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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  
Με αθοπμή ηην ηελεςηαία επίδειξη αςηαπσιζμού ηος «οπιζμένος σπόνος» 

ζςνηονιζηή ηηρ Α.Δ.Μ.Θ.  κ. Ι. Σάββα 

 
 Σν Δ.. ηεο Ο..Ε.Α.Δ.Ε. θαηαγγέιιεη ηελ λέα απηαξρηθή πξάμε ηνπ ζπληνληζηή «νξηζκέλνπ ρξόλνπ» 
ηεο Α.Δ.Μ.Θ. θ. Ι. άββα, πνπ γηα αθόκε κία θνξά, θξόληηζε λα δείμεη όηη δελ ππνινγίδεη ηίπνηα θαη 
θαλέλαλ, κπξνζηά ζηελ εθαξκνγή ησλ απζαίξεησλ δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ ηνπ. Γξάθνληαο απηή ηε θνξά 
ζηα παιαηόηεξα ησλ ππνδεκάησλ ηνπ, αθόκε θαη ηελ από 13εο -08-2021 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 
(Π.Ν.Π), ε νπνία  θπξώζεθε  κε ην άξζξν  2 ηνπ λ. 4824/2021 (Α  156), ηελ νπνία άιισζηε ακθηζβήηεζε 
επηζήκσο ελ είδεη δηαθεθξηκέλνπ ζπληαγκαηνιόγνπ (κεηαμύ πνιιώλ άιισλ) θαη δελ θνβήζεθε λα ηελ 
παξαβεί, κε ζθνπό λα απαμηώζεη ηε δαζηθή ππεξεζία. 
 

πγθεθξηκέλα, απαίηεζε εγγξάθσο, κε ηνλ πιένλ αλνίθεην θαη πξσηνθαλή γηα ηα ρξνληθά ηεο 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηξόπν, ηελ άκεζε θαη απξνεηδνπνίεηε απνκάθξπλζε ηνπ Γεληθνύ Γ/ληε Γαζώλ 
θαη ησλ ππαιιήισλ, πνπ ππνβνεζνύλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 
Γαζώλ, από ηα γξαθεία ηνπ 2νπ νξόθνπ ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Καθεδνλίαο –Θξάθεο ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηα νπνία ππεξεηνύζαλ επί ζρεδόλ κία 
δεθαεηία. Σνπο ζεσξεί πξνθαλώο θαηαιεςίεο θαη δελ δηζηάδεη νπζηαζηηθά λα πεηάμεη ζην 
δξόκν, ηελ πξντζηακέλε ππεξεζία ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ, επεηδή πξνθαλώο δελ ηνπ άξεζε ε 
πνιηηηθή απόθαζε ηεο κεηαθνξάο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ ζην Τ.Π.ΕΝ.  

 
Οη ελέξγεηεο απηέο ηνπ ζπληνληζηή πξαγκαηνπνηνύληαη ελάληηα ζηνλ παξαπάλσ λόκν, 

όπνπ πξνβιέπεηαη ξεηώο, όηη ηα ζέκαηα ηεο ζηέγαζεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ Δαζηθώλ Τπεξεζηώλ  ζα 
ξπζκηζηνύλ  κε ζρεηηθή Κ.Τ.Α.. Επηπιένλ, ν ζπληνληζηήο θ. Ι. άββαο, κέζσ εγγξάθσλ ηνπ απηαξρηθά θαη 
ηειεγξαθηθά θαηά ηε ζπλήζε ηαθηηθή ηνπ, αζθεί ςπρνινγηθή θαη ππεξεζηαθή  πίεζε, παξαβιέπνληαο αθόκε 
θαη ην γεγνλόο όηη απεπζύλεηαη ζηνλ Γεληθό Δ/ληή Δαζώλ, αθνύ δελ ηνλ αλαγλσξίδεη απνθαιώληαο ηνλ 
«Πξώελ….».    

 
Ο ζπληνληζηήο όκσο ηεο Α.Δ.Μ.Θ. θ. Ι. άββαο, θαίλεηαη όηη είλαη ππεξάλσ από ΠΝΠ θαη από 

λόκνπο. Καη γηαηί λα κελ είλαη άιισζηε, όηαλ 4 θαη πιένλ ρξόληα ηώξα, ηόζν απηόο όζν θαη έλαο-δπν αθόκε 
όκνηνη ηνπ, δελ ειέγρζεθαλ θαη δελ ηηκσξήζεθαλ πνηέ από ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ηνπο δηόξηζαλ θαη 
ππεξεηνύλ. Δεθάδεο θαηαγγειίεο έρεη θάλεη ε Οκνζπνλδία καο γηα απηαξρηζκό, ηξνκνθξαηία θαη δηώμεηο 
ζπλαδέιθσλ, ρσξίο θαλέλαο λα ζπγθηλεζεί.  

 
Οη ζπληνληζηέο- «ππεξέηεο δύν αθεληάδσλ», θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, απνιάκβαλαλ 

θαη απνιακβάλνπλ πιήξε πνιηηηθή αζπιία θαη από ηηο δύν θπβεξλήζεηο, ηόζν ηνπ ΤΡΙΖΑ πνπ ηνπο δηόξηζε, 
όζν θαη ηεο ΝΔ πνπ ηνπο δηαηεξεί θαη ηνπο θαιύπηεη πνιηηηθά, κε ηα απνηειέζκαηα όια απηά ηα ρξόληα λα 
είλαη θαηαζηξνθηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ.  
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Απεπζύλνπκε εξώηεκα πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θαη  πνιηηηθό πξντζηάκελν ηνπ θ. άββα: 
 
-Αθόκε θαη κεηά από απηό ην ηειεπηαίν επεηζόδην απηαξρηζκνύ θαη αζπδνζίαο, ζα ζπλερίζεηε λα 
θαιύπηεηε πνιηηηθά θαη λα παξαθνινπζείηε άπξαθηνο, ζπλερίδνληαο ηελ ίδηα ηαθηηθή κε ηελ 
πξνεγνύκελε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ; Σί άιιν πξέπεη λα γίλεη γηα λα ειεγρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 
δεκόζηνο ππάιιεινο – ζπληνληζηήο, αθνύ θαηαπαηά πξνθιεηηθά ηελ Π.Ν.Π. θαη ηνπο λόκνπο ηεο 
θπβέξλεζήο ζαο;  
 
Απαηηνύκε άκεζα από ηνλ ππνπξγό Δζσηεξηθώλ: 
 
-Λα «καδέςεη» πνιηηηθά, λα ειέγμεη θαη λα θαιέζεη λα ινγνδνηήζνπλ, έζησ θαη ηώξα, ηνλ 
ζπληνληζηή ηεο Α.Γ.Κ.Θ. θ. Η. άββα γηα ηελ παξαπάλσ ελέξγεηά ηνπ, αιιά θαη ηνλ ζπληνληζηή ηεο 
Ζπείξνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο θ. Β. Κηρειάθε, νη νπνίνη δελ εθαξκόδνπλ ηελ Π.Ν.Π. θαη πξνβαίλνπλ ζε 
ελέξγεηεο, πνπ ξεηώο απαγνξεύνληαη από απηή (κεηαζέζεηο, θαζαηξέζεηο, νξηζκνύο πξντζηακέλσλ, 
κεηαθνξά νρεκάησλ ζε άιιεο ππεξεζίεο, κεηά ηελ 1ε Απγνύζηνπ 2021). 
 
-Λα αλαθιεζνύλ άκεζα ηα αλσηέξσ έγγξαθα, κε ηα νπνία πεηάεη ζην δξόκν ηε δαζηθή 
ππεξεζία. 

 

 

Γηα ην Γ.. 

 


