
 

Αδιάβλητο προσιτό και µε αντικειµενικά κριτήρια  

σύστηµα επιλογής των γενικών - εκτελεστικών γραµµατέων 

διαφάνεια και δηµοκρατική λειτουργία των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 

Παιχνίδια εις βάρος των εργαζοµένων και της ελληνικής κοινωνίας, µε αφορµή την 

ανασυγκρότηση του θεσµικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγµατοποιούνται 

από τους αρµόδιους τόσο κυβερνητικούς όσο και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Τη στιγµή 

που ο ρόλος και η αποτελεσµατικότητα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 

αποδεκατιστεί από τις εφαρµοζόµενες πολιτικές, η χρηµατοδότηση έχει εξανεµισθεί και το 

προσωπικό τους έχει διαλυθεί ηθικά και οικονοµικά, αυτοί για άλλα … τυρβάζουν.  

Από τη µια η κυβερνητική συµµαχία προκειµένου να εφαρµόσει στην τοπική 

αυτοδιοίκηση τις µνηµονιακές της δεσµεύσεις µε το περιτύλιγµα της συναίνεσης και του 

κοινωνικού διαλόγου,  ρίχνει ως τυράκι στη δηµοσιότητα την πρόθεσή της οι γενικοί και 

εκτελεστικοί γραµµατείς δήµων και περιφερειών αλλά και οι επικεφαλής των νοµικών 

προσώπων να επιλέγονται από το Εθνικό Μητρώο Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Από 

την άλλη, οι αυτοδιοικητικοί ταγοί της χώρας, που τα χρόνια των µνηµονίων µας 

ξεκούφαναν µε τη σιωπή τους, ξεσηκώνονται για αυτό το ζήτηµα, φοβούµενοι ότι θα 

απωλέσουν µια ακόµα ρουσφετολογική δυνατότητα που έχουν. 

Η υποκρισία σε όλο της το µεγαλείο. Η µεν κυβέρνηση εάν είχε ως πολιτική βάση 

αναφοράς την αξιοκρατία θα την εφάρµοζε πρώτα από όλους η ίδια, οι δε ∆ήµαρχοι και 

Περιφερειάρχες εάν όντως πίστευαν στον ουσιαστικό ρόλο της διοικητικής αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ, στη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είχαν 

αντισταθεί σε όλες τις πολιτικές που αποδόµησαν τους θεσµούς που εκπροσωπούν και 

παράλληλα να είχαν αναπτύξει πολιτικές κοινωνικής λογοδοσίας και άµεσης δηµοκρατίας. 

Η υποκρισία όµως συνεχίζεται και µέσα σε λίγες ώρες η κυβερνητική συµµαχία 

αποσύρει την πρόθεσή της, θεωρώντας δεδοµένο ότι, οι δια των ανακοινώσεων 
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επαναστάτες αιρετοί θα αναγνωρίσουν τις καλές της προθέσεις και στα πλαίσια του δούναι 

και λαβείν θα αποδεχθούν τις πολιτικές της θέσεις για την αναθεώρηση του θεσµικού 

πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα στοχεύουν στην υλοποίηση ενός «µικρού και 

ευέλικτου κράτους», µη ικανού να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες.   

Παρόλα αυτά η κυβερνητική συµµαχία άθελα της ή εσκεµµένα, ανέδειξε το ζήτηµα 

της διαδικασίας επιλογής ανθρώπων που επιλέγονται µε κριτήρια καθαρά υποκειµενικά, 

µισθοδοτούνται από τους φορείς στους οποίους τοποθετούνται, ασκούν διοίκηση χωρίς 

στοιχειώδεις γνώσεις της διοικητικής διαδικασίας, τις περισσότερες φορές χωρίς τις 

αντίστοιχες επιστηµονικές γνώσεις, ασκούν πολιτική χωρίς να έχουν απολύτως καµία 

κοινωνική νοµιµοποίηση µε µόνο προσόν την εξυπηρέτηση πολιτικών και οικονοµικών 

συµφερόντων. Περιφερειακοί σύµβουλοι που δεν κατάφεραν να γίνουν 

αντιπεριφερειάρχες, αναλαµβάνουν τις διοικήσεις νοµικών προσώπων των περιφερειών µε 

αποτέλεσµα την ουσιαστική διάλυση αυτών, την οικονοµική τους κατάρρευση µε θύµα τους 

εργαζόµενους που είτε χάνουν τις θέσεις εργασίας τους είτε παραµένουν απλήρωτοι για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Εκτελεστικοί γραµµατείς από 

το πουθενά, µε µοναδικό τυπικό χαρακτηριστικό τους τη φιλία τους µε τον εκάστοτε 

περιφερειάρχη, εµπλέκονται στις διοικητικές διαδικασίες µπλοκάροντας τις υπηρεσίες, 

δηµιουργώντας ένα ακόµα χαοτικό σύµπλεγµα.  

Καλούµε την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα σε νοµοθετική πρωτοβουλία 

που να διασφαλίζει ένα αδιάβλητο και προσιτό σε όλους σύστηµα επιλογής των 

γενικών - εκτελεστικών γραµµατέων µε αντικειµενικά κριτήρια σχετικά του ρόλου 

που θα αναλάβουν. 

Καλούµε τις περιφερειακές αρχές να υψώσουν τη σηµαία της αντίστασης απέναντι 

στις µνηµονιακές πολιτικές που επιβάλλονται και να µη συµψηφίζουν ζητήµατα κυρίαρχης 

πολιτικής που αφορούν το ρόλο και τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε ζητήµατα 

διατήρησης ενός αδιαφανούς και αναποτελεσµατικού συστήµατος διασφάλισης θέσεων και 

εξουσιών.  

Καλούµε την κυβέρνηση και τις περιφερειακές αρχές να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες για τον κοινωνικό έλεγχο και τον απολογισµό όλων των 

υπαγόµενων νοµικών προσώπων, την λειτουργία αυτών µε διάφανο και ξεκάθαρο 

τρόπο, χωρίς γκρίζες ζώνες µε απόλυτο σεβασµό των εργασιακών δικαιωµάτων 



και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας µε την παράλληλη θεσµοθέτηση της 

άµεσης ανακλητότητας. 

Η δηµοκρατία και η διαφάνεια δεν αποτελούν έννοιες µόνο για  επίκληση, 

αποτελούν βασικές αξίες και τρόπο πολιτικής συµπεριφοράς.  
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