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ENTREINTERLOCUTEURS
CONSPIRES

ΤΟΙΣ ΕΝΤΕγΞΟΜΕΝΟΙΣ

ου

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ADMINISTRATION
PUBLIQUE ΕΝ GRECE

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Η

Ι'

Les reglernentίltions recentes et
«extrernernent urgentes» du Gouvernernent et les declίlrations «8. chaud» de ]'
Opposition, par la suite, sur les sujets de Ι·
Adrninistration Publique, rnontrent
ouverternent lι: problerne de son
«rnauvais fonctionnernent» qui, selon
tous les indices , apparait cornrne
perrnanant eL grave, provoquant υηι: suite
de dornrnages irrernediables et de
consequences 11uisibles 8. la vie du l)ays
elle-rnerne.
La l1ature des solutions pHrfois
applicables ου proposees qui 80nt
habituellernent et constarnrnent fnIgmentaires et qui n'appartiennent pas υη
large, retentif, fonctionnel et efficace
reseau des politiques eL des mesures,
rMute effectivement les intcntions l10bles
de leurs rapporteurs ct 11e conduit guere
des resultats souhaitables vers une
«bon ne » e t «sa ί nc » Ad rn ί 11 is Ι rl)t ίο n
PtlhliCjIIe resrect<1Ilt d' abord e!lc-memc
et les «AdnliniSlres» enstIitc.
L'cIΙ)SCJJce de ce carncteJ'c ιlι: dotIbIc

a

a

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙ πρόσφατες «κατεπείγουσες» ρυθ
μLσεις της Κυβέρνησης και οι «εν θερμώ»
εξαγγελίες εν συνεχεία της Αντιπολίτευ
σης για θέματα της Δημόσιας Διοίκησης,

καταδεικνύουν περιτράνως το πρόβλη

μα «δυσλειτουργίας» της, το οποίο κατά
τα φαινόμενα εμφανίζεται και ως μόνιμο
και ως οξί) και ως προκαλοίJν σειρά πα
ρενεργειών στην εν γένει ζωή της Χώρας.
Η φύση των εφαρμοσθεισ<ί)ν ή προ

τεινομένων κατά καιρούς λύσεων συνή
θως και μονίμως αποσπασματικ<ον και
μη εντασσομένων σε ένα ευρύ, συνεκτι
κό, λειτουργικό, τελεσφδρο πλέγμα πολι

τικών και μέτρων, αναιρεί τις όντως ευγε
νείς προΘέσεις των Εισηγητών τους και

κάθε άλλο, παρά οδηγεί σε επιθυμητά α

ποτελέσματα προς την κατεύθυνση π<χ
ντοτε μLας «καλής» και «χρηστής» Δημό
σιας Διοίκησης , σεβομένης «εαυτήν»
πρωτί.στως και ΤΟ11ς «ΛI(1IΚΟ11μr.VΟ11ς»

δευτΕρευδντως.
Και η ίλλειψη <1υτ.ο':, του hιφυοίις χα

n(1ttIrr.. (111 «resr~('I" ι'ςΙ ('ΟllςΙ;-ιl ιο :11l0S

l)(()(TilQOt; (<\Jι:(3ασμΟίl" χω παρα ίηριί,ται.

jours el fonctiol1ne comme υπ serrc - I'rein
(facteur suspansif) I'affernlissemenl
d 'υπ climat de cοnfϊance n~ciproque en tre
Administrants et Administres, avec
toutes les fiicllcuses cOIlscqucnccs que
ceIcι iInpIique.
La modification perpetueIIe apportee
aux regIernentations de ΙΆdιnίπίsΙratίοl1
Publique,
caracLere legislcιtif et
adrninistratif, l'appIication ajustec el
temporaire de dispositions relatives et le
rnepris extreme observe parfois par les

κατ'αυτcχς και λι:ι.τουργεί ως σιδηρ<! τρο

a

a

χοπέδη στην εμπέδωση κλίματος αμοι
βαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Διοικοίιν
των και Λιοικουμένων, με όλες τις δυσά
ΙΗ:οτ.ι:ς ΕΚ TOιJ πράγματος συνέΠΕιες.
Η συνεχής τροποποίηση των περί. Δη

μόσιας Διοίκησης ρυΘμLσεων (νομοθετι

κού και διοικητικού χαρακτήρος), η προ
κροί,στεια εφαρμογή κατά περιόδους
των σχετικών διατcΧξεων και η παρατη
ρούμενη,ενίοτε, από Κρατικά Όργανα

ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

άκρα περιφρόνηση των Πολιτών, πρέπει
επί τέλους να εκλείψουν.
Πρέπει να καταστεί σαφές προς πάσα
κατεύθυνση (Πολιτική Ηγεσία, Στελέχη
Δημόσιας Διοίκησης, Διοικουμένους), ό
τι η Κρατική Μηχανή δεν μπορεί να απο

τελεί το πεδίον πολιτικών πειραματι

σμών, αντιδικιών και κομματικών αντεγ
κλήσεων. Η Δημόσια Διοίκηση αφ' εαυ
τής είναι τεταγμένη στην πραγμάτωση
της Ιδέας της Δημοκρατίας, του Κρά
τους Δικαίου και του Κράτους Προνοί
ας, υπέρ και χάριν των Διοικουμένων,

μακράν κομματικών θυελλωδών αντιπα
ραθέσεων και κομματικών σκοπιμοτή
των.

Και ακόμη, πρέπει να υπομνησθεί, ό
τι πέραν της καλώς εννοούμενης εξυπη
ρέτησης των Πολιτών επί θεμάτων τρέ
χοντος διοικητικού χαρακτήρα, η ορθο
λογικώς ωργανωμένη και αρτίως λει
τουργούσα Δημόσια Διοίκηση αποτελεί

condicio sine qua

ηοπ σημαντικών θεμά

των, όπως Π.χ. η Ανάπτυξη με την ευρεία
έννοια του όρου (οικονομική, κοινωνική,
πολιτιστική κ.λ.) και σε όλα, υπό έποψη

χώρου, τα επίπεδά της (εθνικό, περιφε
ρειακό, τοπικό) κ.ά.
Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν και λαμ

βανομένων σοβαρώς υπ' όψει των διε
θνά>ν συνθηκών και συγκυριών σκληρού
μεταξύ Κρατών και Κοινωνι(ί>ν και Οι
κονομιόJν ανταγωνισμσί) πιισης μορφής,

υφής, έκτασης και. έντασης, είναι προφα
νές, ότι ο εν γένει αληθής, πλήρης και ου

σιαστικός εκσυγχρονισμός της Δημόσιας

Διοίκησης της Χώρας παρίσταται υπέρ
πάσαν άλλην εποχήν κατεπείγων και α
ναγκαίος, ανεξαρτήτως «πολιτικοΊ,! κίJ
στους» των lOυνόντων, «απωλειών ι

σχύος» των Πολιτικά>ν Κομμάτων και
«θυσιών» του Κοινωνικού Συνόλου ή
των μεμονωμένων Ατόμων.

2

Operateurs de 1'Etat envers les Citoyens,
doivent enfin prendre fill.
11 faut qu'il soit partout (ΡουνοίΓ
politique, Fonctionnaires de Ι' Administration Publique, Administres) clair
que la machine publique ne peut pas etre
υπ champ d'experimentations politiques,
de confrontations et de recriminations des
partis. L' Administration Publique est par
nature consacree ala reaIisation de ΙΊdee
de 1a Democratie, de l'Etat de Οτοίι et de
l'Etat-Providence, elle est ρουτ et acause
des Administr6s, 10ίη de politiques
orageuses et des opportunites politiques
des partis.
11 faut encore rappeller que, part, de
ιουι bon sens, servir les Citoyens sur les
questions de caractere administratif
courant, une Administration Publique
coherante, bien organisee et parfaitement
fonctionnante, constitue une conditio ~'ine
quα non ρουτ maintes autres questions
importantes, comme 1e Deve10ppement
θυ sens large du terIne (economique,
social, culturel, etc.) et dans tous ses
niveaux concernes (national, regionaI,
Iocal) et autres.
Dans ce sens, aIors, et tenant
serieusement compte des conditions et
des circonstances internationales de la
rude concurrence sociale et econoιnique
de toute naturc, aspect, etcndtI et
ίj}ωJlsίι~, ~ιιΙι~ I~S [:,Ι<.ΙΙ5, ίl ι.;sΙ ~viJClIl quc
la vraic modernisation completc et
effectivc dc Ι' Administration Publique du
Pays semble plus quc jamais auparavant,
cxtrcmcment urgcntc ct necessaire, hors
du «coUt poIitiquc» des Dirigcants, des
«pertes dc ρουvοίτ» dcs Partis Politiques
et des «sacrifices» de l'ensemble social ου
des Individus separement.
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