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 Ρόδος 25/7/2016 
 
Αρ. πρωτ. 18 
 
Προς 
 
Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής               
για την αναθεώρηση του θεσμικού 
πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

 

                                                            

 
 
 
Θέμα : Προτάσεις για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
 

Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αφορμή τη αυριανή 
συνεδρίαση της επιτροπής του άρθρου 5 του ν.4368/2016 για την αναθεώρηση 
του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταθέτουμε τις προτάσεις 
μας, συμβάλλοντας επικουρικά στο μέτρο που μας αναλογεί σ’ αυτή την 
προσπάθεια. 
 

 Κατάργηση του Καλλικράτη και επαναπροσδιορισμός της 
Αυτοδιοίκησης. Επανασχεδιασμός των ΟΤΑ β Βαθμού  με νέα 
χωροταξικά, θεσμικά και οικονομικά δεδομένα στα πλαίσια μιας 
νέας ρεαλιστικής διοικητικής διαίρεσης της χώρας με βάση τα 
πραγματικά διοικητικά κέντρα (έχουν καθιερωθεί από τους πολίτες) 
με ταυτόχρονη δημιουργία θεσμικής  ανάδειξης ιστορικών πόλεων 
(έδρας, πρωτεύουσας).   

 

 Η χωρική αρμοδιότητα εποπτείας  της οποιασδήποτε κρατικής 
υπηρεσίας να ακολουθεί τον αυτοδιοικητικό  χάρτη χωρίς  η έδρα 
της να  ταυτίζεται απαραίτητα  με την έδρα της κάθε περιφέρειας, 
λαμβάνονται υπόψη, τις ασκούμενες αρμοδιότητες, τους 
διαθέσιμους πόρους, την έκταση, τον πληθυσμό και τις οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες κάθε περιοχής (να έχουν την ίδια 
προοπτική η Κως, η Νάξος, η Κάρπαθος, η Σαντορίνη, η Μύκονος , 
η Κάλυμνος ….). 

 

 Κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με ταυτόχρονη 
ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων και μεταφορά προσωπικού στις Αιρετές 
Περιφέρειες, στα πλαίσια μιας περισσότερο αποτελεσματικής   
Αυτοδιοίκησης και ευέλικτης διοίκησης για τον πολίτη και  τους 
εργαζόμενους. 

 

 Σαφής διαχωρισμός ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι 
κινούμαστε με διαφορετικές αρχές και συντεταγμένες (άλλωστε και η 
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πρακτική το αποδεικνύει με διαφορετική αναφορά σε πολλά θέματα 
ήδη από την Πολιτεία (Υπηρεσιακά, πόροι κλπ)  

 

 Διοικητική αυτονομία και  οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ Β 
βαθμού. Διασφάλιση των πόρων με ορίζοντα τον χρόνο λειτουργίας 
των περιφερειών (πενταετία) έτσι ώστε να υπάρχει 
προγραμματισμός και ευχέρεια διαχείρισης. 

 

 Αναπτυξιακός σχεδιασμός ανεξάρτητος από την Κεντρική εξουσία , 
κατάλληλα διαμορφωμένος και προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες 
ανάγκες κάθε Περιφέρειας. 

 

 Δημιουργία επιτροπής με συμμετοχή μελών της ΕΝΠΕ και ΟΣΥΑΠΕ  
για την παρακολούθηση -  υλοποίηση των κυβερνητικών 
δεσμεύσεων και τον εντοπισμό τυχόν  ανακολουθιών, κωδικοποίηση 
νόμων - εγκυκλίων,  παρατήρηση δυσλειτουργιών, αναντιστοιχίας 
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας με σκοπό την άμεση  
ενημέρωση, και την έγκαιρη αποτελεσματική παρέμβαση . 

 

 Καθιέρωση επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου (ψηφιακής κάλπης 
με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ) όπως ακριβώς 
ήδη ισχύει στις διαδικασίες εκλογής πρυτάνεων στα πανεπιστήμια 
για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων 
τόσο στα υπηρεσιακά όσο και στα συνδικαλιστικά όργανα. 

 
Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 
 

 
Με εκτίμηση 

 

 

 

 


