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ΠΡΟΣ:  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  
(με την παράκληση,  να ενημερώσουν ηλεκτρονικά  
όλα τα μέλη τους)  
 
 
ΚΟΙΝ.  1.  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  

κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.  
 
 2.  Δ.Σ.  της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.  
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  
για τις αυθαίρετες δηλώσεις και κακεντρεχείς δημοσιεύσεις του 

προεδρείου της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.  σχετικά με την παράλειψη οφειλόμενων  
ενεργειών για την προστασία και διασφάλιση του εργαζομένων.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. έχει επανειλημμένα προβεί σε πράξεις και 

ανακοινώσεις που ουδόλως συνάδουν με το ρόλο των δημόσιων λειτουργών και 

συνδικαλιστών, που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζομένων ανά την Ελλάδα, διατυπώνοντας 

ψευδείς ή παραπλανητικές ειδήσεις και δογματικά καταφερόμενοι εναντίον των 

Συντονιστών, με τρόπο αντισυναδελφικό και ανάξιο. 

Οι Συντονιστές έχουμε επιλέξει να στεκόμαστε με ήθος και αξιοπρέπεια και να μην 

απαντούμε σε τέτοιου είδους προκλήσεις χωρίς αυτό, σε καμιά περίπτωση, να σημαίνει πως 

αποδεχόμαστε τα ψεύδη και τις ύβρεις των διοικούντων της  Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. Άραγε, αυτή η ex-

oficio συγκρουσιακή και άγονη προδιάθεση, αποτελεί συνειδητή απόφαση του συλλογικού 

οργάνου (Δ.Σ.) της Ομοσπονδίας ή επιλογή κάποιων εκ του διοικητικού συμβουλίου;    

Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα κι ενώ η χώρα παλεύει με τον κίνδυνο της 

πανδημίας του κορωνοϊού, το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. προέβη σε μια σειρά άστοχων, 

επικίνδυνων και κακόβουλων ενεργειών και ανακοινώσεων, προκαλώντας μέγιστη σύγχυση 

και αναταραχή στους συναδέλφους. Πιο συγκεκριμένα, και ενώ από όλους τους Συντονιστές 

έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα δεσμευτικά μέτρα περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιών, 

περιορισμού της φυσικής παρουσίας πολιτών στις υπηρεσίες και εκ περιτροπής εργασίας 

του προσωπικού, με πρόβλεψη εργασίας από το σπίτι, το προεδρείο της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. 
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επικοινωνεί, με κάθε δυνατό μέσο, τόσο με την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ., στην οποία 

καταγγέλλει ψευδώς τη μη τήρηση των όσων αναφέρονται στην ΠΝΠ 8000/16-3-2020, όσο 

και με τους συναδέλφους, δημιουργώντας εσκεμμένα ένα ανυπόστατο κλίμα ανασφάλειας 

και φόβου. 

Σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία, που όλοι ενωμένοι και αποφασισμένοι οφείλουμε 

να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της πανδημίας με ψυχραιμία, σύνεση και συνεργασία, δεν 

έχουμε πλέον την πολυτέλεια να επιτρέψουμε τη διάδοση ψευδών και συκοφαντικών 

ειδήσεων καθώς και την εσκεμμένη δημιουργία κλίματος υπέρμετρου φόβου και πανικού 

στους κόλπους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, οι Συντονιστές: 

α. Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν πολύ καλά, ότι έχουν 

διατυπωθεί όλες οι προβλεπόμενες αναγκαίες δεσμεύσεις του περιορισμού λειτουργίας των 

υπηρεσιών και, επιπλέον, έχει έγκαιρα ληφθεί μέριμνα για την περίπτωση που απαιτηθούν 

έκτακτα μέτρα πλήρους ή μερικής αναστολής. 

β. Με συμπαράσταση και αλληλεγγύη στο σύνολο των υπαλλήλων μας και σε κάθε έναν 

ξεχωριστά, απαξιώνουμε να απαντήσουμε σε αντιδεοντολογικές, κακόβουλες, εμπαθείς και 

παραπλανητικές ειδήσεις εκ μέρους του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., που θέτουν σε κίνδυνο τη 

λειτουργία των Υπηρεσιών καθώς και την καθημερινή ηρεμία και το σθένος των ενεργών 

υπαλλήλων σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο. 

γ. Εν κατακλείδι θέλουμε να τονίσουμε ότι, είμαστε σε θέση να στραφούμε και νομικά 

εναντίον όποιου κακόβουλα και με εμπάθεια στρέφεται εναντίον της λειτουργίας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εμπαίζει τον καθημερινό αγώνα των υπαλλήλων σε όποιο 

πόστο εργασίας. 

ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  

ΚΡΗΤΗΣ, Μαρία Κοζυράκη  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Ιωάννης Σάββας  

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Βασίλης Μιχελάκης  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Νικόλαος Ντίτορας  
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