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Επιτροπές-μηχανές που έκοβαν χρήμα!
Του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΤΣΗ
Συνέχεια αποκαλύψεων απ' την «Κ.Ε.»: συνδικαλιστές, κομματικοί φίλοι, ακόμα και αστέρες της
τηλεόρασης, όλοι έπαιρναν μισθό απ' τη ΓΓΑ. Εφτασαν τους 862 (!) οι υπάλληλοι τον Ιανουάριο του 2009.
Ένα κομμάτι μόνο των αμειβόμενων Επιτροπών της ΓΓΑ, όπου τοποθετούνταν κατά κανόνα οι
«ημέτεροι» του συστήματος, κόστισε στο ελληνικό Δημόσιο 15.681.157 ευρώ την πενταετία 2005-2009.
Ο κ. Ρακιντζής υπολογίζει τη ζημιά γύρω
στα 30 εκατομμύρια, βάσει του πορίσματος των
ελεγκτών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η μηχανή με τις Επιτροπές «μαϊμούδες» της ΓΓΑ
ήταν πρωτότυπη και αποτελεσματική. Παρήγε,
δε, ζεστό χρήμα για τις... υπαλληλάρες, που
ήξεραν το μυστικό και εξυπηρετούσαν το
σύστημα εντός και εκτός της υπηρεσίας. Ποιοι
ήταν αυτοί; Πρώτοι και καλύτεροι γνωστοί και
μη εξαιρετέοι συνδικαλιστές, που εις το όνομα
της εργασιακής ειρήνης βολεύονταν «ex officio»,
τοποθετώντας συγχρόνως και τις συζύγους τους ή
πρόσωπα της αυλής τους. Από κάποια στιγμή και
μετά μάλιστα η πλεονεξία τούς έκανε αδίστακτους, σε σημείο τέτοιο ώστε να μην αφήνουν οποιονδήποτε άλλο
να πάρει κομμάτι από την πίτα. Έπειτα, ακολουθούσαν οι κάθε λογής κομματικοί φίλοι της εκάστοτε εξουσίας.
Αμέτρητα τέτοια περιστατικά έχουν αποτυπωθεί σε χαρτιά και αποφάσεις, που έχουν υπογράψει όλοι οι
υφυπουργοί Αθλητισμού και γενικοί γραμματείς από το 2000 έως το 2009, διάστημα το οποίο ερεύνησαν οι
ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αποκάλυψε η «Κ.Ε» με σειρά δημοσιευμάτων από τις 2
Φεβρουαρίου. Προς τι όμως όλες αυτές οι πλουσιοπάροχες παροχές των πολιτικών προϊσταμένων; Η εξήγηση
είναι απλή: καθένας ήθελε να έχει τα νώτα του καλυμμένα και το κεφάλι του ήσυχο, προκειμένου, χωρίς
εσωτερικά προβλήματα, να μπορεί να επιδίδεται ανενόχλητος στην ικανοποίηση της εκλογικής του πελατείας.
Κατά την περίοδο 2005-2008 ο Θ.Μ. διορίστηκε μέλος σε 7 Σχολές Προπονητών διαφόρων
αθλημάτων, ο Α.Θ. σε 6, ο Κ.Β. και οι κυρίες Χ.Π., Α.Χ. σε 5, οι Γ.Μ., Γ.Κ. και οι κυρίες Α.Φ, Ο.Π. σε 4. Σε
περίοπτη θέση στις σχετικές λίστες φιγουράριζαν και τηλεοπτικοί αστέρες.
Τον Ιανουάριο του 2009 στις διαβόητες έμμισθες Επιτροπές συμμετείχαν 862 (!) υπάλληλοι, εκ των
οποίων οι 86 μόνιμοι, οι 153 συμβασιούχοι και οι λοιποί 623... εξωτερικοί. Μόνο το συγκεκριμένο μήνα,
δειγματοληπτικά σημειώνουμε ότι από τους μόνιμους ο Α.Κ. ήταν μέλος σε 5 Επιτροπές, ο Κ.Λ. και η Ι.Μ. σε
4, οι Α.Μ., Β.Κ., Ι.Π., Γ.Μ. σε 3 και άλλοι 14 υπάλληλοι σε 2. Η επιπρόσθετη αποζημίωσή τους κατά μέσον
όρο κυμαινόταν από 500 έως 700 ευρώ. Σημειωτέον πως οι περισσότερες από τις Επιτροπές αυτές δεν

συνεδρίαζαν, ούτε φυσικά συντάσσονταν πρακτικά, αλλά τα λεφτά έπεφταν κανονικότατα 1η και 15η του
μήνα. Ιδιαιτέρως προκλητική φάνταζε η παρέλαση των ίδιων και των ίδιων από μη θεσμοθετημένα όργανα και
ομάδες εργασίας, γεγονός το οποίο, όταν ο κόμπος έφθασε στο χτένι, καταγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 2009.
Ήταν η εποχή που ο μόλις δύο μηνών πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μετά το απίστευτο προεκλογικά
«λεφτά υπάρχουν», μιλούσε ήδη για δημοσιονομική προσαρμογή και δύσκολη οικονομική περίοδο. Ακόμη και
τότε, λίγο πριν από το διάγγελμα στο Καστελόριζο (23/4/2010) και την είσοδο της χώρας στο μηχανισμό
στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κάποιοι συνέχιζαν να εξαπατούν και να εκμεταλλεύονται το
κράτος. Τέθηκε επίσης επί τάπητος και ζήτημα κριτηρίων, καθώς έως τότε βασίλευαν η αναξιοκρατία και το
ρουσφέτι. Αποτέλεσμα ήταν να καταργηθεί από τον τότε γ.γ.Α. Πάνο Μπιτσαξή το σύνολο των Επιτροπών,
βάζοντας ένα τέλος στο καθεστώς των αργόμισθων και το διαχρονικό όργιο διασπάθισης του δημοσίου
χρήματος.

Απίθανες
Οι πιο απίθανες Επιτροπές, που λειτουργούσαν έως το 2009 και καταργήθηκαν, είχαν κοστίσει ένα
τσουβάλι χρήματα. Ιδού μερικές:
* Επιτροπή διακίνησης αλληλογραφίας: 192.000 ευρώ το 2008.
* Επιτροπή νομαρχιακών υπευθύνων προγράμματος μαζικού αθλητισμού: 308.105 ευρώ το 2009.
* Κεντρική επιτροπή πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το μαζικό αθλητισμό: 196.836 ευρώ
το 2009.
* Επιτροπή αγωνιστικού αθλητισμού: 168.600 ευρώ το 2009.
* Επιτροπή ερασιτεχνικού αθλητισμού: 111.000 ευρώ.
* Επιτροπή αθλοχώρων γειτονιάς: 87.600 ευρώ.
* Ειδική διαχειριστική επιτροπή προγραμμάτων άθλησης για όλους: 135.000 ευρώ.

Σε αργία
Αυτό το ανεξέλεγκτο πάρτι σπατάλης και αδιαφάνειας προσπαθούν ακόμη και τώρα κάποιοι να
καλύψουν. Οσο για τη γενική διευθύντρια Μαρία Χρυσοστομίδου, που δίκην συνηγόρου υπεράσπισης έστειλε
την περίφημη επιστολή στον κ. Ρακιντζή για λογαριασμό όλων των εμπλεκομένων («Κ.Ε.» - 9/2/2014), τα
πράγματα έχουν σκουρύνει. Αυτοδικαίως, μετά την πειθαρχική δίωξή της, τέθηκε σε αργία (πράγμα που
σημαίνει ότι δεν πληρώνεται) και δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη, ενώ ήταν έτοιμη, μέχρι να τελεσιδικήσει η
υπόθεση.
Διαδικαστικά με το θέμα θα ασχοληθεί το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στο
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πρόκειται για όργανο ανεξάρτητο, που δικάζει σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό τις διώξεις των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων. Αν η κ. Χρυσοστομίδου θελήσει να
εφεσιβάλει την απόφαση, τότε θα πρέπει να φθάσει μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας.

Υπάλληλοι της ΓΓΑ διαχώρισαν τη θέση τους
«Ο κ. Ρακιντζής (φωτογρ.) χαίρει της ιδιαίτερης εκτίμησης του υπουργού
Πολιτισμού». Το μήνυμα αυτό μετέφερε ο διευθυντής του γραφείου του Πάνου
Παναγιωτόπουλου (στο υπουργείο Πολιτισμού, στην οδό Μπουμπουλίνας) κ.
Καρακατσάνης σε υπαλλήλους της ΓΓΑ, που θέλησαν να διαχωρίσουν τη θέση
τους από την επίσημη γραμμή του Συλλόγου τους.

«Δεν συμφωνούμε με την ανακοίνωση-καταγγελία που εξεδόθη
από το Δ.Σ. Τι δουλειά έχουμε εμείς με όλους αυτούς; Είμαστε υπέρ
του ελέγχου και της νομιμότητας. Η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί
για ολόκληρη τη δεκαετία, από το 2000 έως το 2009 και όποιοι
αποδεδειγμένα έχουν παρανομήσει να τιμωρηθούν» διατυμπάνιζαν
προς τον έμπιστο του κ. Παναγιωτόπουλου.
Όπως έγραψε η εφημερίδα μας την περασμένη Κυριακή, ο υπουργός πιέζεται από το συνδικάτο των
υπαλλήλων (Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΓΑ) να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να
χαριστούν οι οφειλές που έχουν καταλογίσει οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ποιος
σώφρων τολμάει όμως τώρα, αυτή την περίεργη και δύσκολη εποχή, να σκεφθεί κάτι τέτοιο; Μόνο τρελός αν
είναι...

