ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η κοπή πίτας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης από τον Συντονιστή Δρ. Ιωάννη Σάββα, σε συνεργασία με τους
Προέδρους των Συλλόγων Εργαζομένων Α.Δ.Μ-Θ. κ. Βασίλειο Αθανασιάδη για την Κεντρική
Μακεδονία και κ. Γεώργιο Πετράκη για την Α.Μ.Θ. και με την συμμετοχή όλων των συναδέλφων
μέσω της πλατφόρμας e-Presence.
Ο Συντονιστής αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες στην διαδικτυακή αυτή εκδήλωση, που
λόγω των ειδικών και απαγορευτικών συνθηκών οργανώθηκε με αυτό τον τρόπο για πρώτη φορά
και αρκετά καθυστερημένα, έδωσε τον λόγο στους Προέδρους των δυο Συλλόγων οι οποίοι αφού
ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους τον λόγο πήρε ξανά ο κ. Ιωάννης Σάββας, ο οποίος προτού
ξεκινήσει η διαδικασία κοπής της πίτας αναφέρθηκε


Στην πανδημία με την οποία όπως είπε δεν έχουμε τελειώσει και σε αυτό το στάδιο της
έξαρσης οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας, καθώς προέχει η ασφάλεια και η υγεία όλων μας στους χώρους εργασίας και
εκτός αυτών. Τόνισε χαρακτηριστικά «Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι δεσμευμένοι».



Στην «ΙΡΙΔΑ» γνωρίζοντας ότι η εβδομάδα που διανύαμε ήταν δύσκολη για την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το προσωπικό της, καθώς τέθηκε σε πλήρη παραγωγική
λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα. Η Α.Δ.Μ-Θ είναι από τους πρώτους χρήστες της
ΙΡΙΔΑ αφού ανήκει στο 5% αυτών, ζητήσαμε και πετύχαμε όπως είπε, να προσαρμοστεί σε
σημεία στις ανάγκες λειτουργίας του φορέα μας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τον
καιρό τα πράγματα θα απλοποιηθούν, οι όποιες δυσκολίες θα παρακαμφθούν, ότι θα
υπάρξει

μεγαλύτερη
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θα
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ικανοποιητικότατα αποτελέσματα από την εφαρμογή λειτουργίας της.


Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα μας ξεκινώντας από το site της Α.Δ.Μ-Θ που
στόχο αποτελεί να μετεξελιχθεί σε μια πύλη από όπου θα μπορούμε να παράσχουμε
διαδραστικές υπηρεσίες, δηλ. να ολοκληρώνεται μια υπηρεσία μέσω αυτής και να φτιάξουμε
την επικοινωνία του φορέα μας με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε τέτοιο βαθμό ώστε
το μεγαλύτερο μέρος αυτής να διοχετεύεται μέσω του site τώρα και της πύλης στο μέλλον.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια προβολής του έργου της Α.Δ.Μ-Θ που λαμβάνει
χώρα τους τελευταίους μήνες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα για
την ώρα το facebook, καθώς η μέχρι τώρα πορεία δείχνει πως το έργο που επιτελείται από
τις υπηρεσίες μας δεν βγαίνει προς τα έξω με αποτέλεσμα όλες οι αναφορές που γίνονται
για εμάς σε διάφορα μέσα, είτε στον ηλεκτρονικό τύπο είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
να είναι αρνητικές κάτι που δεν αξίζει στον φορέα μας.
«Θέλω όλοι μαζί να συνταχθούμε σε αυτή την προσπάθεια» τόνισε ο Συντονιστής και
συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει όλοι να νιώθουμε περήφανοι γιατί ο φορέας στον οποίο
εργαζόμαστε αξίζει και επιτελεί εξαιρετικά, στον μεγαλύτερο βαθμό, το έργο του και δεν έχει
να ζηλέψει σε τίποτα κανέναν άλλο κρατικό οργανισμό. Σε κάθε περίσταση ο ίδιος
διαφημίζει, προάγει και προωθεί το έργο των υπαλλήλων - συναδέλφων γιατί θεωρεί ότι
αποτελούν ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Ζήτησε να ενημερώνονται οι συνάδελφοι για
την πορεία και τα νέα του φορέα είτε μέσα από το site m-t.gov.gr είτε μέσα από την σελίδα
μας στο facebook όπου αναμένει να συνδεθούν περισσότεροι και να παρακολουθούν και
από εκεί.
Αφού ευχήθηκε να έχουμε μια Καλή Χρονιά, μια Καλή Σαρακοστή και Καλή Λευτεριά ώστε να
μπορέσουμε να έχουμε πιο πολλές επικοινωνίες δια ζώσης στο μέλλον, έκοψε την πίτα και με την
βοήθεια του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πληροφορικής & Εφαρμογών, κ. Χρήστου Ζώτου
πραγματοποιήθηκαν 3 ηλεκτρονικές κληρώσεις που αφορούσαν
 1η ηλεκτρονική κλήρωση για το φλουρί ανάμεσα στις υπηρεσιακές μονάδες της Α.Δ.Μ-Θ
 2η κλήρωση για δωροεπιταγές ανάμεσα στους υπαλλήλους του Συλλόγου Α.Μ.Θ.
 3η κλήρωση για δωροεπιταγές ανάμεσα στους υπαλλήλους του Συλλόγου Κ.Μ.
Με αφορμή τις δυο διαφορετικές ηλεκτρονικές κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των
υπαλλήλων εξαιτίας των Συλλόγων τους, ο Συντονιστής πρότεινε «Ίσως είναι παραπάνω από
ώριμος ο καιρός και εφόσον είμαστε ένας φορέας με κοινή πορεία και προβληματισμούς να
σκεφτούμε και να συζητήσουμε σοβαρά το γεγονός να υπάρχει ένας Σύλλογος Υπαλλήλων Α.Δ.Μ-Θ
η οποία είναι η μεγαλύτερη Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κατά συνέπεια ο Σύλλογος της
εκπροσωπούμενος από την Θράκη μέχρι την Πέλλα θα πρέπει να έχει και την μεγαλύτερη δύναμη».

