
 
Ανακοίνωση 

 
Θέµα: Με αφορµή το αριθ. 27/12-11-2016 Υπόµνηµα της διοίκησης του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, Περιοχής ∆ωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕ∆). 
 
   Το ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου,                           

(Σ.Εργ.Α.∆.Α.) εκφράζει την έκπληξη του Συλλόγου µας για την επαναλαµβανόµενη 

αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική στάση της διοίκησης του ΣΥΠΝΑΠΕ∆, που ζητά ούτε 

λίγο ούτε πολύ την κατάργηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου µε την ταυτόχρονη 

µεταφορά αρµοδιοτήτων και υπαλλήλων στην (αιρετή) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου . 

    Μέχρι σήµερα δεν απαντήσαµε, παρά τις επαναλαµβανόµενες προκλήσεις, θέλοντας να 

δώσουµε την ευκαιρία στους συγκεκριµένους συνδικαλιστές  να επανεξετάσουν ψύχραιµα τη 

θέση  τους. Όµως πλέον δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε ότι η ανερυθρίαστη επανάληψη  

αποτελεί µνηµείο αντισυναδελφικής συµπεριφοράς, ειδικά σε µια εποχή που οι 

αναδιαρθρώσεις στο δηµόσιο έχουν κοστίσει θέσεις εργασίας και εργασιακά δικαιώµατα.  

      Είναι πρωτοφανές,  σωµατείο εργαζοµένων να προτείνει κατάργηση υπηρεσιών 

(!) χωρίς ούτε για τα προσχήµατα να ζητήσει την γνώµη όσων ζητά την κατάργηση 

(!!) και χωρίς καµία αναφορά στην προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων  

(!!!).  

   Αδιαφορούν αυτοί οι καλοί εκπρόσωποι (;) εργαζοµένων για τις τυχόν συνέπειες της 

πρότασής τους στους εργαζόµενους π.χ.   µετακινήσεις, µισθολογικές απώλειες (προσωπική 

διαφορά), µεταβολές στον οικογενειακό  προγραµµατισµό κ.λ.π. 

   Επιπρόσθετα αποτελεί µνηµείο ανευθυνότητας και έλλειψης στοιχειώδους γνώσης περί την 

δηµόσια διοίκηση, όταν προσπαθώντας να απαντήσουν (;) στην πραγµατικά τραγική 
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υποστελέχωση των υπηρεσιών, εντός της εφαρµοζόµενης αντιλαϊκής πολιτικής – την 

οποία προφανώς δεν αµφισβητούν, αθροίζουν  έµπλεοι ασχετοσύνης, αριθµούς 

υπαλλήλων χωρίς να συνυπολογίζουν τις ασκούµενες αρµοδιότητες ( πχ τις περισσότερες από 

εννιακόσιες (900)  αρµοδιότητες που ασκούν οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις) ενώ 

αδιαφορούν για τα συγκεκριµένα συνταγµατικά κωλύµατα άσκησης κρατικών 

αρµοδιοτήτων....   

   Η διοίκηση του συγκεκριµένου σωµατείου ταυτιζόµενη πλήρως µε την πολιτική 

της  ηγεσία, φαίνεται να παραγνωρίζει (;) ότι τα προβλήµατα υποστελέχωσης δεν 

προκλήθηκαν από την κακή διάρθρωση των υπηρεσιών αλλά από την πολιτική 

συρρίκνωσης του δηµοσίου τοµέα υπέρ της παράδοσης αρµοδιοτήτων και έργου 

(µε πανάκριβο για τον λαό µας τίµηµα)  σε ιδιώτες επιχειρηµατίες. Περί αυτού 

αφωνία, την ώρα  που εκφράζεται από πλευράς ΣΥΠΝΑΠΕ∆ πλήρης ταύτιση πχ µε την 

επίσης εκφρασµένη θέση της Ένωσης Περιφερειών ( ΕΝΠΕ) για “οικονοµική αυτοτέλεια” 

βασισµένη βεβαίως στην νέα, τοπική, φοροµπηξία .... 

   Παράλληλα το ∆Σ του ΣΥΠΝΑΠΕ∆ φαίνεται να µην αξιολογεί την εµπειρία από 

την καλλικρατική συνένωση των δύο νοµαρχιών (∆ωδ/σου και Κυκλάδων) που 

οδήγησε σε µια Περιφέρεια µε αθροιστικά σηµαντικά λιγότερο στελεχιακό 

δυναµικό και µεγαλύτερα προβλήµατα υποστελέχωσης από τις νοµαρχίες που 

συνένωσε !  

    Όσο αφορά  δε στην τοπικιστική εµµονή για την έδρα της Περιφέρειας, παρόλο που δεν 

αφορά άµεσα τον Σύλλογό µας, δεν µπορεί παρά να χρεωθεί στις επιδόσεις του εργοδοτικού 

“συνδικαλισµού” που,  υπηρετώντας τον πολιτικαντισµό των τοπικών «µαυρογυαλούρων», 

επιχειρεί να συσκοτίσει το γεγονός ότι τόσο η κεντρική και όσο και η τοπική 

διοίκηση υπηρετούν  την ίδια αντιλαϊκή πολιτική  και γι΄αυτό  εφευρίσκουν 

“διαφορές” τύπου βορρά – νότου  προκειµένου να συνεχίσουν να εξαπατούν την 

εκλογική πελατεία.... 

 

 Επί της ουσίας :  

 

  1. Ως  εργαζόµενοι στην Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Αιγαίου, χωρίς να παραγνωρίζουµε ότι ο 

σχεδιασµός των κρατικών δοµών υπηρετεί πάντα την κυρίαρχη πολιτική και ότι ο  

αντιλαϊκός χαρακτήρας της εφαρµοζόµενης πολιτικής  προϋποθέτει κράτος 

εχθρικό για τα λαϊκά στρώµατα  και  φιλικό για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, 

θεωρούµε ότι   η ύπαρξη και η ενίσχυση των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, όχι ως 

δήθεν τρίτος βαθµός  τοπικής διοίκησης,  αλλά ως αποκεντρωµένες κρατικές  

δοµές, δεν αποτελεί συντεχνιακό στόχο αλλά ουσιαστικό εργαλείο για την 

παρουσία  κρατικών δοµών στις οποίες έχει πρόσβαση ο πολίτης της επαρχίας και 

ειδικά των νησιών.  

   Οι προτάσεις για : κατάργηση , συγχώνευση  κ.λ.π., υπηρεσιών, στις σηµερινές συνθήκες,  

µε δεδοµένη την υποστελέχωση και την µη διάθεση πόρων, οδηγούν  στην διάλυση, στην 

παραχώρηση όσων από τις αρµοδιότητες µπορούν να αποφέρουν κέρδη, σε ιδιώτες και 

τελικά στην ταλαιπωρία και την οικονοµική αφαίµαξη των οικονοµικά 

ασθενέστερων πολιτών. 

2. Όσοι ενδιαφέρονται πραγµατικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του εργαζόµενου λαού 

των νησιών µας, είναι ευπρόσδεκτοι στον αγώνα για δηµόσιες υπηρεσίες µε στόχευση, 

σχεδιασµό και στελέχωση τέτοιου προσανατολισµού και όχι υπηρεσίες – τροχονόµους 



µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων ενταγµένες είτε στην κεντρική είτε την τοπική διοίκηση, 

όπως γίνεται µέχρι σήµερα. 

3. Ένας τέτοιος σχεδιασµός προϋποθέτει για αρχή  επαρκή στελέχωση και µέσα, 

προϋποθέσεις που, για την περιοχή µας, σηµαίνουν   παροχή κινήτρων προσέλκυσης και 

παραµονής υπαλλήλων  (φορολογικών, προϋπηρεσίας, µοριοδότηση µετακινήσεων, 

επιδότηση κατοικίας  κλπ). Κυρίως όµως προϋποθέτει πολιτική που να υπηρετεί τις 

ανάγκες του κόσµου της εργασίας και των λαϊκών στρωµάτων και όχι την 

ανάπτυξη των κερδών µιας χούφτας επιχειρηµατιών – στην προκείµενη περίπτωση 

µεγαλοξενοδόχων.  

4. Απέναντι  σε συντεχνιακές – τοπικιστικές λογικές, θεωρούµε ότι µόνο η 

ουσιαστική συµπόρευσή  µε  τα ευρύτερα λαϊκά στρώµατα για την  προάσπιση και 

διεύρυνση των  κοινών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων (σταθερή δουλειά 

µε δικαιώµατα, µισθούς και συντάξεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, 

κοινωνική ασφάλιση, σύγχρονη δηµόσια δωρεάν και για όλους υγεία, παιδεία, πρόνοια, 

προστασία των ανέργων, σύγχρονες-  φτηνές συγκοινωνίες και ακτοπλοΐα, στήριξη των 

νησιωτών   κλπ), µπορεί να αντιµετωπίσει   την πολιτική συρρίκνωσης του δηµοσίου, 

αλλά και να θωρακίσει  την εργασιακή µας υπόσταση.  
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