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ΔΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μιά νέα πολιτική γ ια  ένα αποτελεσματικότερο κράτος χρειά
ζ ε τα ι  τη στήριξη περισσότερων της μιάς πολιτικών παρατάξεων, 
γ ια  να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά συντεχνιακά συμφέροντα.
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Αυτό τόν ισε  ο καθηγητής Κώστας Σημίτης, βουλευτής Α' 
Πειραιά, πρώην υπουργός μιλώντας σήμερα στην Πάντειο στη 
συζήτηση με θέμα : Η δημόσια διοίκηση : Είναι δυνατή η ανα
μόρφωσή της^

0 κ. Σημίτης τό ν ισ ε  ό τ ι ,  στο δημοψήφισμα αυτό γ ια  τη 
δημόσια διοίκηση θα έπρεπε να επικυρωθούν ορισμένες βασικές 
αρχές της αναμόρφωσης. Τ έ το ιες  αρχές θα μπορούσαν να ε ίνα ι  
μεταξύ άλλων :

-  Προσλήψεις μόνο με δημόσιους διαγωνισμούς
-  Αναγκαιότητα κρίσεων γ ια  την απόδοση των υπαλλήλων
-  Κίνητρα γ ια  παραγωγικότητα
-  Ανανέωση του υπαλληλικού προσωπικού με είσοδο και σε υψηλό

τερα κλιμάκια της διοίκησης και
-  Επιβάρυνση του δημόσιου τομέα με τα έξοδα κοινωνικής πολι

τικής των δημοσίων επιχειρήσεων

0 κ. Κ. Σημίτης μιλώντας στην Πάντειο επεσήμανε μεταξύ 
άλλων και τα εξής :

-  Το δ ιο ικητικό σύστημα της χώρας παρουσιάζει ισχυρές α ν τ ι 
στάσεις  σε προσπάθειες προσαρμογής και μ ε τε ξ έλ ι ξη ς .  Χαρακτη
ρ ί ζ ε τα ι  από αδράνεια απέναντι σε προβλήματα, συγκεντρωτισμό,



και νομιμοποίηση. Το κράτος υπήρξε Οτηυ Ελλάδα από τους 
κύριους πρωταγωνιστές οικονομικής ανάπτυξης. 0 ρόλος του αυτός 
εδώθε στην πολιτική εξουσία τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα 
εκτεταμένο δίκτυο πελατειακών σχέσεων. 0 ψςφο^όρος ^αςεί^ε 
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Οι παροχές της διοίκησης χορηγούνται χωρίς σύστημα χωρίς να 
ακολουθείται η συγκεκριμένη πολιτική πρόνοιας. 0 πολίτης δεν 
διαμορφώνει έ τσ ι  μία σχέση εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση. Δεν
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22221222· Αισθάνεται γ ι ’ αυτό συνδεδεμένος προς τους πολιτικούς 
που μεσολαβούν γ ια  την αντιμετώπιση των αναγκών του. Είναι αλ
λοτριωμένος απέναντι στο κράτος. Αλλά και η διοίκηση ε ίνα ι  αλ
λοτριωμένη απέναντι στον πολίτη. Υποχρεώσεις συναισθάνεται 
σχεδόν μόνο προς την πολιτική εξουσία. 0 μηχανισμός αυτός 
γεννά απάθεια. Η_τάση_των_υπαλλήλων_γ_ια αδ_ιαωορ_ία ενισχύεται 
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Η αύξηση της αποτελεσματ ικότητας της δημόσιας διοίκησης έχει 
άμεση σχέση με την ανάπτυξη, αφού το κράτος ε ίνα ι  ο κύριος 
πρωταγωνιστής οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Αφομά 
όμως και τμ |3ελτ£ωσμ_των_συνθμκών_ζωμς_τμς_τεράστμας^λε_ιο- 
φμμίας τουμπλμθυσμούΛ_που_δεν_έ2£εμ_τμ_δυνατότμτομ_να_πμοσ2 ύγεμ
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περιορισμένες δυνατότητες αύξησης του εισοδήματος τους ανα
μένουν δικαΐολογμμενα_τμ_]3ελτίίωσμ_του κοινωνμκού_μ_ισθού.

Η σημερινή συζήτηση γ ια  την δημόσια διοίκηση, διοργανώθηκε 
από τον Τομέα Ιδ ιωτ ικού και Δημοσίου Δικαίου της Παντείου, 
στα πλαίσια του σεμιναρίου "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της 
Ελληνικής κο ινων ίας " .
Στη συζήτηση πήραν επίσης μέρος, ο κ. Δ_._Παπούλ_ιας, καθηγητής 
Πανεπιστημίου, πρώην γενικός γραμματέας ΔΕΕΌ, ο κ. Π_.Παυλόπουλος, 
καθηγητής Πανεπιστημίου και ο κ. Ν_._Βαςελίδμς, ε ιδ ικός  επιστή
μονας γ ια  θέματα οργάνωσης της διοίκησης. —


