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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Ρέππα στο Κυβερνητικό
Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ΝΠΔΔ και
των ΟΤΑ, για το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τη Γαλλική
Δημοκρατία και την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, και ειδικότερα για την
πρόθεση κατάθεσης άμεσα σχεδίου νόμου στη Βουλή με τους νέους
Οργανισμούς των Υπουργείων, με μείωση των δομών τους, τουλάχιστον
κατά 30%, ενημερώνουμε για τα εξής :
1. Στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία μας (Υπουργεία
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εσωτερικών) παρά το γεγονός ότι σε συναντήσεις του ΔΣ της
Ομοσπονδίας μας με τους Υπουργούς κ.κ. Ρέππα, Γιανίτση και το
Υφυπουργό κ. Ρόβλια είχε ζητηθεί η συμμετοχή εκπροσώπων μας στη
διαδικασία κατάρτισης των νέων Οργανισμών των Υπουργείων μας, καθώς
διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα κατά την εφαρμογή της πολιτικής
κατάργησης του 30% των οργανικών μονάδων και θέσεων με κορυφαίο,
μεταξύ άλλων, την κατάργηση των μονάδων Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης, η επιλογή είναι οι εργαζόμενοι να αγνοηθούν επιδεικτικά
όπως αγνοείται και το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο θα
επεξεργαζόταν τα Σχέδια των ΠΔ/των των νέων Οργανισμών των
Υπουργείων καθώς οι Οργανισμοί θα περάσουν στην προεκλογική
περίοδο με το ανωτέρω σχέδιο νόμου.
2. Χωρίς καμία σοβαρή μελέτη και χωρίς καμία διαβούλευση ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρά
στην κατάργηση όπως ενημέρωσε το ανωτέρω Συμβούλιο στις κεντρικές
υπηρεσίες των Υπουργείων των θέσεων ευθύνης κατά 1.860, δηλαδή από
5.428 μειώνονται σε 3.568.
Αυτό, συμπεραίνει –τελείως αυθαίρετα - μείωση της γραφειοκρατίας. Το
μόνο όμως που θέλει είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών από τη
μη καταβολή των επιδομάτων που αντιστοιχούν στις καταργούμενες θέσεις
ευθύνης, που όπως ενημέρωσε ο ίδιος είναι έξι (6) εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Για το χώρο του τέως ΥΠΕΣΔΔΑ είναι εντελώς προκλητικό το γεγονός του
ότι από ένα Υπουργείο πριν από τις εκλογές του 2007 σήμερα έχουν γίνει
ΤΕΣΣΕΡΑ Υπουργεία (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείο Τύπου) δηλαδή τετραπλασιάστηκαν
οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού ενώ σήμερα προωθείται η ανωτέρω
μείωση των δομών του κατά 30%.
Έγκαιρα η Ομοσπονδία μας στο τελευταίο Συνέδριό της – Ιανουάριος
2011 – είχε επισημάνει την ανάγκη για την επίσπευση της διαδικασίας
κατάρτισης των νέων οργανισμών όλων των υπουργείων, το συντομότερο
δυνατόν, στην κατεύθυνση της σύγχρονης οργάνωσης του δημόσιου τομέα,
προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα
απαιτητικό.
Όπως είχε από τότε επισημανθεί, ο Δημόσιος Τομέας θα κληθεί να
αντιμετωπίσει και να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον ασφυκτικής πίεσης με
κύρια πρόκληση την επαναθεμελίωση της έννοιας της Δημοκρατίας. Μιας
Δημοκρατίας που στη σύγχρονη μορφή της θα χρειαστεί να δώσει
απαντήσεις σε ερωτήματα αποδοτικότητας, συμμετοχής, και άσκησης
δημόσιων πολιτικών προς όφελος της κοινωνίας και του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο η Δημόσια Διοίκηση παρεμβαίνει.
Από τότε η Ομοσπονδία μας συνέδεε την πορεία
των
μεταρρυθμίσεων που τότε ξεκινούσαν με τους νέους οργανισμούς των
διοικητικών μονάδων καθώς οι τελευταίοι θα έπρεπε να δώσουν
περιεχόμενο στις μεταρρυθμίσεις έχοντας ως επίκεντρο το ανθρώπινο
δυναμικό που θα κληθεί να τις υλοποιήσει.
Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία μας είχε ήδη τονίσει την ανάγκη για
την εκκίνηση της διαδικασίας για την κατάρτιση του νέου οργανισμού του
τότε Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθώς πίστευε ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και
υπόδειγμα – δείγμα γραφής ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις στόχο έχουν τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη μέσω της ανάδειξης
του νέου περιεχομένου στην έννοια της Διοίκησης και Δημοκρατίας.
Από τότε η Ομοσπονδία μας ανακοίνωνε ότι, θα βρεθεί δίπλα και θα
στηρίξει κάθε προσπάθεια ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του Υπουργείου
στις παραπάνω κατευθύνσεις, θέτοντας εξαρχής ως όριο κάθε κίνηση που
θα θέσει την αναδιοργάνωση ως πρόσχημα εξορθολογισμού όπως σήμερα
επιχειρείται και όχι ως μέσο αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της
διοίκησης και τελικά ενίσχυσης της Δημοκρατίας.
Σήμερα βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καλέσουμε όλους τους
συναδέλφους εργαζόμενους στο δημόσιο για συστράτευση απέναντι σε
αυτές τις πολιτικές που ξεπερνούν κατά πολύ τις κόκκινες γραμμές που
έγκαιρα βάζαμε και καταστρέφουν την Δημόσια Διοίκηση όπως
κατέστρεψαν και την ελληνική οικονομία.
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