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Ερωτήματα που προκύπτουν από τις θέσεις του  Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  

για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

 

 

Με αφορμή ένα υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Περιφερειακών 

Ενοτήτων Δωδεκανήσου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Κουρουμπλή ,  με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι 

ο Σύλλογος ,παίρνει θέση χωρίς να του  το ζητήσει κανείς και για το μέλλον των εργαζομένων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων !!!!!.  

Ζητά την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , μία θέση που ταυτίζεται πλήρως με τους 

πολιτικούς του Προϊσταμένους  , με τη θέση της Ένωσης Περιφερειαρχών ( όχι πάντως συμπτωματικά !! )  

για τη μεταφορά όλων !!! των αρμοδιοτήτων και την αναγκαστική μετάταξη όλου του προσωπικού 

στις αιρετές  Περιφέρειες !!!!  

Αλήθεια γνωρίζει ο Σύλλογος του Ν. Αιγαίου και οι συντάκτες, τις αρμοδιότητες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  αν αυτές μπορούν να ασκηθούν από τους ΟΤΑ β΄ ;;; ή αν προσκρούουν 

σε άρθρα του Συντάγματος ( Δάση , Ύδατα , Μετανάστες κ.λ.π )  ; 

            Βέβαια είναι δικαίωμα του Συλλόγου να έχει οποιαδήποτε θέση για τη δομή του κράτους….. 

Εμείς όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι στο σημερινό κράτος οι μεταρρυθμίσεις στην δομή του 

δημοσίου των τελευταίων χρόνων, καταλήγουν να είναι πάντα εχθρικές και για τους πολίτες και για τους 

ίδιους τους εργαζόμενους και  ιδιαιτέρως φιλικές στα σχέδια των μεγάλων  επιχειρηματικών  ομίλων. Η δε 

άλωση της δημόσιας περιουσίας, η συρρίκνωση των κρατικών λειτουργιών και η διάλυση των ελεγκτικών 

μηχανισμών της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής εκθειάζεται από την Ε.Ε (για την οποία επαίρεται ο 

Σύλλογος  στο υπόμνημά του ) .   

Η κινητικότητα η οποία ετοιμάζεται για το στενό και ευρύτερο  δημόσιο τομέα θα σπάσει κόκαλα….  

Οδηγούμαστε σε ένα δημόσιο τομέα που οι εργαζόμενοι θα είναι έρμαια του ρουσφετολογικού μηχανισμού 

που ετοιμάζουν μέσα από ( διορισμένες )   Επιτροπές που θα ορίζει ο κάθε Υπουργός . 

Αλήθεια ο Σύλλογος του Ν. Αιγαίου δεν έβγαλε κανένα συμπέρασμα από τις διαθεσιμότητες και τις 

αναγκαστικές μετατάξεις  των προηγούμενων χρόνων; 

Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι μία αναγκαστική μετάταξη υπαλλήλου δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα και 

ανησυχία και ανασφάλεια και είναι μέγιστο ατόπημα να προτείνεται από συνδικαλιστικό φορέα. 

Για την ΟΣΕΑΔΕ η πάγια θέση μας κατά των αναγκαστικών μετατάξεων και βλαπτικών μεταβολών 

για τους εργαζόμενους είναι αδιαπραγμάτευτη. 
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Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε υποδείξεις  στο Σύλλογο Περιφέρειας του Ν. Αιγαίου, νομίζουμε πως 

καλό θα είναι ο κάθε Σύλλογος να περιορίζεται στα του οίκου του και να μην δημιουργεί σε άλλους 

εργαζόμενους διάφορα προβλήματα με τις θέσεις  που δημοσιοποιεί και τα αιτήματα που διεκδικεί. 

Μπροστά μας έχουμε  την επίθεση  που μας ετοιμάζει η κυβέρνηση μαζί με τους « κοινωνικούς της 

εταίρους » , πλειοψηφία ΓΣΕΕ , ΣΕΒ , ΕΣΕΕ , ΓΣΕΒΕΕ , ΣΕΤΕ  , χαράσσοντας « κοινή εθνική γραμμή »   

για τα Εργασιακά και τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών μας ενόψει της δεύτερης 

αξιολόγησης του μνημονίου από τους θεσμούς , και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να τα αντικρούσουμε. 

 

Συνάδελφοι αυτή είναι τώρα η κατεύθυνση της πάλης που πρέπει να αγωνιστούμε. 
 
              Η σκόπιμη παραπληροφόρηση και η ηθελημένη άγνοια ανήκουν σε άλλο στρατόπεδο. 
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