
Κ ΡΟΪΔΙΑ Λεπτότερη κατά 1/3, χάρη στην τεχνολογία SiimRt*
■ Ο ι επιχειρημαπεδ που επισκέφθηκαν τον Πρωθυπουργό περιέγραψαν με μελανά χρώματα την επίδοση πίδ κρατική δ μηχανή 8

■ Η  κυβέρνηση επιχειρεί να διαψεύσει ns φερόμενεδ cas δηλώ σει του Πρωθυπουργού περί αδυναμΐαδ αντιμετώπισηδ m s διαφθοράδ
■ Το Π α ΣοΚ  καmγόpnσε τη Ν Δ  ότι ενώ κέρδισε τΐδ εκλογέδ με σημαία την καταπολέμηση τηδ διαφθοράδ, εν συνεχεία «την έβαλε στο ντουλάπι»Ο ι ανεκπλήρωτεδ υποσχέσεΐδ τηδ ΝΔ

Οι «δονλειέδ» του Kpàiovs, η γραφειοκρατία και ο εμπαιγμόε των συμβασιούχωνΔ ιακρίθηκε η Νέα Δημοκρατία στα χρόνια τηε αντιπολίτευσή για τιε διακηρύΕειε τηε υπέρ τηε επανίδρυσηε του κράτουε, για την πολεμική τηε κατά τηε διαφθοράε και για τιε υπο- σχέσειε μονιμοποίησηε των συμβασιούχων.Δυόμισι χρόνια μετά τίποτε δεν δικαιώνει τουε βαρείε λόγουε, τουε όρκουε τιμήε και τιε υπο- σχέσειε. Από πε τελευταίεε συνανπίσειε του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή με εκπροσώπουε των παραγωγικών τάΕεων, εν όψει τηε ΔΕΘ, αλλά και από χθεσινή εγκύκλιο του υπουργού Δη- μόσιαε Διοίκησηε για τουε συμβασιούχουε του /Δημοσίου (σελίδα 4) ανεδείχθη με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το κράτοε δεν επανιδρύθηκε, η διαφθορά δεν περιορίστηκε και οι υποσχέσειε δεν τηρήθηκαν.Σύσσωμοι οι επιχειρηματίεε που επισκέφθη- καν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο ΜαΕίμου (ρεπορτάζ κάτω) περιέγραψαν με μελανά χρώμα

τα την επίδοση τηε κρατικήε μηχανήε, μετέφεραν πε δυσκολίεε και τα εμπόδια που συνεχώε προσθέτει η δημόσια διοίκηση στην άσκηση επι- χειρηματικήε δραστηριότηταε και μετέδωσαν όπ η γραφειοκρατία Εει και βασιλεύει, προσθέ- τονταε κόστοε και βάρη.Με την ίδια, ίσωε και μεγαλύτερη, ένταση οι επιχειρηματίεε περιέγραψ αν την άνθηση τηε διαφθοράε. Φάνηκε από τουε διαλόγουε του κ. Καραμανλή τόσο με τουε βιομηχάνουε τηε Βόρειαε Ελλάδαε όσο και με τουε εκπροσώ πουε τω ν επ ιμ ελη τη ρ ίω ν. Ο κ . Π ρω θυ- πουργόε βρέθηκε σε εΕαιρετικά δύσκολη θέση, δεν έβρισκε λόγια υπεράσπισηε των δια- κηρύΕεών του και επεχείρησε -  όπωε το έπρα- Εαν αργότερα και στελέχη τηε κυβέρνησήε του τα οποία έσπευσαν να καλύψουν το έλλειμμα επιχειρημάτων -  να περιορίσει το φαινόμενο στιε π ολεοδομίεε, στιε εφ ορίεε και γενικώε

στον κύκλο των χα μηλόβ α θμω ν δημοσ ίω ν υπαλλήλων. Κοινή όμωε είναι η πεποίθηση ότι οι επιχειρηματίεε δεν αναφέρονταν μόνο στη διαφ θορά των υπαλλήλων, αλλά κυρίω ε σε εκείνη των υψηλόβαθμων παραγόντων, που έχουν λόγο και ευθύνη σε πλήθοε'πράΕεων και συναλλαγών με το κράτοε.Οι παροικούντεε την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι οι επιχειρηματίεε διαμαρτύρονται εντόνωε επειδή οι ζητούμενεε «μίΕεε» διαμεσολάβησηε για συναλλαγέε με το κράτοε εκπνάχθηκαν στα ύψη, από τα «συνήθη» επίπεδα του 2%-3% ανήλ- θαν σε 15%-20% -  σε σημείο που «δεν βγαί
νουν οι δουλειέε», όπωε χαρακτηριστικά εΕο- μολογούνται.Αλλά και πέραν αυτών οι υποσχέσειε μονι- μοποίησηε εκατοντάδων χιλιάδων συμβασιούχων απεδείχθησαν ψ ευδείε και παραπλα- νητικέε. Κατ’ αρχάε ουδέποτε επιβεβαιώθηκε

ο αριθμόε των 230.000 συμβασιούχων που επικαλούνταν προεκλογικώε ο κ. Καραμανλήε. Και αποδεικνύεται τώρα ότι οι αιτήσειε μονι- μοποίησηε δεν Εεπέρασαντιε 73.000. Από αυ- τούε, βάσει του Προεδρικού Διατάγματοε το οποίο εμπνεύστηκε ο υπουργόε Δημόσιαε Διοίκησηε κ. Πρ. Παυλόπουλοε, μόνο περί τιε 33.000 μονιμοποιήθηκαν.Με άλλα λόγια, ο κ. Καραμανλήε ανεβαίνει εφέτοε στη Θεσσαλονίκη με τα φτερά κομμένα. Δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το κράτοε επανιδρύθηκε, ούτε ότι η διαφθορά περιορίστηκε. Οι υποσχέσειε προε τιε λαϊκέε τάΕειε μένουν ανεκ- πλήρωτεε, παροχέε δεν δύναται να προσφέρει επειδή η επιτήρηση των ΒρυΕελλών τον δεσμεύει. Τι του μένει; Ο  λόγοε τηε αυστηρότηταε και η επαγγελία τηε μεταρρύθμισηε, μήπωε και τιε προσδοκίεε Εαναθεριέψουν. Τα άλλα Εοδεύθη- καν, αποδείχθηκαν λόγια του αέρα...Τ ο θέμα  τηε δ ια φ θ ο ρ ά ε και η ανεπάρκεια τηε κυ- β έρνη σ η ε να την αντιμετωπίσει αποτελεί το νέο σημείο έντονηε πολιτικήε αντιπαρά- θεσηε μεταΕύ Μ εγάρου Μ αΕίμου και Χαρ. Τρικούπη. Η κ υ β έ ρ ν η σ η  π ρ ο σ π α θ ε ί να  διαψεύσει τιε αναφ ορέε του πρωθυπουργού κ. Κ. Καρα
μανλή, ενώ το Π αΣοΚ  κατηγ ο ρ ε ί τη ν  κ υ β έ ρ ν η σ η  ότι 
«πολιτεύτηκε με σημαία τηε 
την καταπολέμηση τηε δια
φθοράε και μετά την έβαλε  
στο ντουλάπι». Την ίδια στιγ-
__________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ___________

Α . Ραβανοςμή ο υπουργόε Εθνικήε Αμυ- ναε κ. Ευ. Μεϊμαράκηε παραδέχθηκε ευθέω ε χθεε ότι το πρόβλημα τηε διαφ θοράε παραμένει, αλλά απέδωσε τιε ευθύνεε στον κρατικό μηχανισ μό και σε «μικρομεσα ία  στελέχη γραφειοκρατίαε». Η πολιτική ανα μέτρηση έ ρ χ εται σ ε  σ υ ν έ χ ε ια  τη ε σύ- γκρουσηε για τουε υψηλούε αντιπολιτευτικούε τόνουε που χρησιμοποιεί το Π αΣοΚ  και π ρ ο α να γ γ έλ λει κλιμά κω σ η τηε έντασηε όσο πλησιάζουν η Δ Ε Θ  και οι δημοτικέε και νομαρχιακέε εκλογέε.Η κυβέρνηση προσπαθεί, μετά την αμηχανία των πρώτων ω ρώ ν, να  μ ειώ σ ει τον αντίκτυπο του θέματοε από τιε φ ερό μενεε ωε δηλώ σειε του Πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει επαρκώε τιε έκνομεε δραστηριότητεε στελεχώ ν του δημόσιου τομέα. Αντίθετα το Π αΣοΚ  είδε την «ομολογία ήτταε» του Π ρω θυπουργού, όπω ε λ έν ε κ ο ρυφαία στελέχη του, ωε μια πρώτηε τάΕεωε ευκαιρία να αΕιοποιήσει πολιτικά την υπόθεση, καταλογίζονταε ταυτό-

Σκληρή σύγκρουση για τη διαφθορά
Η  κυβέρνηση προσπαθεί να διαψεύσει τιε αναφορέε τον Πρωθυπουργού, 

ενώ το Π α ΣοΚ  την κατηγορεί ότι απέτνχε να υλοποιήσει τιε είαγγελίεε τηε

Ο ι επιχειρημαιΐε8 ζητούν επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
Εμφαση στιε μεταρρυθμίσει και όχι στιε ηροεκλογικέε παρσ 
χέε ζήτησε χθεε από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή η δι
οίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη
νών (ΕΒΕΑ). Στο σχετικό υπόμνημα που υπέβαλε τονίζεται «η ανά
γκη για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και όχι επιβράδυνσή 
tous sEainas m s évapEns tou νέου εκλογικού κύκλου. Απένα
ντι στην πρόκληση m s ακόμη μεγαλύτερηε ενίσχυσηε των ρυθ

μών ανάπτυΕηε και τηε πραγματικήε σύγκλισηε παραγωγήε 
και εισοδημάτων, η ελληνική κοινωνία έρχεται για μία ακόμη φο
ρά μπροστά στο δίλημμα: μεταρρυθμίσει ή ηροεκλογικέε πα
ροχέε και εΕωπραγματικέε υποσχέσειε;». Στη συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό ήταν παρόντεε ο πρόεδροε του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μί- 
χαλοε και η διοικητική επιτροπή. Στη φωτογραφία επάνω, ο 
Πρωθυπουργόε με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλο (δεΕιά).

χρ ο να  στη Ν Δ  ότι χ ρ η σ ιμ ο ποίησε την επιχειρηματολογία περί δ ιαφ θοράε ωε σ η μαία ευκαιρίαε και ότι απέ- τυχε στο θέμα τηε αντιμετώ- πισήε τηε.Από το κυβερνητικό στρατόπεδο έπεσαν οι τόνοι χθεε και ο π ρω θυπ ουργόε κ . Κ. 
Καραμανλήε ήταν αρκετά π ρ ο σ εκ τ ικ ό ε στιε φ ρά σ ειε που χρησιμοποίησε κατά τιε χθεσινέε συναντήσειε του με την ΑΔΕΔΥ, τη ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΒΕΑ. Σύμφ ω να  με πληρο- φ ορίεε του «Βήματοε», ο κ. Καραμανλήε αναγνώ ρισε το μ έ γ ε θ ο ε  του π ροβ λή μ α τοε σ υ νο μιλώ ντα ε μ ε το π ρ ο ε δ ρείο  τηε ΓΣΕΒΕΕ. «Η  δια 
φ θορά στο Δ η μ ό σ ιο  είναι 
μεγάλο πρόβλημα και η κυ
βέρνηση κάνει ό,τι είναι δυ
νατόν να το αντιμετωπίσει» τ ό ν ισ ε  κα ι σ υ μ π λ ή ρ ω σ ε : 
«Ικανοποιημένοι θα είμαστε 
όταν θα εκλείψει οριστικά».Το πρόβλημα τηε διαφθοράε στον δημόσιο τομέα τέθηκε και κατά τη συνάντηση με το προεδρείο τηε ΑΔΕΔΥ, αν και από τον Πρωθυπουργό και τουε συ νδικα λισ τέε δεν τέθηκε θέμα περί μη λει- τουργίαε των ελεγκτικών μηχα νισ μώ ν. Ω στόσο ο π ρόεδροε τηε Α ΔΕΔΥ  κ. Σπ. Πα- 
πασπύροε ανέφερε ότι η κυβ έρ νη σ η  «ποτέ δεν Ζήτησε 
προτάσειε για τουε επίορ- 
κουε υπαλλήλουε».Αίγα μέτρα όμωε απέναντι από το Μέγαρο ΜαΕίμου, έΕω από το Π ροεδρικό Μ έγαρο, ο κ. Μ εϊμαράκηε, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. Κ. Πα- 
πούλια, α να φ έρθηκε εκτε- νώ ε στο θ έμα  τηε δ ια φ θ ο ρά ε εστιάζονταε τα προβλήματα στα «φακελάκια» γιατρών,

Συνέχεια στη σελίδα 4



ΚΟΡΟΪΔΙΑΣκληρή σύγκρουση για τη διαφθορά Η  κυβέρνηση κλείνει ns πόρτε8 (irons συμβασιούχοι«
Συνέχεια από τη σελίδα 3.στιε πολεοδομίεε και στον τρόπο χ ο ρ ή γ η σ ή  των δ ιπλωμάτων οδήγησηε. «Υπάρ
χει παθογένεια ετών. Ο ρι
σμένα στελέχη, κυρίωε τηε 
μεσαίαε γραφειοκρατίαε, 
δη μ ιουργούν π ρ όβλημ α »  επεσήμανε στουε δημοσιο- γράφουε με τουε οποίουε συνομίλησε και συνέχισε: «Την 
παθογένεια  αυτή την ε ν 
θαρρύνουν κάποιοι πολίτεε. 
Είναι μια νοοτροπία που θα 
πρέπει να την καταπολεμή
σουμε». Με τιε απόψειε του κ. Μ εϊμα ρά κ η  ουσ ια σ τικά  σ υ μ φ ω ν ο ύ ν και α ρ κ ετο ί υπουργοί, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά φαιν ό μ ε ν α  δ ια φ θ ο ρ ά ε στα υπουργεία τηε.Ο  κυβ ερνητικόε εκπ ρό- σωποε κ. Θ. Ρουσόπουλοε ε π ιχ ε ίρ η σ ε  χ θ ε ε  να  ρίΕει τουε τόνουε, ενώ υπουργοί, όπω ε οι κκ . Δ. Σιούφαε, 
Πρ. Παυλόπουλοε και Γ. 
Αλογοσκούφηε, καθώε και ο Γραμματέαε τηε Ν Δ κ. Λ. 
Ζαγορϊτηε υπ ερα σπ ίσ τηκα ν την π ο λιτικ ή  τηε κυ- β έρ νη σ η ε για την πάταΕη των φ α ινο μ ένω ν δ ια φ θ ο ράε.Σ ε ερώ τηση του «Βήμα- τοε» ο κ. Ρουσόπουλοε, αν και παραδέχθηκε ότι έγινε συζήτηση για θέματα δ ια φθοράε και πάταΕήε τηε κατά τη συνάντηση του Π ρω θυπουργού με το προεδρείο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειαε Ελλάδαε, διέψ ευσε ότι ο κ. Κ α ρα μα νλή ε ο μ ο λόγησε ουσιαστικά την αποτυχία τηε κ υ β έρ νη σ η ε για την πάταΕη κ ρ ο υ σ μ ά τω ν  διαφθοράε. Μετά τον θόρυβο έσπευσε και ο πρόεδροε των β ιο μ η χ ά ν ω ν  Β ό ρ εια ε Ελλάδαε κ. Γ. Μυλωνάε να διαψεύσει τιε φ ερόμενεε ωε δηλώσειε του Πρω θυπουργού. «Αυτά που λέγονται 
και γράφονται είναι εντε- 
λώε ψέματα. Δ εν  ελέχθη τί
ποτα» σημείω σε.

«Ο  Π ρω θυπουργόε δ ή 
λωσε ότι έχει γίνει μια π ο
λύ μεγάλη προσπάθεια από 
αυτή την κυβέρνηση. Υπο
γρ ά μ μ ισ ε  ότι ε ίν α ι α ν α 
γκαία  η σ υ νδ ρ ο μ ή  όλω ν  
των ενεργώ ν ελλήνω ν π ο
λιτών, οι οποίοι επιβάλλεται 
να καταγγέλλουν όποτε βρί
σκουν σχετικά φαινόμενα»  τόνισε ο κ. Ρουσόπουλοε και μ ίλη σ ε για σ υ ζή τη σ η  που παραφ ράστηκε, «θέλω να 
πιστεύω χωρίε σκοπιμότη
τα».Ο  εκπρόσωποε Τύπου του Π αΣοΚ κ. Ν.Αθανασάκηεεμ φ α νίσ τη κ ε α ρ κετά  επι- κριτικόε για την κυβέρνηση, υπ οστηρίδοντα ε ότι η Ν Δ κέρδισε τιε εκλογέε με σ η μαία τηε την καταπολέμηση τηε δ ια φ θ ο ρ ά ε. «Μ ια σ η 
μ α ία  π ου τη ν  έ β α λ ε  στο 
ντουλάπι. Γι' αυτό δεν έχει 
να επιδείΕει κ α ν έν α  επ ί
τευγμα στον τομέα αυτόν- 
αντίθετα η κατάσταση επι
δεινώνεται»  α νέφ ερε ο κ. Αθανασάκηε.

Μονιμοποιούνται μόνο όσοι υπάγονται στο «Διάταγμα Παυλόπουλου»Σ ε μεγάλη απάτη εδελίσσεται το θέμα τηε μονιμοποίησηε των συμβα- σιούχων, καθώε η κυβέρνηση, παρά την προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή για μονιμοποίηση περίπου 230.000 συμβασι- ούχων, σήμερα κλείνει ερμητικά την πόρτα για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, ερμηνεύονταε μάλιστα κατά το δοκούν αποφάσειε των ανώτατων δικαστηρίων τηε χώραε και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο  υπουργόε Εσωτερικών κ. 
Πρ. Παυλόπουλοε, με εγκύκλιό του
______________ΡΕΠΟΡΤΑΖ______________

Δ. Ν ικολακοπουλοςπροε όλεε τιε υπηρεσίεε του Δημοσίου, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2006, επι- καλούμενοε πε αποφάσειε του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τουε συμβασι- ούχουε, δίδει το πράσινο φωε στιε δη- μόσιεε υπηρεσίεε να προχωρήσουν σε μη ανανεώσειε των συμβάσεων των συμβασιούχων που δεν μονιμοποιούνται μέσω του Π Δ 164/2004 και των διαδικασιών του ΑΣΕΠ ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έχουν δικαιωθεί από τα πολιτικά δικαστήρια. Αυτό σημαίνει, όπωε προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ, ότι μόνο 32.882 συμβασιούχοι θα κατορθώσουν να μετατρέψουν τιε συμβάσειε τουε σε αορίστου χρόνου.Ειδικότερα, στην εγκύκλιο του κ. Παυλόπουλου, η οποία έχει ωε θέμα τηε την 
«εφαρμογή του ΠΔ 164/2004», υποστηρίζεται «ότι μετατροπή των συμβά
σεων στον δημόσιο τομέα, χωρίε μά
λιστα αντικειμενικά κριτήρια μέσω 
ΑΣΕΠ και χωρίε την πρόβλεψη και τον 
σχεδίασμά συγκεκριμένων οργανικών 
θέσεων, θα σήμαινε, πέραν τηε ευθεί- 
αε αντίθεσηε με την παρ. 8 του άρθρου 
103 του Συντάγματοε, απόκλιση από 
τιε συνταγματικώε κατοχυρωμένεε αρ- 
χέε τηε αΕιοίφατίαε και των ίσων ευ
καιριών εργασιαε στο Δημόσιο όλων 
των πολιτών». «Θα μπορούσε έτσι» συνεχίζει η εγκύκλιοε «κάποιοε να προ- 
σληφθεί εκτόε διαγωνισμού ΑΣΕΠ, χω
ρίε τα απαιτούμενα τυπικά και ουσια
στικά προσόντα, και κατόπιν, διά τηε 
“μετατροπήε" ή του “ορθού χαρακτη
ρισμού" τηε-σύμβασηε, να καταλάβει 
θέση αορίστου χρόνου, σε βάροε τόσο 
του νομίμωε διαγωνιζόμενου όσο και 
τηε αποτελεσματικήε λειτουργίαε τηε 
δημόσιαε διοίκησηε (και επομένωε σε 
βάροε όλων των πολιτών), δεδομένου 
ότι τα προσόντα του δεν θα έχουν κρι- 
θεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. 
Πολλώ δε μάλλον όταν συντρέχει κώ
λυμα διορισμού στο Δημόσιο, περί
πτωση που δεν εΕετάζεται κατά τη μέ
σω δικαστηρίου μετατροπή ή τον “ορ
θό χαρακτηρισμό" τηε σύμβασηε».

«Με ιδιαίτερο σεβασμό στα ανωτέ
ρω» καταλήγει η εγκύκλιοε «ο κανονι- 
στικόε νομοθέτηε έκανε την απαιτού- 
μενη στάθμιση και κατέληΕε στιε πά- 
γιεε και μεταβατικέε διατάΕειε του ΠΔ  
164/2004, ώστε η Οδηγία 1999/70 
να ενσωματώνεται πλήρωε και να προ
στατεύονται οι εργαζόμενοι από κατα- 
χρηστικέε διαδοχικέε συμβάσειε στον 
δημόσιο τομέα, αλλά και η συνταγμα
τική νομιμότητα -  άρθρο 103 του Συ
ντάγματοε - ,  και τα δικαιώματα των 
υπολοίπων πολιτών να μην παραβιά- 
ζονται». Και προστίθενται τα εδήε: «Σε 
περίπτωση επομένωε παράβασηε των
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Συμβασιούχοι σε παλαιότερη εκδήλωση διαμαρτυρίαε στην πλατεία Κλαυθμώνοε με αίτημα τη μονιμοποίησή τουε

διατάΕεων που προστατεύουν τουε ερ- 
γαδομένουε στον δημόσιο τομέα από 
καταχρηστικέε διαδοχικέε συμβάσειε, 
ήτοι των διατάΕεων των άρθρων 5 και 
6 του ΠΔ 164/2004, εφαρμογή έχουν 
οι διατάΕειε του άρθρου 7 του διατάγ- 
ματοε αυτού, ήτοι πλήρηε αποζημίω
ση του εργαζομένου, ποινικέε και πει- 
θαρχικέε κυρώσειε του υπεύθυνου ορ
γάνου (εφόσον βεβαίωε δεν μπορούν 
να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη πε
ρίπτωση οι μεταβατικέε διατάΕειε του 
άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004)».Στο συμπέρασμα αυτό, το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι συμβασιούχοι που υπηρετούν στο Δημόσιο και δεν θα μο- νιμοπ οιηθ ούν με βάση το ΠΔ 164/2004 θα πρέπει να αποχωρήσουν ακόμη κι αν έχουν δικαιωθεί στα πολιτικά δικαστήρια, καταλήγει η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών με βάση τιε αποφάσειε τόσο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και των ανώτατων ελληνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία, σύμφωνα με την εγκύκλιο, με την υπ’ αριθμόν 19-1/2005 απόφασή τηε, έκρινε ανπσυνταγματικέε τιε δια- τάδειε τηε παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.

3051/2002 και τόνισε την υποχρέωση τήρησηε των παρ. 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματοε με σκοπό την απαγόρευση «τακτοποίησηε» προσωπικού σε θέσειε του δημόσιου τομέα, χωρίε προηγούμενη επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμόν 18/2006 απόφασή τηε έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσηε του Δήμου Σικυωνίων κατά απόφασηε που δεχόταν την αγωγή συμβασιούχου σε ΚΕΠ. Συγκεκριμένα δέχθηκε τα ακόλουθα:Ναι μεν ο Αρειοε Πάγοε αναγνώρισε τον Ν. 2112/1920 ωε «ισοδύναμο 
νομοθετικό μέτρο», πλην όμωε ρητώε έκρινε ότι η αναγνώριση του πραγματικού χαρακτήρα σχέσηε εργασιαε ωε ορισμένου ή ωε αορίστου χρόνου κατά τη διοικητική διαδικασία μπορεί να γίνει μόνο υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Πράγματι με τιε μεταβατικέε διατάΕειε του ΠΔ 164/2004 η μετατροπή συμβάσεων γίνεται με αντικειμενική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. ΕΕάλλου ο Αρει- οε Πάγοε ουδόλωε δέχθηκε ωε νόμι- μεε τιε συμβάσειε αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα χωρίε προηγούμενη επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνι

στική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ , σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματοε.Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν περιορίστηκε, όσον αφορά τουε ερ- γαδομένουε στον δημόσιο τομέα (στην επίδικη περίπτωση επρόκειτο για εργαζόμενο σε ΚΕΠ), στην εκτίμηση των γνωστών από την πάγια νομολογία για τουε εργαζομένουε στον ιδιωτικό τομέα κριτηρίων για την αναγνώριση μιαε εργασιακήε σχέσηε ωε αορίστου χρόνου, αλλά προχώρησε και στην εκτίμηση των διατάΕεων νόμου που ρυθμίζουν τιε εργασιακέε σχέσειε τηε συ- γκεκριμένηε υπηρεσίαε του δημόσιου τομέα.Πράγματι, αναφέρεται ότι «οι ερ
γαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προ
σφέρουν δημόσια υπηρεσία χάριν του 
δημοσίου συμφέροντοε. Ετσι κατά την 
εκδίκαση υποθέσεων εργαζομένων 
στον δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με 
τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να εφαρ
μόζονται και οι ειδικέε διατάΕειε, που 
τίθενται χάριν τηε προστασίαε τηε 
αΕιοκρατίαε, τηε αποτελεσματικήε λει- 
τουργίαε τηε δημόσιαε διοίκησηε και 
των ίσων ευκαιριών εργασιαε στον δη
μόσιο τομέα όλων των πολιτών».
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Οι εΕαγνελίεε τελικώε έμειναν στο συρτάρι

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Α Σ ΕΠΜ όνο 32.882 θα γίνουν αορίστου χρόνουΔ ρόμοε σπαρμένοε με αγκάθια αποδείχθηκαν τελικά οι διαδικασίεε μονιμοποίησηε των συμβασιούχων που δρομολόγησε ο καθ’ ύλην αρμόδιοε υπουργόε Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλοε. Από πε περίπου 230.000 συμβασιούχουε, οι οποίοι ο ίδιοε ο πρωθυπουργόε κ. 
Κ. Καραμανλήε είχε δεσμευθεί ότι θα μονιμοποιηθούν, όπωε προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ, μόνο οι 72.752 κατέθεσαν αίτηση μονιμοποίη- σηε με βάση τιε π ροϋπ οθέσειε που έθετε το Π Δ 164/2004. Από αυτούε μόνο οι 32.882 συμβασιούχοι θα μετατρέψουν πε συμβάσειε τουε σε αορίστου χρόνου, ενώ οι 38.633 αιτήσειε απορρίφθηκαν, καθώε δεν εκπληρώνουν τουε όρουε του ΠΔ 164/2004. Η πόρτα για όλουε τουε υπόλοιπουε συμβασιούχουε κλείνει ερ- μηπκά, ακόμη και αν, όπωε υποστηρίζει σήμερα η κυβέρνηση, επικαλούμενη σχεηκέε αποφάσειε των ανώτατων δικαστηρίων τηε χώραε, έχουν δικαιωθεί από τα πολιπκά δικαστήρια στα οποία είχαν προσφύγει.


