Ψάξτε για Καρανίκες… Βρέθηκαν
καρέκλες!!!
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Του Γιώργου Κράλογλου
Τοέκανε το θαύμα της, η συντρόφισσα Μαριλίζα. Άλλοι 25 Καρανίκες στο κράτος. Σύμβουλοι και
εμπειρογνώμονες..., λέει ο νόμος, μαζί με πολλά άλλα...
Στη "βιτρίνα"(νόμου που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου) φιγουράρει το εξής "βαρύγδουπο": "...Από 1/1/2019 οι προσλήψεις τόσο
του τακτικού, όσο και του εποχικού προσωπικού στο δημόσιο θα διενεργούνται βάσει πολυετούς
προγραμματισμού. Από 1/1/2020, μάλιστα, για την έγκριση αιτήματος πρόσληψης τακτικού
προσωπικού από φορείς της γενικής κυβέρνησης θα απαιτείται προηγούμενη ανάρτηση της
οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του δημοσίου...".
Ναφανεί, βρε αδερφέ, κάτι σαν προσαρμογή στα προαπαιτούμενα... για τους δανειστές και να μην
κάνουν και "μπαμ" τα ρουσφέτια... Εκλογές έρχονται, ίσως και σε 5μηνο...
Μιαχαρά λοιπόν όλα αυτά... στον εκσυγχρονισμό του κράτους, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που
λείπει (και θα γίνει...) είναι αυτό το πολυετές πρόγραμμα που λέει ο νόμος... Ποιος θα το συντάξει
σύντροφοι; Η παρούσα κυβέρνηση δεν προκάνει λόγω εκλογών... Η επόμενη θα τα βρει έτοιμα...
αλλά έτσι και κάνει προσλήψεις θα αρχίσουν να βαράνε τα αντιπολιτευτικά σας νταούλια... ή δεν
είναι έτσι;
Πάμετώρα και στο "ψητό". "Συνιστώνται, στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (λέει ο
νόμος) Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση και Ειδική Γραμματεία
Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημοσίας Διοίκησης
υπαγόμενη απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό, καθώς και θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα.
Καινα το "ζουμί"... "Για τις ανάγκες (συμπληρώνει ο νόμος) της Ειδικής Γραμματείας συνιστώνται
10 θέσεις μόνιμου προσωπικού, 20 θέσεις κλάδου συμβούλων –εμπειρογνωμόνων και 5 θέσεις

επιστημονικών συνεργατών!!!
Άρα, καρέκλες βρήκαμε... ψάξτε για Καρανίκες... Και επειδή μπορεί να πάμε σε "καβγάδες" στον
κομματικό στρατό για τον "κλάδο Συμβούλων –εμπειρογνωμόνων" πάρτε και οι υπόλοιποι, στο
ίδιο υπουργείο, να έχετε (άλλωστε λεφτά και σπίτια έχει ο λαουτζίκος να πληρώνει το κράτος
γαργαντούα...) με άλλη διάταξη... "Προκειμένου να "ενδυναμωθεί" ο ρόλος του ΑΣΕΠ (σ..σ. για
παράδειγμα, να "τρέχουν" ταχύτερα οι αποφάσεις του για προσλήψεις, επιλογές προϊσταμένων
κλπ) καθιερώνεται αποκλειστικά για τα έτη 2019 και 2020 απογευματινή υπερωριακή εργασία
καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν
το πενθημέρου. Το μέτρο αυτό αφορά υπαλλήλους της Γραμματείας του ΑΣΕΠ και το Ειδικευμένο
Προσωπικό του, το προσωπικό που υποστηρίζει το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων και το
Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του ΑΣΕΠ."
Τιέχουμε εδώ με άλλα λόγια; Νόμο για υπερωρίες στο κράτος και μόνο στο κράτος... Την ίδια ώρα
οι ιδιώτες εργαζόμενοι, στα καφενεία και στα σουπερ-μάρκετ ούτε και που ξέρουν πότε θα
τελειώσουν τη βάρδια και αν θα πληρωθούν στο τέλος του μηνός...
Καιμετά από αυτά, ξανά-μανά στα βαρύγδουπα... για την αξιοκρατία, αυτή την φορά . Μελετήστε
τα... "Οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρόγραμμα
διοικητικής επάρκειας για τους μονίμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι δημόσιοι και
δημοτικοί υπάλληλοι".
Αλλάλίγο παρακάτω (νέο "ψητό") ρίξτε μια ματιά... "Δημιουργείται, στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 5μελής Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την
αξιολόγηση της καταλληλότητας και της επάρκειας του προσωπικού του δημοσίου που επιθυμεί
να ενταχθεί στον Κλάδο Συμβούλων –Εμπειρογνωμόνων και την επιλογή των επιστημονικών
συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας".
Σταχαρτιά, βεβαίως και μοιάζουν... θαυμάσια, τεχνοκρατικά και αξιοκρατικότατα... Αλλά αυτή η
5μελής Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης είναι που μας τα χαλάει σύντροφοι και συντρόφισσες...
Μην ξεχνάμε πως παραμένουμε γερά στην ελληνική σοβιετία... Και, το κυριότερο, τίποτε δεν μας
βεβαιώνει πως πρόκειται να γλυτώσουμε...
Θαείναι όντως Κεντρική η Επιτροπή Αξιολόγησης, των 25 Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων...
σύντροφοι, ή θα μας βγει λίγο "παράκεντρη", για να μπάσουμε και τους Καρανίκες... Και δεν
μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ... Θεός φυλάξει... Για τους άλλους που έρχονται... μιλάμε, τους παλιούς...
τους φαύλους... Γιατί από την άλλη ο ίδιος νόμος, της Ξενογιαννακοπούλου, είναι, σύντροφοι και
συντρόφισσες, που κάνει κοιλιά... μιας και (σε άλλη διάταξη) "Επανακαθορίζεται η διαδικασία
απόλυσης υπαλλήλου για πειθαρχικούς λόγους" ενώ "...αυξάνονται και κατά ένα μήνα τα χρονικά
διαστήματα και οι οριζόμενες προθεσμίες της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων".
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