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Δηαθπβέξλεζεο Γημήτρης Ρέππας, κεηά ηελ νξθσκνζία ηνπ ζήκεξα ελψπηνλ
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο, δήισζε:
«Ζνχκε ίζσο ηηο θξηζηκφηεξεο ζηηγκέο ζην κεηαπνιηηεπηηθφ θχθιν, πνπ
ηψξα θιείλεη νξηζηηθά.
ηε λέα πεξίνδν, είλαη ζην ρέξη καο ε Ειιάδα λα είλαη κηα ζχγρξνλε,
ζίγνπξε θαη αηζηφδνμε ρψξα. Γηα λα ην πεηχρνπκε αλαινγεί ζε φινπο καο ην
βάξνο, λα πάξνπκε ζήκεξα ηηο ρξήζηκεο θαη αλαγθαίεο απνθάζεηο. Απέλαληη ζε
αλέμνδα ζπλζήκαηα θαη ζε αλεχζπλα πνιηηηθά ζρφιηα πνπ δελ ζπληζηνχλ
ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θαη νδεγνχλ ζηελ ρξενθνπία θαη ηελ θαηαζηξνθή
νθείινπκε λα επηιέμνπκε ηηο πξάμεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Κξάηνπο, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ζρνιείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηελ θαηαβνιή
κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. Καη καδί, πξνζθέξνπλ ζηελ Ειιάδα ηνλ απαξαίηεην
ρξφλν ψζηε κε ηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο λα θεξδίζεη
κηα ηζφηηκε ζέζε ρσξίο λα εμαξηάηαη ε πξννπηηθή ηεο απφ ηελ εμσηεξηθή
βνήζεηα.
Η πνιηηηθή καο γηα λα επνδσζεί έρεη δχν θεληξηθνχο ππιψλεο: ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Απηφ πξνυπνζέηεη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη
κεηαξξπζκίζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ζε πξσηνγελή
πιενλάζκαηα, ζε εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο.
ε απηφ ην πιαίζην ε Δεκφζηα Δηνίθεζε έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Γηα λα ηνλ
δηαδξακαηίζεη πξέπεη λα αιιάμεη. ε ζπλέρεηα ησλ ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ
ηνπ Γηάλλε Ραγθνχζε, ησλ Τθππνπξγψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ, πξνρσξνχκε κε
γνξγφ ξπζκφ θαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ:

Α) ηε βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δεκφζηαο
Δηνίθεζεο κε ζχγρξνλε θαη δίθαηε ζηάζκηζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα
ηα ζηειέρε ηνπ θξάηνπο.
Β) ηελ εμσζηξεθή θαη κεηξήζηκε κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο απφδνζε ηεο
Δεκφζηαο Δηνίθεζεο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε.
Γ) ηελ κεηαηξνπή ηνπ Κξάηνπο ζε θιεηδί γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε
ηεο ρψξαο.
Σίηινο ηεο πνιηηηθήο καο γηα ηε Δεκφζηα Δηνίθεζε θαη ηνλ δεκφζην
ππάιιειν είλαη «απφ ηελ απαμίσζε ζηελ θαηαμίσζε». Απηφο είλαη θαη ν θνηλφο
ηφπνο πνπ επηβάιιεη ζπλελλφεζε θαη επξχηεξε ζπλεξγαζία.
Απηή ε πνιηηηθή, πνπ ζηε θάζε ηεο κεηάβαζεο δελ είλαη επράξηζηε,
απνηειεί ηνλ αλαγθαίν ζηαζκφ γηα λα θζάζνπκε ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ: ζηε
δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ επξσπατθνχ θξάηνπο πνπ ππεξβαίλεη ην
πειαηεηαθφ θαη ζπληερληαθφ παξειζφλ ηνπ θαη γίλεηαη αλζξσπνθεληξηθφ».

