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Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015 12:34

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
(ΠΣΥΥΕΝ) σε ανακοίνωση του καταγράφει τα περιστατικά που έλαβαν χώρα από
τον Ιούνιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2014, την περίοδο της συγκυβέρνησης
Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
"Στα
δυόμισι χρόνια διακυβέρνησης από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ θυμόμαστε ότι ζήσαμε:

1) Τη διαθεσιμότητα 33 συναδέλφων μας, η οποία μάλιστα ως διοικητική διαδικασία
πραγματοποιήθηκε εν κρυπτώ το βράδυ του Σαββάτου της 17ης Νοεμβρίου 2012, και την εν
συνεχεία κατάληψη του Γραφείου του τότε Υπουργού Κ.Μουσουρούλη από το Σύλλογο των
Πολιτικών Υπαλλήλων. Τη διαθεσιμότητα ακόμη 21 συναδέλφων μας τον Αύγουστο του
2013, επί υπουργίας του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται ένα βήμα πριν
την απόλυση.

2) Την απαγόρευση πρόσληψης νέων συναδέλφων, βάσει μνημονιακών νόμων, για την
κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης
δεκάδων συναδέλφων πολιτικών υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων ουδέποτε
αναπληρώθηκαν και σκόπιμα οδηγήθηκαν οι υπηρεσίες μας σε διοικητικό μαρασμό.

3) Το νέο πειθαρχικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων, που αναγνωρίζει τον υπάλληλο
ένοχο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, καθιστώντας τους δημοσίους υπαλλήλους «παιδιά
ενός κατώτερου θεού», καθώς σε όλους τους άλλους πολίτες αυτής της χώρας
αναγνωρίζεται το τεκμήριο της αθωότητας

4) Το νέο σύστημα της δήθεν αξιολόγησης, που προάγει την αντισυναδελφικότητα και τον
ανταγωνισμό ανάμεσά μας, βάσει της γνωστής αρχής «διαίρει και βασίλευε», που απώτερο
στόχο είχε τη δημιουργία νέας δεξαμενής διαθεσιμοτήτων αλλά και την αποφασιστική και
μαζική συμμετοχή προϊσταμένων και εισηγητών στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ και της
ΠΟΥΕΝ (ποσοστό συμμετοχής 90%).

5) Το νέο απαράδεκτο και αναξιοκρατικό σύστημα τοποθετήσεων προϊσταμένων
οργανικών μονάδων, όπου ο εκάστοτε Υπουργός μπορεί να τοποθετεί προϊσταμένους
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σύμφωνα με τα προσωπικά του γούστα, όπως άλλωστε έπραξε και ο ίδιος ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης το Νοέμβριο του 2014.

6) Τη θέσπιση του νέου Οργανισμού του ΥΝΑ, μέσα από άκρως αδιαφανείς διαδικασίες
βάσει συγκεκριμένων ατομικών και συντεχνιακών συμφερόντων και τη μετατροπή του
Υπουργείου σε μαγαζάκι ολίγων εκλεκτών της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αλλά και την
εφαρμογή του νέου Οργανισμού στην πράξη, η οποία γίνεται με διοικητικούς
αυτοσχεδιασμούς, καθώς ο αρμόδιος Υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δεν κατάφερε
ακόμη να μεταβιβάσει το δικαίωμα υπογραφής σε κατώτερα κλιμάκια, ούτε να αποφασίσει
τη χωροταξία των νέων υπηρεσιών του Υπουργείου, οπότε υπογράφει όλες τις διοικητικές
πράξεις ο ίδιος και οι υπηρεσίες προχωρούν σε κατάληψη γραφείων αυτοβούλως,
προκειμένου να λειτουργήσουν στοιχειωδώς.

7) Τη μεθοδευμένη απαξίωση συγκεκριμένων υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό τη διάλυση
και εκχώρησή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα (λιμάνια, ναυτική εκπαίδευση, πλοήγηση).

8) Τις διώξεις πολιτικών υπαλλήλων, την τρομοκρατία, τις απειλές, την κατ’
εξακολούθηση απαξίωση και πλήρη αδιαφορία για τις προτάσεις και απόψεις του Συλλόγου
μας, καθώς και την συνεχή άρνηση του Υπουργού Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να δεχθεί σε
συνάντηση τους εκπροσώπους μας.

9) Την παράνομη και αυταρχική διακοπή των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια των
πολιτικών υπαλλήλων το Νοέμβριο του 2014, από τον Υπουργό Μ.Βαρβιτσιώτη και ύστερα
από εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος μάλιστα μας το γνώρισε
από την Αμερική την μέρα που στην Ελλάδα είχαμε Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία και
από τότε δεν εμφανίστηκε να δώσει ούτε μια εξήγηση, απαξιώνοντας πλήρως την μόνη
δημοκρατική διοικητική διαδικασία. (ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων σε υπηρεσιακό όργανο).

10) Την αμετανόητη στάση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος τον τελευταίο μήνα και
πέραν κάθε δεοντολογίας συνέστησε και συγκρότησε ενιαίο Υπηρεσιακό Συμβούλιο,
αδιαφορώντας πλήρως για τις αντίθετες απόψεις του Συλλόγου μας. Η δε προχειρότητα,
αδιαφορία και ασέβεια απέναντι σε κάθε νόμο, αποτυπώνεται στο προοίμιο της Υπουργικής
Απόφασης Σύστασης και Συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπου ενώ
προβλέπεται συμμετοχή υπαλλήλων και από τη ΓΓ Αιγαίου και πραγματοποίηση
συνεδριάσεων σε Πειραιά και Μυτιλήνη, αναφέρεται ψευδώς ότι δεν επιβαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός.
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11) Την εσπευσμένη γνωστοποίηση από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών των φύλλων
αξιολόγησης (τρεις μέρες πριν τις εκλογές) που συμπλήρωσαν οι λιμενικοί προϊστάμενοι
και απεργοσπάστες προϊστάμενοι πολιτικοί υπάλληλοι. Επισημαίνεται δε ότι για άλλη μια
φορά το Υπουργείο μας έχει την πανελλήνια θλιβερή πρωτιά, καθώς πέραν του ότι ήμασταν
το πρώτο υπουργείο που έσπευσε λίγους μήνες πριν να εφαρμόσει το νέο σύστημα της
«δήθεν αξιολόγησης», είμαστε και το μοναδικό υπουργείο στη χώρα που τρεις ημέρες πριν
τις εκλογές γνωστοποιούνται στους συναδέλφους μας τα φύλλα αξιολόγησης, μιας
διαδικασίας που κατέρρευσε σε όλο το δημόσιο. Η δε σκοπιμότητα της εν λόγω άκρως
αντιδεοντολογικής υπηρεσιακής ενέργειας παραμονές των εκλογών, καθώς δεν τίθενται
ημερομηνίες από το νόμο, είναι η κάλυψη των ενεργειών των απεργοσπαστών
προϊσταμένων που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από σύνολο του
προσωπικού. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να επιστρέψουν τις βαθμολογίες στη Δ/νση
Διοικητικών Υπηρεσιών παραμένοντας συνεπείς στην απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία
που αφορά στη δήθεν αξιολόγηση που είχαν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ και ΠΟΥΕΝ.

12) Τέλος ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ως
Υπουργός της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης πριν λίγες ημέρες, πέρα από κάθε νόμιμη
προθεσμία, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για τις διαδικασίες εκλογών
υπηρεσιακών συμβουλίων έως την 28η Μαρτίου 2015, χωρίς μάλιστα να μπει στον κόπο να
τη δημοσιεύσει στη Διαύγεια, όπως είναι υποχρεωμένος από το νόμο.

Στην προκλητικότατη και απαξιωτική στάση της συγκυβέρνησης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ
και στο νυν υπηρεσιακό υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που αμετανόητα, αυταρχικά και
αλαζονικά μας ταλαιπωρούν μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθιστώντας ξεκάθαρες τις
προθέσεις τους για το αύριο, απαντάμε ότι πριν τις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια
για τις 28 Μαρτίου 2015, θα πάμε στις κάλπες στις 25 Ιανουαρίου 2015 και τότε θα
αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον μας.

Στις εκλογές αυτές αποφασίζουμε για αξιοπρέπεια, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη,
έννοιες που η απερχόμενη συγκυβέρνηση λυσσαλέα καταπάτησε, οδηγώντας πολλούς
συνανθρώπους μας στην εξαθλίωση και την απόγνωση, διαλύοντας ταυτόχρονα κάθε έννοια
κοινωνικής συνοχής και στέλνοντας με τον τρόπο αυτό την ελληνική κοινωνία δεκαετίες
πίσω".
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