Προτάσεις – Θέσεις της ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ
για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση
Πρόγραμμα «Καλλικράτης»
1. Η αφετηρία:
Σε ένα περιβάλλον ευρύτερης απαξίωσης του συνόλου των δομών,
των θεσμών και του πολιτικό – διοικητικού προσωπικού της χώρας,
βαθύτατης οικονομικής ύφεσης και διάχυτης κοινωνικής ανασφάλειας,
θεωρούμε ότι αυτή η πολυδιάστατη κρίση απαιτεί από όλους μας μια
διαφορετική ερμηνεία και ανάγνωση της πραγματικότητας προκειμένου
να διαμορφωθούν εκ νέου ελπίδες και όραμα στην κοινωνία μας.
Η ισοπεδωτική αντίληψη περί συνειδητής ή ασυνείδητης
ανεπάρκειας του συνόλου του πολιτικού προσωπικού της χώρας, το
οποίο συχνά και από τις θέσεις ευθύνης που του έχει αναθέσει ο
ελληνικός λαός αναπαράγει ίδιες αντιλήψεις για το δημοσιοϋπαλληλικό
σώμα, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα από τα συμπτώματα αυτής της κρίσης,
το οποίο επιτείνει τους διχασμούς και τις απλουστεύσεις, μετατρέποντας
την αγωνία και την αβεβαιότητα όχι σε δημιουργική κινητοποίηση και
σύνθεση ή σύγκρουση, αλλά σε οργή και βία. Αποτελεί ευθύνη όλων μας
ώστε κατά λόγο δικαίου να αγωνιστούμε για την ανατροπή αυτής της
κατάστασης.
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Ως Σύλλογος Υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι έχουμε και εμείς
υποστεί

άδικες

και

απαξιωτικές

επιθέσεις,

επιλέγουμε

να

ανταποκριθούμε με αίσθημα ευθύνης στο ρόλο που έχουμε αναλάβει.
Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνουμε το παρακάτω σύνολο των θέσεων
- προτάσεων για το σχέδιο Νόμου το οποίο δόθηκε για δημόσια
διαβούλευση, που αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση – Πρόγραμμα
«Καλλικράτης».
2. Θέσεις – Προτάσεις:
1. Μέσω της μεταρρύθμισης αυτής επιχειρείται αναμφισβήτητα μια
ευρύτατη παρέμβαση στις δομές και στον τρόπο λειτουργίας του
κράτους.
2. Ως κείμενο αρχών – κατευθύνσεων και με συγκεκριμένα σημεία
λεπτομερούς εξειδίκευσης, εισάγει νέους θεσμούς και φέρνει νέες ιδέες
στον τρόπο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.
3. Το σχέδιο – νόμου, αποτέλεσμα μιας πολύμηνης προσπάθειας στο
οποίο συμμετείχαν και συνάδελφοί μας, ολοκληρώθηκε σε πραγματικά
ελάχιστο χρόνο, θυσιάζοντας μέρος της εύρυθμης λειτουργίας του
Υπουργείου για την προώθηση της μεταρρύθμισης.

4. Κρίσιμα σημεία ως προς τα οποία προτείνουμε ότι θα πρέπει να
επανεξεταστούν είναι τα εξής:
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4. 1.Το κριτήριο της «νησιωτικότητας» λογικά θα πρέπει να
ακολουθείται παντού χωρίς να διαφοροποιείται στις περιπτώσεις
συσχέτισης πληθυσμιακού μεγέθους και εκλογής οργάνων,.
4. 2. Το κριτήριο της «νησιωτικότητας», οδηγεί σε ρυθμίσεις που
δεν βρίσκουν ανάλογη εφαρμογή όταν υιοθετείται το κριτήριο της
«ορεινότητας».
4. 3.Η πρόβλεψη δημιουργίας Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής
Πολιτικής, δεν θεωρούμε ότι είναι στην παρούσα οικονομική
συγκυρία αναγκαιότητα, εκτός και αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν,
οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να ενσωματώνει και την
Πολιτική για τις Ορεινές Περιοχές.
4. 4. Οι επιτροπές Ποιότητας Ζωής και Τουριστικής Προβολής
πρέπει να προβλεφθούν σε όλους τους Δήμους.
4. 5. Οι Υπάλληλοι των ΤΥΔΚ, λόγω της εμπειρίας τους, της
ηλικιακής τους σύνθεσης και του πλήθους που έχει πλέον απομείνει,
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής στελέχωσης της
αποκεντρωμένης διοίκησης ή της αυτοτελούς υπηρεσίας Εποπτείας
των ΟΤΑ.
5. Επειδή το σχέδιο νόμου παραπέμπει στην έκδοση 26 προεδρικών
διαταγμάτων και 92 Υπουργικών αποφάσεων1, είναι προφανές ότι θα
κληθούμε να υλοποιήσουμε και να συμβάλλουμε στην μετατροπή των
προθέσεων και των κατευθύνσεων της μεταρρύθμισης αυτής σε πράξη
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Σελ. 31 της Έκθεσης Συνεπειών Ρύθμισης
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προς όφελος του ελληνικού λαού, αναγνωρίζοντας ότι το έργο που θα
χρειαστεί να ακολουθήσει είναι τεράστιο.
6. Έχοντας βιώσει προγενέστερες μεταρρυθμίσεις, με τις ρητορικές
εξαγγελίες που τις συνοδεύουν, τις δυσχέρειες στην εφαρμογή που τις
ακολουθούν και τις μεταγενέστερες απαξιωτικές κριτικές που τις
αποδίδονται, ως αφορμή – τεκμηρίωση για νέες μεταρρυθμίσεις,
θεωρούμε

κρίσιμης

σημασίας

τον

τρόπο

υλοποίησης

των

περιλαμβανομένων στο νομοσχέδιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη
μέγιστη δυνατή εμπλοκή του συνόλου των εργαζομένων2, δίνοντας
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και αποφεύγοντας τη
μεταφορά προσωπικών διαφορών στο έργο που ο ελληνικός λαός
αναμένει από εμάς. Επειδή «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»
θεωρούμε ότι και αυτή η μεταρρύθμιση θα κριθεί από τον τρόπο
υλοποίησής της.
Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ. της ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ
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