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/«Κόστος-όψτλος» 
κριτήριο και 
για το κράτος

Του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΣΜΙΔΗ 
■

ποιε πυρτπιρςίιο 
■  1  ό η η  έιοκησπ κό-

ποκκ δροστηριό- 
τητος του δημόσιου τομέα 
Λεν ήιον ικανοποιητική, ως 
πυνάκειο υποδεικνυόταν η 
ούστοοπ οδικού Φορέα, με 
τπ μορφή νομικού προσ<·>- 
ιιοο δημοσίου Λ ιδιοχικού 
δικαίου, προκημένου να α- 
πκήαει καλύτερα τη δρα
στηριότητα αυτΛ. Η λέξη- 
κληδί Λίαν -ευελιξία·, που 
στην πράξη συχνά ηήμαι- 
νε δυνιιιότπτη ασυδοσίας 

κιιι έλλοψη ε
λέγχου Η πο
λιτική ηγεσία 
του κάθε υ
π ο υ ρ γε ίο υ  
προσχωρού
σε στην άπο
ψη αυτή, όχι 
πάντοτε ανυ
στερόβουλα. 
Η οάπτασπ 
του φορέα ε
πίτρεπε, ε 
κτός οπό τη 

διεύρυνση της επιρροής 
του υπουργείου, και το διο
ρισμό φιλικών προσώπων 
στηΛκιικηση του νέου φο
ρέα και πολπιότερα την 
πρόσληψη προσωπικού με 
ηδιαοανείς διαδικασίες, 
που ευνοούσαν το π ελα
ίου κό σύστημα 

Έτσι, περιφερειακά στο 
στενότερο κύκλο του Δη- 
ΐκκτίου λειτουργούσε ένας 
μικρός αστερισμός νομικών 
προσώπων. στα οποία οι 
συχνές αλλαγές στην κο
ρυφή των υπουργ είων δεν 
επέτρεπαν ούτε κσν επαφή 
γνωριμίας πολλές φορές. Η 
<ιξιολόγππη ταυ έργου ή
ταν ενχαιριακπ κοι ατελής. 
Η οχέηη κήσιυυς-οφέληυς 
σπανίων ή ποτέ δεν με
τριόταν. Περαιτέρω συνέ
πειες η ανάγκη «επιοτρά- 
ταιηης- κάποιων χιλιάδων 
προσώπων, κι οποία απαι
τούνται γιο τη επελέχωση 
των διοικήσεων των φορέ
ων αυιών. σε όλα το επίπε
δα. οπό τον πρόεδρο ή δι
οικητή αχ: τοέοχατο μέλος 
ταμ διοικητικού συμβουλί
ου.

Το 1997 ο πρωθυπουρ
γός και το οικονομικά επι
τελείο τη< κυβέρνησης α- 
νέλοβαν την πρωτοβουλία 
ντο την ςξαρΟολογτσμό του 
ψαιντ>|ίένυυ. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο. στις 31/ΙΠ/97, 
ενςκρινε πίνακα φορέων 
πι>υ καισργσύντας συγχω- 
νενονται ή μεταφέρουν 
δραστηριότητες. αποδεχό 
μτνο εν μερει τη γνωμοδό
τηση νομοθετημένης εχ Γε
νικών Γραμματέων πεντα
μελούς επιτροπής. 
Παράλληλα, ορίστηκε όπ 
κανςνμ \χο νομικό πρόσω
πο δεν συνισιάται χωρίς 
προηγούμενη γνωμοδότη
ση της \&ας επιτροπής. Η 
υλοποίηση της απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλί
ου ολοκληρώθηκε σε με
γάλο βαθμό, ουχί απρό
σκοπτα. Σε ορισμένες ηε- 
ριπτώσεις υπήρξε

υπσναχώρηοη (π.χ. η συγ
χώνευση Ταμείου Παρακα
ταθηκών και Δανείων και 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρί
ου) ή ςνδστικόιητα σε ττι· 
θονίς αντιδράσεις (π .χ. 
συγχώνευση νοσοκομεί
ων).

Σ τόκος αυτής της cm τν- 
χούε πρωτοβουλίας δεν ή
ταν μόνο η εξοικονόμηση 
δαπανών και ο περιορισμός 
του κράτους, αλλά και π αλ
λαγή νοοτροπίας, που α- 
ναφέρθηκε στην αρχή αυ
τού ίου σημειώματος. Οτα- 
ντισιάπεις δεν εξέλιπον. Γι' 
αυτό π προσπάθεια πρέπει 
να συνεχιστεί. Ισχυρίζομαι 
ότι αρκετοί φορείς ακόμη 
μπορούν αξημίως να κα- 
ισργηθοόν, συγχωνευτούν 
ή αλλάξουν μορφή. Δεν α
ντιλαμβάνομαι γιατί ο 
Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού (ΟΑΔΥ), 
το Ταμείο Λαϊκών Αγορών 
και το ΤομεΙσ Εθνικής Οδο
ποιίας (ΤΕΟ) πρέπει να έ
χουν τη μορφή νομικών | 
προσώπων, με διοικητικό j 
συμβούλιο, ιδιαίτερες υ
πηρεσίες διοικητικής και I 
cm κονομτκής υποστήριξης, 
κ.λπ., αντί να είναι υπηρε
σίες με επικετραλής έναν τ· 
κανό διευθυντή. Υπήρξαν 
νομικά πρόσωπο, όπου τα 
μέλη του διοικ ητι κοΟ συμ
βουλίου όιαν περισσότερα \ 
των υππρειούντων υπολ- | 
λήλων!

Και ης σταματήσουμε να 
υποστηρίξουμε όχριτσ άτι \ 
δήθεν η δημόσια διοίκηση 
στερείται παντελώς ικανών 
στελεχών. Λντιθέτως, πι
στεύω μεν όπ περισσεύει { 
πολύ προσωπικό σε σρι- | 
πμένους τομείς (π.χ. διυι- ; 
κπττχά) και λείπει oc άλλους 
(π.χ. νοοηλεντικό), πλην ό
μως εκτιμώ όι» υπάρχουν 
στελέχη ικανά να Bicuft)- ; 
νουν, αρκεί νσ τα αναξπ- ! 
τήσουμε και να τα ανακα- | 
λύψουμε. έξω και μακριά ο
πό χομμοτιχές εξαρτήσεις 
και επετηρίδες. Και επιτέ
λους, αν δεν έχουμε στελέ- ι
χη στη διοίκησα ας τα δη
μιουργήσουμε. Ας μη λη
σμονούμε ότι υπάλληλοι 
του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα προάγοντοι κατ' α· | 
πονομήν, ως μετακλητοί, ! 
σε υψηλές θεσεκ αξίωμα- ! 
τούχων ίγενικοί γράμμα- j 
τείς, πρόεδρο», κλ.π.).

Καθίσταται φανερή η α- 
νέιγκη θέσπισης αυστηρών 
κριτηρίων που θα α πσντούν 
στο ερώτημα σε ποιες πε- } 
ριιττοισεις είναι σνογκοίσ η 1 
άοκηοη κυβερνητικής Λ δι
οικητικής δραστηριότητας 
με τπ μορφή νομικού προ
σώπου δημοσίου ή ιδιωτι- j 
κοό δικαίου. Εε καμία πε- | 
ρίιττωση δεν μπορεί νο α
ποτελεί κριτήριο η ! 
Λτευρυνοπτης επιρροής και | 
η δημιουργία θέσεων α· I 
ξκυμαιούχων. Κριτήρια 
πρέπει vtj etvni αμιγώς η α- 
ποτελεσμαίικόι ατο, η c- ί 
πωφελής σχέση κόστους- 
οφέλους και η ορθολογική 
διάταξη δυνάμεων και διά- | 
θέσης πόρων.

Ο  κ. Σωκράτης 
Κοομίδης.
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