ, Ανεξάρτητες
Διοικητικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, νέα διοικητικά μοντέλα, νέοι
τρόποι αξιολόγησης ,συστήματα κινητής ιεραρχίας συστήματα μόνιμης
ιεραρχίας, προαγωγές με βαθμό, επιλογές με θητεία.
Σήμερα αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η Δ.Δ. έχει αποτύχει.
Φτάσαμε σε σημείο της σχεδόν πλήρους αποδιοργάνωσης του κράτους,
της αποτυχίας της Δημόσιας Διοίκησης να εκπληρώσει το ρόλο της και
να είναι ο εγγυητής σταθερότητας η συνέχεια και η συνέπεια του
κράτους. Όλα τα μοντέλα διοικητικής οργάνωσης που εφαρμόστηκαν
απέτυχαν.
Το ερώτημα είναι γιατί ;
Η απάντηση απλή και σαφής.
Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν θέλησε ποτέ μια ανεξάρτητη και
ικανή Δημόσια Διοίκηση ούτε επεδίωξε την αξιοκρατία. Θέλει να
ελέγχει τα πάντα και τους πάντες. Να περνά τις γραμμές του και να
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του περισσότερο και λιγότερο το κοινό
συμφέρον. Η Ηγεσία προτιμάει τους αρεστούς όχι τους αριστείς. Θα
κάνει τα πάντα για να τους επιβάλλει. Και επιτυγχάνει γιατί έχει όλη την
εξουσία δική της. Ουσιαστικά ο Υπουργός είναι μονοκράτορας στο
Υπουργείο του. Ο Υπουργός διορίζει τα μέλη του υπηρεσιακού
συμβουλίου, άρα ελέγχει όλες τις προαγωγές του προσωπικού. Ο
Υπουργός μετακινεί, μετατάσσει, τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης, διορίζει
σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας. Διορίζει Διοικητές,
προέδρους Οργανισμών, είναι ο απόλυτος και αδιαφιλονίκητος άρχων.
Τι σημαίνει αυτό για τους υπαλλήλους; Μεγαλύτερες αμοιβές
έναντι των άλλων μεγαλύτερο κύρος και ισχύ, ευρύτερο πεδίο
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δραστηριοποίησης σε όλους τους τομείς3. Με τη σειρά τους οι
υπάλληλοι και οι λοιποί διοριζόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με
αντάλλαγμα τη συναίνεσή τους, τον συμβιβασμό τους. Αγνοούν το άρθρο
25 του υπαλληλικού κώδικα για τη νομιμότητα των υπηρεσιακών
ενεργειών και την υποχρέωση του υπαλλήλου να διαφωνεί επί της
νομιμότητας μιας διοικητικής πράξεως, ή να αρνείται την εκτέλεση
πράξεως που προκαλεί βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Αν ο διοικητικός
μηχανισμός είχε τη γνώση, τη δύναμη, την αυτοεκτίμηση αλλά και την
παιδεία που απαιτείται να κάνει χρήση του άρθρου 25 δεν θα είχαμε
Βατοπέδι-Ομόλογα –Siemens-υποβρύχια.
Αλλά ποιος τολμάει να το κάνει αυτό με την Υπουργική
υπερεξουσία! Οι Υπουργοί είναι θιασώτες της θεωρίας, κατά Α.Ι. Τάχο
της «τυφλής υπακοής4» που δεν αναγνωρίζει στον διατασσόμενο κανένα
δικαίωμα αντίρρησης και η οποία οδηγεί στην αυθαιρεσία του
διατάσσοντος.
Σκεφτείτε τον απλό εισηγητή ή ακόμη και Διευθυντή ή Γενικό
Διευθυντή που θα κρατήσει έγγραφη επιφύλαξη νομιμότητας ή και
σκοπιμότητας. Ποιά θα είναι η τύχη του στις επιγενόμενες προαγωγές και
που θα μετακινηθεί.
Θέλουμε να εισάγουμε στο Δημόσιο και γίνεται έντονη συζήτηση
και διάλογος για δημόσιο μάνατζμεντ για εισαγωγή μάνατζερ από τον
ιδιωτικό τομέα. Όμως ο επικεφαλής της υπηρεσιακής ιεραρχίας τι άλλο
είναι από ένας «ευνουχισμένος» μάνατζερ. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα
από τις αρμοδιότητες ενός μάνατζερ του ιδιωτικού τομέα. Δεν έχει
δικαίωμα εσωτερικής μετακινήσεως των υφισταμένων του, δεν μπορεί
επιβραβεύοντάς τους να τους διορίσει σε επιτροπές-ομάδες εργασίας,
δεν συμμετέχει στις προαγωγές των υφισταμένων του, δεν εισηγείται καν
στο υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν συντάσσει έκθεση αξιολόγησης.
Τι απομένει σε ένα μάνατζερ του δημοσίου; ή, να συμβιβάζεται , ή να
αδιαφορεί ή να δίνει μάχες
Αλλά γιατί να έρθει σε μετωπική σύγκρουση με τους πολιτικούς
προϊσταμένους του; Δεν είναι καλλίτερος ο συμβιβασμός ο
3

π.χ. αμοιβές από 150,00 έως και 300,00 ευρώ μηνιαίως, και κατά περίπτωση
ενδεχομένως περισσότερα, για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας.
Ελάχιστα ενδεχομένως ποσά για ορισμένους (αλλά όταν οι αμοιβές είναι για δύο ή τρία
συμβούλια το συνολικό ποσό αυξάνεται) αλλά και στις περισσότερες φορές τα ποσά αυτά είναι
σημαντικά για το φροντιστήριο των παιδιών , για το ρεύμα της ΔΕΗ κλπ. Και δεν αναφερόμαστε
για πολεοδομίες, εφορίες, εξοπλισμοί όπου εκεί υπάρχουν και άλλες συνιστώσες και συντρέχουν
πολλαπλάσιοι και λόγοι διαφθοράς και διαπλοκής.
4

ερμΥΚ,σελ. 201
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εφησυχασμός; Οι ομαλές σχέσεις και τα προνόμια που σου δίνει η ισχυρή
φιλία των πολιτικών σου προϊσταμένων; το κύρος η δύναμη της εξουσίας
και του ελέγχου;
Εξάλλου οι πολιτικοί προϊστάμενοι έχουν μία άλλη δυνατότητα να
παρακάμψουν την ιεραρχία ,την αξιοκρατία που ενοχλεί, το άρθρο 25 του
υπαλληλικού κώδικα. Η αξιοκρατία και η Διοίκηση παρακάμπτεται,
γίνεται όπως ή ίδιοι οι Υπουργοί ομολογούν ένα by bas της
δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, μέσω των Διευθυντών των γραφείων
τους, των συμβούλων των και των συνεργατών τους .
Ο θεσμός των συμβούλων και των συνεργατών μια άλλη πληγή
της Δημόσιας Διοίκησης. Μια άλλη όψη της παθογένειας της Δ.Δ.
Το πολιτικό σύστημα παρακάμπτει την οργανωμένη ιεραρχική
δομή, μέσω των συμβούλων και των ειδικών συνεργατών. Διασπά έτσι
την ιεραρχική δομή των υπηρεσιών και επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στην
οργανωτική δομή της διοίκησης με την οποία επιτυγχάνεται ενότητα
σκοπών, ενότητα και συντονισμός δράσης και με την οποία
διασφαλίζεται η συνέχεια των υπηρεσιακών ενεργειών. Οι Υπουργοί
(αλλά και Διοικητές και πρόεδροι Δημοσίων Οργανισμών) με τον
διορισμό τους και την εγκατάσταση στα Υπουργεία ακολουθούνται κατά
κανόνα πολυάριθμους συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες.
Τι είναι αυτοί οι σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες; Κατά κανόνα
μειωμένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, άνεργοι ή ανεπάγγελτοι
ή νέοι επαγγελματίες, που επιδιώκουν κοντά στην εξουσία και αρύοντας
τη δύναμή τους από αυτή να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους κύκλο
ή, να βρουν μια θέση εργασίας ή, ξεχασμένοι συνταξιούχοι που
επιδιώκουν, την επαναφορά τους στην ενεργό δράση και την
επανασύνδεσή τους με ένα κύκλο υψηλών γνωριμιών για τη επίτευξη
προσωπικών οικογενειακών στόχων (διορισμός- επαγγελματική
σταδιοδρομία παιδιών) ή αποτυχημένοι ήδη εργαζόμενοι που
προσδοκούν αναγνώριση και καταξίωση προαγωγές και οφέλη στη
δουλειά από την οποία προέρχονται ως φίλα προσκείμενοι στην
κρατούσα πολιτική κατάσταση.
Οι σύμβουλοι πρέπει να εδραιωθούν στα μάτια του πολιτικού, να
δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Πως
δραστηριοποιούνται; Μπαίνουν ανάμεσα στη πολιτική ηγεσία και τον
διοικητικό μηχανισμό, αποκόπτουν τους διαύλους επικοινωνίας της
Πολιτικής Ηγεσίας με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και αποτελούν τη
μόνη της πηγή ενημέρωσης, αφού πρώτα ενημερωθούν οι ίδιοι από τους
υπηρεσιακούς παράγοντες και αφού εξαντλήσουν την υπηρεσία στα
ερωτήματα. Είναι οι νέοι «παραγοντίσκοι» στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων.
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Ενώ συγχρόνως κρατούν το πελατολόγιο του Υπουργού και
εξυπηρετούν την εκλογική του πελατεία. Στα γραφεία των Υπουργών και
στα p.c. αν γινόταν ένας έλεγχος θα προέκυπταν με λεπτομέρειες
πίνακες πελατών επισκεπτών στο Υπουργείο με το αίτημα-ρουσφέτι, τον
υπάλληλο που εξυπηρέτησε, Διευθύνσεις κλπ. Τα γραφεία των
Υπουργών αντί για γραφεία εκφοράς πολιτικών και υπηρέτησης
δημοσίων σκοπών αποτελούν κατά κανόνα (και οι εξαιρέσεις δεν
αναιρούν τον κανόνα) προέκταση των πολιτικών τους γραφείων, κάτι από
την εποχή του Μαυρογιαλούρου.
Δυστυχώς αυτή είναι η
πραγματικότητα, αυτή είναι η γνωστή αλλά μη ομολογούμενη αλήθεια.
Όλοι αυτοί λοιπόν οι υψηλόβαθμοι σύμβουλοι, οι αναμεταδότες
της πληροφόρησης ξεκινούν από ψηλά και φθάνουν χαμηλά σε όλους
όσους μπορούν να τους φανούν χρήσιμοι. Και μπορεί να απαιτούν με τη
μαγική φράση που ανοίγει παντού πόρτες ακόμη και σήμερα. –«Το θέλει
ο Υπουργός, ξέρετε το έχει υποσχεθεί, είναι δέσμευσή του, θα ήταν
υποχρεωμένος κλπ .» Μόνο που ο Υπουργός δεν θα έπρεπε να είναι ή να
αισθάνεται υποχρεωμένος στους υφισταμένους του για την εκπλήρωση
της νόμιμης υποχρέωσής τους. Και μεταφέρουν βεβαίως στον Υπουργό
εκείνα που τους εξυπηρετούν και βεβαίως την υποκειμενική τους
προσωπική κρίση για πρόσωπα και πράγματα.
Έχει κοπεί έτσι η επαφή των πολιτικών προϊσταμένων με τη ζώσα
πραγματικότητα της δημόσιας διοίκησης και τις πραγματικές
δυνατότητές της, τις ανάγκες και τη δυναμική της.
Τούτο εξάλλου περιγράφεται με πολύ κομψό τρόπο στο άρθρο
του κου Μιχάλη Πικραμένου παρέδρου του ΣτΕ «Το Νομοθετικό
Καθεστώς Των Ανωτάτων Δημοσίων Υπαλλήλων Υπό Διαρκή
Μεταρρρύθμιση»5 ως εξής:
«Από το 1990 αρχίζει μια μακρά περίοδος η οποία φθάνει έως τις ημέρες μας κατά
την οποία ο νομοθέτης επαναφέρει το θεσμό των Γενικών Διευθυντών, ως
ανώτατων υπαλλήλων, άλλοτε με ανακλητή ανάθεση καθηκόντων για ορισμένο
χρονικό διάστημα και άλλοτε με βαθμολογική μεταβολή (προαγωγή), ενώ
ταυτόχρονα διατηρεί το σώμα των μετακλητών υπαλλήλων που επικουρεί
υπουργούς και υφυπουργούς και διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στη λήψη των
αποφάσεων. Πρόκειται δηλαδή για την εποχή της «συγκατοίκησης» της ανώτατης
μόνιμης δημοσιοϋπαλληλίας με τους μετακλητούς υπαλλήλους, ένα νέο
οργανωτικό δημιούργημα το οποίο δεν φαίνεται να προέκυψε μετά από μια
μελετημένη προσέγγιση των αναγκών της δημόσιας διοίκησης αλλά μάλλον
παρέμεινε για την εξυπηρέτηση προσωπικών και κομματικών σκοπιμοτήτων.»

Έτσι φθάσαμε σιγά –σιγά στην απαξίωση της δημόσιας διοίκησης
σε αδιέξοδο κοινωνικό οικονομικό πολιτικό, υπερχρεώσαμε τη χώρα,
5

Ανηρτημένο στην ιστοσελίδα www.epkodi.gr , και δημοσιευμένη στο ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ….
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καλέσαμε το ΔΝΤ, συνυπογράψαμε το Μνημόνιο. Το χειρότερο είναι ότι
ο δημόσιος διάλογος διεξάγεται με όρους απίστευτης ελαφρότητας
αχαλίνωτου λαϊκισμού και χωρίς ειλικρίνεια.
Πρέπει κάτι να αλλάξουμε αλλά τι;
4. Θεσμικές εξελίξεις -προοπτικές
Ο νόμος
«Ραγκούση» εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στην
αξιολόγηση και ως εκ του αποτελέσματος στην εδραίωση της
αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Κάνει ουσιαστικά άλματα. Εισάγει τη
μοριοδότηση και στις επιλογές Διευθυντών και τμηματαρχών, τοποθετεί
τον Γενικό Διευθυντή στα υπηρεσιακά συμβούλια , εισάγει πέραν της
μοριοδότησης και εξετάσεις για τις επιλογές Γενικών Διευθυντών
Η θεσμική αυτή παρέμβαση άλλαξε ήδη τους κανόνες στη
Διοίκηση και την εικόνα των υπηρεσιών παραμονές επιλογής
προϊσταμένων. Είναι γεγονός ότι οι ρυθμίσεις αυτές πολεμούνται όχι
μόνο από τους συνδικαλιστές που έχασαν τον έλεγχο και τις πελατειακές
τους σχέσεις αλλά και τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί καταλογίζουν και
χρεώνουν την σημερινή ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και
αναποτελεσματικότητα των πολιτικών τους στις ρυθμίσεις Ραγκούση
διότι δήθεν δεν τους επιτρέπει να επιφέρουν τις αλλαγές στα πρόσωπα.
Έχει ξεκινήσει ήδη ένας αγώνας αποδόμησης των ρυθμίσεων. Και με
αυτά τα ελάχιστα 80 μόρια της συνέντευξης επιχειρείται παρέμβαση
με βάση υποκειμενικά κριτήρια με κίνδυνο να πλήττεται η
αξιοπιστία του νέου θεσμού.
Ο νόμος Ραγκούση αν αντέξει τις πιέσεις και δεν τροποποιηθεί θα
αλλάξει την εικόνα της Δημόσιας διοίκησης σε μικρό χρονικό διάστημα.
Συντελείται μια μικρή επανάσταση μέσα στους χώρους δουλειάς χωρίς
να γίνεται αντιληπτή η εικόνα των υπηρεσιών ενόψει επιλογών
προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων ζωγραφίζει μια νέα εποχή.
Αρκεί να μην ακυρωθεί στη πράξη από τον τρόπο διενέργειας και την
αποτύπωση στο πρακτικό
της μοριοδότηση της προσωπικής
συνέντευξης.
Το ερώτημα που γεννάται είναι. Αρκεί η θεσμική παρέμβαση
Ραγκούση και δύο τρία νομοθετικά μέτρα ακόμη που μελετώνται ; Όχι
βέβαια.
Το πρόβλημα είναι θέμα βαθύτατα πολιτικής αντίληψης και
προβληματικού ανεπαρκούς πολιτικού συστήματος. Απαιτούνται
πολιτικές άλλης εμβέλειας.
Σήμερα στους νέους συναδέλφους μου που μας παρακολουθούν
δεν θα πω. Μην πανηγυρίζετε μην χαίρεστε θα φύγετε από το Δημόσιο
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και τίποτε δεν θα έχει αλλάξει. Θα σας πώ ! όλα αλλάζουν, άλλοτε
βασανιστικά αργά άλλοτε με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε όπως
σήμερα στην Ελλάδα του Μνημονίου.
Μην εφησυχάζετε μην αδρανείτε . Αγωνιστείτε sire ira et studio
(χωρίς μίσος και συμπάθεια) Ήδη έχουν γίνει πολλά με αρκετό κόστος
για τα άτομα που τα υπέστησαν και την κοινωνία. Οφείλουμε συνέχεια
να προχωράμε και να βελτιώνουμε τους θεσμούς. Οφείλουμε να έχουμε
το θάρρος τη δύναμη να λέμε τις αλήθειες. Αλλοίμονο αν οι νέοι
άνθρωποι δεν οραματίζονται και αν εμείς οι μεγαλύτεροι δεν βοηθάμε
στην υλοποίηση των οραμάτων τους .
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε και μάλιστα άμεσα; Πρώτα –πρώτα ας
αρχίσουμε από το απλό και συνάμα το πιο δύσκολο. Αφού δεν μπορούμε
να αλλάξουμε τον κόσμο ας αλλάξουμε εμείς, και ας αγωνιστούμε ο
καθένας στο δικό του χώρο και μετά
-Ας ζητήσουμε δυναμικά δομικές διαρθρωτικές αλλαγές και ας
συζητήσουμε για τον
-Διαχωρισμό εκτελεστικής- νομοθετικής εξουσίας,
ας ζητήσουμε
-το θεσμό του μόνιμου εξωκοινοβουλευτικού Υφυπουργού στον οποίο να
υπάγονται και τα διοικητικά θέματα. Ας ζητήσουμε
- την άρση της ασυλίας και του ακαταδίωκτου των Υπουργών –
Υφυπουργών για τις πράξεις που ανάγονται σε εκτελεστικές
αρμοδιότητες
-την επανεξέταση του θεσμού των συμβούλων και συνεργατών των
Υπουργών (μετακλητών υπαλλήλων)
-Ας συζητήσουμε και ζητήσουμε την ανεξαρτητοποίηση της δημόσιας
διοίκησης αλλά και δικαιοσύνης από την πολιτική εξουσία.
Θα μπορέσουμε τότε να μιλήσουμε για αισιοδοξία και ένα
ελπιδοφόρο αύριο ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα του Μνημονίου.
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