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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή την «επίθεση» του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Π. Νίκα 

κατά των Δημοσίων Υπαλλήλων 

 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση, 8/4/2021, της Επιτροπής Δημόσιας 

Διοίκησης και Δικαιοσύνης, στη Βουλή, όπου είχαν προσκληθεί οι φορείς 

για να εκφράσουν τις απόψεις τους, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, 

Σύμβουλος Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις» ο 

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και εκπρόσωπος της ΕΝ.ΠΕ., Παναγιώτης 

Νίκας, έκανε μία πρωτοφανή επίθεση στους Δημοσίους Υπαλλήλους της 

χώρας μας αναφέροντας, μεταξύ άλλων: 

«…Μόνο το 20% των Δημοσίων Υπαλλήλων σηκώνει το βάρος της 

λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα και υπάρχει μία νοοτροπία που οδηγεί 

και τον καλό στην περιθωριοποίηση και την αδιαφορία…» 

«… το 2021 είναι χειρότερη η κατάσταση και πρέπει να δώσουμε 

βηματισμό σε έναν γίγαντα όπως είναι οι 1.000.000 Δημόσιοι 

Υπάλληλοι…» 

«…Οι διαπιστώσεις μου για τη Δημόσια Διοίκηση είναι κάθε 

χρόνο και πιο αρνητικές…» 

Φυσικά, για όλα όσα είπε, πήρε άμεσα τις απαντήσεις του από τον 

εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που ήταν παρών στη συνεδρίαση της Επιτροπής 

της Βουλής. 
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H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  καταγγέλλει την αήθη 

και απαράδεκτη επίθεση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Π. Νίκα 

στους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Mε ψέματα για τον αριθμό των 

Δημοσίων Υπαλλήλων ότι δήθεν είναι 1.000.000 -ενώ είναι γνωστό από τα 

στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού ότι είναι 563.000- και με 

«προσωπική αξιολόγηση» με την οποία αποφάνθηκε ότι μόνο το 20% των 

υπαλλήλων δουλεύει (!!!) προσπάθησε να απαξιώσει τους εργαζόμενους στο 

Δημόσιο. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  δηλώνει ότι δεν θα 

ανεχθεί  επιθέσεις κατά των εργαζομένων στο Δημόσιο από κανέναν, τη 

στιγμή, μάλιστα, που οι Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι στην πρώτη γραμμή 

της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας (υγειονομικοί, 

εκπαιδευτικοί υπάλληλοι δήμων, φορέων και υπουργείων) και δίνουν 

για αυτό τον καλύτερό τους εαυτό, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε 

προσωπικό και σε εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, δε, ερωτά την ΕΝ.ΠΕ. αν οι 

απόψεις αυτές του κ. Νίκα την εκφράζουν ή όχι και αναμένει τη 

δημόσια τοποθέτησή της. 

 

 


