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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τους κεντρικούς άξονες του προγράμματος για «το δημοκρατικό
μετασχηματισμό του Κράτους και τον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης», που
παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο Διαρκές Συνέδριο του
κόμματός του, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, επισημαίνει:
Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός του αποκαλύπτονται καθημερινά.
Εμφανίζονται να προτείνουν αλλαγές στη δομή της Κυβέρνησης προβλέποντας δέκα
υπουργεία χωρίς να λένε ποια είναι αυτά. Προφανώς τους διαφεύγει ότι ήδη τα
Υπουργεία έχουν αποκτήσει από τις 29 Οκτωβρίου 2014, νέα, απλοποιημένα και
λιτά οργανογράμματα, αλλάζοντας με τον τρόπο αυτό τον πυρήνα του Κράτους και
της Δημόσιας Διοίκησης μετά από δεκαετίες.
Εμφανίζονται να καταργούν τον «αντισυνταγματικό νόμο για την αξιολόγηση των
δημοσίων υπαλλήλων» προτείνοντας ένα σύστημα στη «βάση αντικειμενικών
δεικτών». Εκτός του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγμένα πλέον έχει αλλεργία με κάθε
μορφή αξιολόγησης, είναι εντυπωσιακό ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας προλαμβάνει τη
δικαστική κρίση θεωρώντας αντισυνταγματικό το ενδιάμεσο σύστημα αξιολόγησης.
Θα έπρεπε, επίσης, να γνωρίζει ο κ. Τσίπρας ότι το ΥΔΜΗΔ ήδη προωθεί νέο
σύστημα αξιολόγησης, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί από τον Απρίλιο του 2014 ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Μητσοτάκης. Νέο σύστημα αξιολόγησης για το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί ο
αρμόδιος Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Μητρόπουλος.
Εμφανίζονται έτοιμοι να καταργήσουν τη νομοθεσία για το πειθαρχικό δίκαιο των
δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή κλείνουν το μάτι στην ατιμωρησία και στην
ασυδοσία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό ικανοποιεί συνδικαλιστές τύπου Κολλά,
Φωτόπουλου και Μπαλασόπουλου, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, που
κατά τ’ άλλα δεν ευθύνεται για τις πελατειακές σχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν
καταλαβαίνει ότι θα βρει απέναντί του τη σιωπηλή πλειοψηφία των ικανών και
έντιμων δημοσίων υπαλλήλων, που είναι υπέρ της κάθαρσης στη Δημόσια
Διοίκηση.

Δεσμεύονται για την ενοποίηση όλων των ελεγκτικών σωμάτων και την υπαγωγή
τους στον Πρωθυπουργό, αντί για τη ριζική αναδιοργάνωσή τους και την πλήρη
απεξάρτησή τους από την πολιτική ηγεσία, ώστε να ενισχυθεί το αποτυχημένο
συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας της Μεταπολίτευσης. Οραματίζονται δηλαδή
τον εαυτό τους ως νέους «Βασιλιάδες Λουδοβίκους», οι οποίοι αδημονούν να
υιοθετήσουν τη ρήση «Το κράτος είμαι εγώ»!
Εξαγγέλλουν τη δήθεν αναβάθμιση των ΚΕΠ και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Και
εδώ παραβιάζουν ανοιχτές θύρες, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αντιτάχθηκε στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα πολιτών και
επιχειρήσεων, μειώνουν τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη. Τα ΚΕΠ
διασυνδέθηκαν με μητρώα δημοσίων υπηρεσιών και παρέχουν online, άμεσα και
εύκολα, το αιτούμενο πιστοποιητικό. Με το νέο online σύστημα έχουν
διεκπεραιωθεί τους τελευταίους μήνες πάνω από 1.000.000 αιτήματα.
Είναι φανερό ότι το υποτιθέμενο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί αφενός να
διατηρήσει τα κεκτημένα προνόμια των λίγων συνδικαλιστών απέναντι στους
πολλούς δημοσίους υπαλλήλους και σε βάρος της κοινωνίας και αφετέρου να
επαναλάβει δράσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία.
Συνιστούμε στους συντάκτες του προγράμματος να ενημερώνουν καλύτερα τον κ.
Τσίπρα ώστε να καταθέσει έστω και την τελευταία στιγμή μια καινούργια,
σύγχρονη, προοδευτική πρόταση για τη Δημόσια Διοίκηση και όχι αναμασημένες
πολιτικές προηγούμενων δεκαετιών, που οδήγησαν την πατρίδα μας σε αδιέξοδα.

*Επισυνάπτουμε προς ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του, Αλέξη Τσίπρα,
ενημερωτικό σημείωμα με όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που το ΥΔΜΗΔ
έχει υλοποιήσει και σχεδιάζει τους τελευταίους 18 μήνες.

