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  Ρόδος 4/8/2016 

 

Αρ. πρωτ. 20 

 

Προς  

 

Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. και Γ.Σ. ΟΣΥΑΠΕ 

 

Κοινοποίηση 
κ.κ. 

 Οδυσσέα Ευθυμίου Πρόεδρο Δ.Σ. 

 Αθηνά Σαντοριναίου Αντιπρόεδρο Δ.Σ. 

 Θανάση Δρόσο Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. 

 Χάρη Σιδηρόπουλο Ταμία Δ.Σ. 

 Φώτη Τσαντήλα μέλος Δ.Σ. 

 Κώστα Γιολδάση  μέλος του Δ.Σ. 

 Κώστα Μουρσελά μέλος του Δ.Σ. 

 Νίκο Νομικό μέλος του Δ.Σ. 

 Πρόδρομο Σατσάνη μέλος του Δ.Σ. 
 

                                                       
«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην»  

Οι κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των ΠΕ Κυκλάδων, συνηθισμένοι 

καθώς είναι στον δεσποτισμό, ενοχλούνται από κάθε τεκμηριωμένη κριτική και 

δημοκρατικό έλεγχο. Η κακή αυτή συνήθεια του ηγεμονισμού της Σύρου, εμφανίζεται 

σταθερά σε όλες τους τις επιστολές και το χειρότερο είναι ότι δεν το αντιλαμβάνονται.  

 

 

 

 

Γνωρίζουμε ότι έχουν άριστες σχέσεις με άλλες υπηρεσίες (με τα ίδια συμφέροντα) που 

εδρεύουν στην Σύρο – δεν χρειάζεται να το μνημονεύουν συνέχεια. Άλλωστε το 

διαπιστώσαμε και εμείς κατά την διαδικασία έγκρισης του νέου οργανισμού της 

Περιφέρειας.  

Το αντίθετο συμβαίνει με τους συνάδελφους τους στα άλλα νησιά. Και ο λόγος είναι ο 

ηγεμονισμός τους και ο συγκεντρωτισμός τους. Δυστυχώς πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι οι 

Διοικούντες και όλοι οι άλλοι οι διοικούμενοι. Θέλουν αυτοί (το 20% των υπαλλήλων της 

Π.Ν.Αι. που βρίσκονται στην Έδρα) να εξουσιάζουν όλους τους άλλους – υπαλλήλους αλλά 

και πολίτες.  

 

αντισυναδελφικά, θέτουν σαν μείζον θέμα την αλλαγή της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

προβάλλοντας ανύπαρκτα και άκαιρα επιχειρήματα, τα οποία πιστεύουμε ότι το μόνο που 

θα μπορούσαν να επιτύχουν είναι η διάσπαση και η διχόνοια, 

χρησιμοποιώντας απαράδεκτες εκφράσεις, μη γνωρίζοντας σε τι ακριβώς αποσκοπούν.  

 

το αρ. πρωτ. 311/28-7-2016 έγγραφο του  ΣΥΝΑΝΚ  

 

Με τους δε συναδέλφους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου βρισκόμαστε 

στους ίδιους αγώνες εδώ και χρόνια (ενάντια στον Καλλικράτη, στις διαθεσιμότητες, στα μνημόνια) και το κοινό 

μας μέτωπο αγώνων είναι αρραγές. 

το αρ. πρωτ. 311/28-7-2016 έγγραφο του  ΣΥΝΑΝΚ  

https://sypnaped.files.wordpress.com/2016/07/19_280716-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4-ceb1cf80ceaccebdcf84ceb7cf83ceb7-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf84.pdf
https://sypnaped.files.wordpress.com/2016/07/19_280716-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4-ceb1cf80ceaccebdcf84ceb7cf83ceb7-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf84.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/ceb1-cf80-311-cf80cf81cebfcf82-cebfcf83cf85ceb1cf80ceb5-ceb3ceb9ceb1-ceb1cebdcf84ceb9cf83cf85cebdceb4-cf83cf85cebccf80ceb5cf81-cf83cf85.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/ceb1-cf80-311-cf80cf81cebfcf82-cebfcf83cf85ceb1cf80ceb5-ceb3ceb9ceb1-ceb1cebdcf84ceb9cf83cf85cebdceb4-cf83cf85cebccf80ceb5cf81-cf83cf85.pdf
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Αρνήθηκαν να υποστηρίξουν το δίκαιο του αιτήματος μας για την τροποποίηση του άρθρου 

30 του ν. 4369/2016 προκρίνοντας τον διχασμό με την  απόφαση  τους να καθιερώσουν τη 

διάκριση μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας και υπαλλήλων 

που υπηρετούν εκτός έδρας. 

Όμως η εγκατάσταση της “έδρας” στην Σύρο έχει και παρενέργειες που ήδη ταλαιπωρούν 

τον μέσο πολίτη της Δωδεκανήσου αλλά και των μεγαλυτέρων νησιών των Κυκλάδων. Η 

Ερμούπολη έχει εξελιχθεί σε Συροκεντρική διοίκηση του Νοτίου Αιγαίου καθώς έχουν 

συγκεντρωθεί και συνεχίζουν να συγκεντρώνονται εκεί τα κέντρα διοίκησης υπηρεσιών 

όπως Δικαιοσύνη, Αστυνομία, Στρατολογία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτής 

νομιμότητας, Εκπαίδευση, ΠΕΔ, Συλλογικά όργανα, Επιμελητήρια κ.α.  Όποιος πολίτης 

βρεθεί στην ανάγκη μιας απ΄ αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να μεταβαίνει στην ... Σύρο.  

Πρέπει λοιπόν οι πολίτες του Νοτίου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου αλλά και εμείς σαν 

υπάλληλοι να αγωνιστούμε για να δοθεί ένα τέλος στην Αδικία. Ήρθε η ώρα αυτές οι 

ψευδαισθήσεις τους, που μετουσιώνονται σε ταλαιπωρία εργαζομένων και  πολιτών, να 

πάψουν να υφίστανται, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Το κράτος να πάψει να νομοθετεί 

μόνο για την έδρα. Η αλλαγή του Καλλικράτη παρέχει την ευκαιρία να διορθωθούν τα λάθη 

του παρελθόντος που έγιναν με τα γνωστά κριτήρια. 

Σε όλα αυτά τα επιχειρήματα, αντιπαρέρχονται και απαξιούν να απαντήσουν στην επί της 

ουσίας κριτική που τους ασκείται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρίσκονται  σε σύγχυση και καταφεύγουν σε φθηνή προσπάθεια εντυπωσιασμού. 
 

Ξεκάθαρα, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ) το διευκρινίζει  «……Με αφορμή ένα υπόμνημα του Συλλόγου 

Υπαλλήλων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου προς 
τον Υπουργό Εσωτερικών……» 
 

 
 
 
 
 
 
 
Απαντήσαμε με το αρ. πρωτ. 19/28-7-2016 έγγραφό μας.   «……..Χρησιμοποιείτε 

διαστρεβλωτικούς φακούς για να αλλάζετε αυτό που βλέπετε. Το υπόμνημα περιλαμβάνει 

7 σημαντικά θέματα που αναπτύχθηκαν σε 6 σελίδες με 67 παραγράφους και 1.774 

λέξεις. Οι αναφορές για μεταφορά της έδρας στην Ρόδο, περιορίζονται σε 2 παραγράφους 

και 2 λέξεις……..» 

 

Με το δεύτερο δε έγγραφο βάζουν μεταξύ άλλων, θέμα κατάργησης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και μεταφορά του προσωπικού τους στις Αιρετές Περιφέρειες, δημιουργώντας και πάλι 

αφενός τη σύγχυση ότι πρόκειται για θέσεις του Συλλόγου 

εργαζομένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και όχι μόνο της Π.Ε. 

Δωδεκανήσου 

το αρ. πρωτ. 311/28-7-2016 έγγραφο του  ΣΥΝΑΝΚ  

 

Πιστεύουμε  δε  ότι  η  ανάδειξη  αυτού  του  αιτήματος  σε  μείζον  θέμα  

από  τον  Σύλλογο  Υπαλλήλων  Π. Ν. Αι.  ( Π. Ε.  Δωδεκανήσου)  είναι  άτοπη,  άκαιρη   και   σε  

καμία   περίπτωση   δεν   λειτουργεί   ενωτικά   μεταξύ   των   εργαζόμενων    στην    ίδια Περιφέρεια.  

 

το αρ. πρωτ. 311/28-7-2016 έγγραφο του  ΣΥΝΑΝΚ  

https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceadcf82-cf83cf85cebdceb1cebdceba-cebaceb1ceb9-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4_.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb1-cf80-309-cf80cf81cebfcf82-cebfcf83cf85ceb1cf80ceb5-ceb3ceb9ceb1-cf85cf80ceb7cf81ceb5cf83-cf83cf85cebcceb2.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb1-cf80-309-cf80cf81cebfcf82-cebfcf83cf85ceb1cf80ceb5-ceb3ceb9ceb1-cf85cf80ceb7cf81ceb5cf83-cf83cf85cebcceb2.pdf
https://sypnaped.files.wordpress.com/2016/07/19_280716-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4-ceb1cf80ceaccebdcf84ceb7cf83ceb7-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf84.pdf
https://sypnaped.files.wordpress.com/2016/07/19_280716-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4-ceb1cf80ceaccebdcf84ceb7cf83ceb7-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf84.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/cebfcf83ceb5ceb1ceb4ceb5_ceb2-54_220716.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/cebfcf83ceb5ceb1ceb4ceb5_ceb2-54_220716.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/cebfcf83ceb5ceb1ceb4ceb5_ceb2-54_220716.pdf
https://sypnaped.files.wordpress.com/2016/07/19_280716-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4-ceb1cf80ceaccebdcf84ceb7cf83ceb7-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf84.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/15_160716-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4-cf85cf80cf8ccebccebdceb7cebcceb1-cf83cf84cebfcebd-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb5ceb4cf81ceb1-cf83cf84cebf-cf85cf80cf8ccebccebdceb7cebcceb1.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/ceb1-cf80-311-cf80cf81cebfcf82-cebfcf83cf85ceb1cf80ceb5-ceb3ceb9ceb1-ceb1cebdcf84ceb9cf83cf85cebdceb4-cf83cf85cebccf80ceb5cf81-cf83cf85.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/ceb1-cf80-311-cf80cf81cebfcf82-cebfcf83cf85ceb1cf80ceb5-ceb3ceb9ceb1-ceb1cebdcf84ceb9cf83cf85cebdceb4-cf83cf85cebccf80ceb5cf81-cf83cf85.pdf
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«Διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα δώσω και τη ζωή μου για να έχεις το δικαίωμα να 
τα λες» 
 

Να τρομάζουμε όλοι, αν φτάσουμε στο σημείο να απαγορεύουν στους εργαζόμενους  
και δη στα φυσικά μέλη της ομοσπονδίας (τους πρωτοβάθμιους συλλόγους) να 
εκφράζουν ελεύθερα την συλλογική άποψη τους  
 
Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο οι κ.κ. του Δ.Σ. των Κυκλάδων που υποτίθεται ότι 
πιστεύουν στα δημοκρατικά ιδεώδη να αρνούνται την αξία του διαλόγου και να 
λοιδορούν,   όσους έχουν αντίθετη άποψη.  Για ποιους λόγους πολεμούν τη 
διαφορετική άποψη; Κυρίως φοβούνται την αντιπαράθεση. Όποιος μπορεί να 
αντιπαρατεθεί σε μιαν άποψη, το κάνει και αυτόχρημα την αχρηστεύει. Όποιος δεν 
μπορεί, καταφεύγει σε μορφές λογοκρισίας ή φιμώματος για να την εξοβελίσει. 

  

Απειλές από  ηγεμονίσκους-υβριστές, από εκείνους που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο 

προσβολής και σπίλωσης   των θεσμικών εκπροσώπων των Π.Ε. Δωδεκανήσου, δεν 

πρόκειται να γίνουν δεκτές. 

Αντί των απειλών, οι κύριοι του ΔΣ του συλλόγου των ΠΕ Κυκλάδων οφείλουν  μια 

συγνώμη  στους εργαζόμενους των ΠΕ Δωδεκανήσου.    

Ο σεβασμός στην «αλήθεια» του άλλου, ο διάλογος χωρίς προϋποθέσεις και η συνεργασία 

σε βάση ισότιμη και σε κλίμα εμπιστοσύνης, οικοδομούν θεμέλια αλληλεγγύης και δράσης  

των δύο συλλόγων (ΣΥΠΝΑΠΕΔ και ΣΥΝΑΝΚ) για την επίλυση των κοινών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν. 

 
 
Για τους εργαζόμενους  μέλη του ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 

 Αντώνης Γκίκας, πρόεδρος Δ.Σ. 

 Αντώνης Κλαδογένης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 Βασίλης Γιαννούρης , γεν. γραμματέας Δ.Σ. 

 Κώστας Καλιουδάκης, ταμίας Δ.Σ. 

 Ιωάννης Κουντούρης, μέλος Δ.Σ. 

 Νικόλαος Ταταράκης , μέλος Δ.Σ. 

 Νίκος Ρένεσης, μέλος Δ.Σ. 

 

 

η   στάση   αυτή   των   συναδέλφων   του   ΣΥΠΝΑΠΕΔ   θα    πρέπει    να  

καταδικαστεί  από  την  Ομοσπονδία  μας 

το αρ. πρωτ. 311/28-7-2016 έγγραφο του  ΣΥΝΑΝΚ  

https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/ceb1-cf80-311-cf80cf81cebfcf82-cebfcf83cf85ceb1cf80ceb5-ceb3ceb9ceb1-ceb1cebdcf84ceb9cf83cf85cebdceb4-cf83cf85cebccf80ceb5cf81-cf83cf85.pdf

