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πηγή esos.gr

Τη διατήρηση των πινάκων επιτυχίας των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και
την απορρόφησή τους σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, ζήτησε με επίκαιρη
ερώτησή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, από τον
Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Απαντώντας ο Υπουργός κ. Γ. Ραγκούσης αποδέχθηκε την υπάρχουσα κατάσταση και
δήλωσε ότι σεβόμαστε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. και δηλώνουμε ότι
δεσμευόμαστε στην σταδιακή απορρόφηση των επιτυχόντων, καθόσον η δύσκολη
οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα δεν επιτρέπει την άμεση πρόσληψή τους.

Επεσήμανε δε ότι η σημερινή διαμορφωθείσα κατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι η
προηγούμενη κυβέρνηση για τα έτη 2007 και 2008 προσέλαβε κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό
υπαλλήλων από αυτούς που εξήρχοντο της υπηρεσίας.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Φ. Κουβέλης, αναφερόμενος επί του θέματος
δήλωσε μεταξύ άλλων :
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«Κρατώ ως πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι, διαβεβαιώνεται την Εθνική Αντιπροσωπεία
και τους ενδιαφερομένους ότι τα αποτελέσματα των διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί
θα υλοποιηθούν και θα εκφραστούν με συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Βεβαίως το τετράμηνο
παρέρχεται και υπάρχει η αναμονή των επιτυχόντων. Και σας αναφέρω χαρακτηριστικά τον
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με τα στοιχεία ΙΓ του 2008, που αφορά σε 877 άτομα και που έχουν
σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών.

Θέλω να συνυπολογίσετε σε συνάφεια με τη δέσμευσή σας ότι στο Υπουργείο Οικονομικών
υπάρχουν 6000, περίπου, κενές οργανικές θέσεις. Κι αυτά τα κενά αφορούν κατά κύριο
λόγο τις εφορείες. Ενόψει και της οικονομικής κρίσης και ενόψει και των συγκεκριμένων
επιλογών, αντιλαμβάνεστε πόσο χρήσιμο, θα προσέθετα και επιτακτικό είναι το γεγονός
της πρόσληψης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι επέτυχαν σ’ ένα διαγωνισμό εξαιρετικά
αυστηρό και μάλιστα αφορούσε σε άτομα με υψηλά προσόντα. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι
το 80% των πολιτών που πήραν μέρος σ’ αυτόν τον διαγωνισμό με τα στοιχεία ΙΓ του 2008,
είναι μεταπτυχιακοί, έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους.

Επίσης πρέπει να σας πω ότι, ενόψει της λήξεως του τετραμήνου οι άνθρωποι αυτοί έχουν
προβεί σε δαπάνες, έχουν αλλάξει τόπο διαμονής, διότι είχαν κληθεί από τη διοίκηση να
αναλάβουν υπηρεσία.Θα σας έλεγα ακριβώς με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που
υπάρχει να αξιολογήσετε όλα αυτά τα στοιχεία να δείτε κυρίως την υπόθεση των
επιτυχόντων στο διαγωνισμό ΙΓ του έτους 2008, να δείτε ιδιαίτερα αυτήν την κατηγορία,
διότι αφορά επαναλαμβάνω στον κρίσιμο τομέα του Υπουργείου Οικονομικών με τα πολλά
κενά στις οργανικές θέσεις, στις εφορείες.

Διεκδικώ μαζί με τους ενδιαφερομένους με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει ότι, δεν
θα βραδύνεται να υλοποιήσετε αυτό, για το οποίο σήμερα δεσμευτήκατε ότι τα
αποτελέσματα δεσμεύουν και ότι οι επιτυχόντες θα προσληφθούν στο δημόσιο, σύμφωνα
και με την προκήρυξη η οποία υπήρξε, όπως έχουν άλλωστε εκ του νόμου και εκ του
Συντάγματος δικαίωμα.»
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