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Θέμα: Απόψεις σχετικά με το προτεινόμενο Οργανόγραμμα της Περιφέρειας
Μετά από την από 10-5-2021 διαδικτυακή ενημέρωση-συζήτηση υπηρεσιακών παραγόντων,
γίναμε αποδέκτες της έντονης ανησυχίας-αντίδρασης από συναδέλφους-υπαλληλους της Περιφέρειας
Θεσσαλίας σχετικά με την προτεινόμενη από την ΕΕΤΑΑ διάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Από τα έγγραφα διαπιστώνεται ότι προτείνεται ριζική αλλαγή του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας.
Θεωρούμε ότι η μεταφορά-συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην έδρα της Περιφέρειας με την κατάργηση
των Διευθύνσεων και Τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων οδηγεί στην μη εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών και στην καθυστέρηση του παραγόμενου έργου. Επίσης οδηγεί σε καταστρατήγηση του
πνεύματος του ιδρυτικού νόμου 3852/2010 και είναι σε αντίθεση με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η
οποία θα συνεπάγεται την υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιβάρυνσή του με
κόστη μετακίνησης ή/και διεκπεραίωσης.
Η προτεινόμενη οργανική διάρθρωση της ΕΕΤΑΑ είναι φανερό πως είναι αποτέλεσμα
επιφανειακής μελέτης που έχει λάβει υπόψη μόνο κάποια αριθμητικά στοιχεία, απογυμνώνει την
Περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες από υπηρεσίες, και δεν δίνει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που
θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσία το ανθρώπινο δυναμικό των Π.Ε.
Ζητούμε να απορριφθεί η πρόταση της ΕΕΤΑΑ, και η οργανωτική δομή της Περιφέρειας, η οποία
εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα (και δεν έχει ακόμη κριθεί, και μέχρι σήμερα δεν έχει αναδείξει κάποιες
δυσλειτουργίες), να παραμείνει ως έχει, χωρίς να αποκλείουμε το ενδεχόμενο βελτιώσεων με βάση την

υπάρχουσα διάρθρωση. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές να γίνουν μετά από ανοιχτό διάλογο και αφού
λάβουν υπόψη τις απόψεις των υπαλλήλων, των υπηρεσιών και το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών.
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στις σχεδιαζόμενες εκ βάθρων αλλαγές όπως
παρουσιάζονται στο προτεινόμενο Οργανόγραμμα-Αρμοδιότητες –Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας από
την ΕΕΤΑΑ Περιφέρειας, οι οποίες αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό των υπηρεσιακό βίο των συναδέλφων
μας και προφανώς θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες στο έργο των υπηρεσιών, και δηλώνουμε ότι δεν θα
δεχθούμε την απαξίωση του ρόλου των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.
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Οι σύλλογοι
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