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Εργάζομαι επί 32 συνεχή έτη στο Υπουργείο Εσωτερικών και άλλα 
10 στον ιδιωτικό τομέα, διορισμένος σαν ΠΕ και μετέπειτα κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στους υπολογιστές αλλά και με προσπάθεια για
Διδακτορικό  επίσης στους υπολογιστές σε κεντρικό θέμα 
γεωφυσικής-αστροφυσικής, (δείτε περισσότερες πληροφορίες στην 
διδακτορική διατριβή μου:
http://anastasiadis-konstantinos.appspot.com/me.html )

Εδώ και 1 1/2 έτος τοποθετήθηκα από την Δ/νση Μηχανογράφησης 
στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (από καραμπόλα,κάποιος γλύφτης-
φτρια, έπρεπε να μετακινηθεί στη θέση μου), απλός εισηγητής στο 
Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Μητροπόλεως 60, όπου τα απαιτούμενα 
προσόντα για την συγκεκριμένη θέση είναι κατηγορίας ΔΕ με 
στοιχειώδη εκπαίδευση στον Ληξιαρχικό Νόμο και την εισαγωγή 
στοιχείων με Η/Υ. 

Λόγω υψηλού βαθμού αναξιοκρατίας στις κατεχόμενες θέσεις 
ευθύνης με στοχευμένες αποφάσεις για την εξυπηρέτηση φιλικά 
κειμένων αλλά και συνδικαλιζόμενων προσώπων, οι προϊστάμενοι 
των τμημάτων που τοποθετήθηκαν από άλλους επίσης αναξιοκρατικά
τοποθετημένους,  δεν μπορούν να διευκολύνουν την φλεγόμενη  
κατάσταση που δημιουργείται και λόγω της μεγάλης κίνησης 
κοινού(πάνω από 200 άτομα με παρελκόμενα μέλη, μωρά, ΑΜΕΑ,  
κλπ, που συνοστίζονται καθημερινά και χωρίς διακοπή καθόλη την 
εβδομάδα, στους 2 ορόφους της υπηρεσίας, ενώ εξυπηρετούνται με 
απόφαση της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής κατάστασης μόνο 60 
αριθμοί,  ημερησίως από τον κισέ,  χωρίς όμως αυτή η πληροφορία  
να έχει δημοσιευθεί κατάλληλα και επομένως οι πολίτες που έρχονται 
από το εξωτερικό την μαθαίνουν επί τη αφίξη τους, δηλαδή αν έχουν 
εισιτήριο για Αυστραλία την επομένη, το έχουν χάσει), επειδή δεν 
διαθέτουν τα ανάλογα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα 
πληροφορικής και οργάνωσης που απαιτούνται στην συγκεκριμένη 
περίπτωση που στην ουσία είναι μια υπηρεσία ΚΕΠ .
Η μία μάλιστα προισταμένη τμήματος, δηλώνει ευθέως ότι είναι 
πληροφοριακά αναλφάβητη και ότι ουδεμία επαφή θέλει να έχει με 
υπολογιστή, ούτε ακόμα και για το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο.

http://anastasiadis-konstantinos.appspot.com/me.html


Τα προσόντα που απαιτούνται στην συγκεκριμένη περίπτωση (η άλλη
προϊσταμένη της γραμματείας  είναι  της κατηγορίας ΔΕ, ενώ υπάρχει 
υπάλληλος ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας στο ίδιο τμήμα) 
ορίζονται ρητά στα Γ,Δ κριτήρια του άρθρου 17 του Ν.4369/16 περί 
διοικητικών και οργανωτικών προσόντων για την ανάληψη θέσεων 
ευθύνης). 
Αν εφαρμόζετο λοιπόν  το αντίστοιχο άρθρο, θα μπορούσαν και να 
βρεθούν μέθοδοι αντιμετώπισης του χάους που επικρατεί εκεί σήμερα
και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για την 
διατήρηση της  στοιχειώδους αξιοπρέπειας  δημόσιας υπηρεσίας, 
που είναι ταγμένη να εξυπηρετεί μια πολύ επιλεκτική μερίδα κοινού, 
τους Ελληνες μετανάστες που αποτελούν τους πρεσβευτές της 
χώρας στο εξωτερικό.
Έτσι λόγω των ανωτέρω συμβάντων και μη, επικρατεί στο Ειδικό 
Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών, το απόλυτο χάος 
καθημερινά προκαλώντας άγχος στρές στους εργαζόμενους που 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ματαίως όμως, για 
αντιμετώπιση της κατάστασης με περιστατικά απείρου κάλλους, με 
αγανακτισμένους αλλά και απληροφόρητους ταυτόχρονα πολίτες του 
εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού (ποιος θα τους ενημέρωνε για το
τι πρέπει να κάνουν και το τι πρέπει να κουβαλάνε μαζί τους , από 
πριν και πριν ταλαιπωρηθούν και χάσουν ήδη το εισιτήριο τους, 
περιφερόμενοι στους ορόφους του ληξιαρχείου;), παρουσιάζοντας 
μια τελείως εξευτελιστική εικόνα παροχής μια υπηρεσίας παρόμοιας 
με του ΚΕΠ, από τη χώρα μας που προσπαθούμε να 
αναστηλώσουμε, προς το εξωτερικό και κατά τον χρόνο που οι ροές 
ζήτησης των ληξιαρχικών πράξεων αυξάνονται ραγδαία (καθώς 
αυξάνεται και η σύνταξη  ληξιαρχικών πράξεων από τα επί μέρους  
Προξενεία της Ελλάδος, σε όλο τον κόσμο, γύρω στα  250). 

Προβλέπω ότι  η κρίση πανικού που επικρατεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο 
Αθηνών καθημερινά, αφενός δεν θα ωφελήσει το κράτος, αφετέρου 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα αναγκάσει τους αρμόδιους 
τοποθετημένους αναξιοκρατικά υπαλλήλους σε θέσεις ευθύνης να 
αναγκαστούν να  κλείσουν απότομα τις πόρτες του προς το κοινό, 
πράγμα που θα φέρει σύγχυση στους πολίτες αλλά και στο πολιτικό 
προσωπικό, ενώ αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει προ πολλού, πριν 
φτάσει ο κόμπος στο χτένι ενώ παράλληλα να έχουν βρεθεί άλλοι 
εναλλακτικοί τρόποι ελέγχου των ληξιαρχικών γεγονότων που 
καταγράφονται στο εξωτερικό με προξενικές πράξεις, κάτι που θα 
έπρεπε να αποτελέσει τυχόν ξεχωριστό θέμα έρευνας και μελέτης και 
όχι μια πρόχειρη συγκυριακή και ευκαιριακή  κάλυψη με επιπόδια 
έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης με ένα παμπάλαιο 
λογισμικό που κανείς δεν μπορεί να εγγυάται για την ορθότητα και 



εγκυρότητα των καταχωρήσεων και των υπαρχουσών πληροφοριών 
σε αυτό, με έκδοση λανθασμένων και παράνομων πιστοποιητικών με 
απρόβλεπτες συνέπειες  για τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή τους
ίδιους τους Ελληνες πολίτες...

Αθήνα
23/5/2017


