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Το ΔΣ της ΠΟΥΕΝ και οι Πρόεδροι των πρωτοβάθμιων συλλόγων της Ομοσπονδίας
στη σημερινή κοινή συνεδρίαση με θέμα την διαθεσιμότητα –κινητικότητα
–κατάργηση των οργανικών θέσεων και απόλυση μόνιμων υπαλλήλων αποφάσισαν
ομόφωνα:
1.- Η οποιαδήποτε αναφορά στο ΥΝΑ για διαθεσιμότητα είναι έξω από κάθε λογική, αφού
υπάρχουν τεράστια κενά στη Κεντρική Υπηρεσία, στη Ναυτική Εκπαίδευση, στην Πλοηγική
Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα.
Εξ’ άλλου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης έχει αξιολογήσει τις δομές του ΥΝΑ
και ο απαραίτητος αριθμός των υπαλλήλων που προτείνει να παραμείνουν είναι ο αριθμός
των υπηρετούντων ήτοι σύνολο 590. Πρόσφατα μάλιστα το ΥΝΑ ζήτησε την πρόσληψη 170
υπαλλήλων, για τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τη Περιφέρεια. Το ΔΣ θεωρεί ότι δεν είναι
ηθικό να απολύονται πολιτικοί υπάλληλοι και να προσλαμβάνονται πολλαπλάσιοι ένστολοι
στο ίδιο Υπουργείο ένα χρόνο μάλιστα μετά την πανηγυρική ανασύσταση και 4 μήνες μετά
την ανασυγκρότηση του ΥΝΑ, χωρίς την ύπαρξη οργανισμού, χωρίς περιγραφή των θέσεων
χωρίς νέα αξιολόγηση οργανικών μονάδων σε κέντρο και περιφέρεια του πολιτικού και
ένστολου προσωπικού.
2.- Να συναντηθούν άμεσα με τον Υπουργό και να εκθέσουν τα προβλήματα που θα
δημιουργηθούν από την διαθεσιμότητα – απολύσεις.
3.- Να υλοποιηθεί άμεσα ο προγραμματισμός της ΠΟΥΕΝ για τις απεργιακές
κινητοποιήσεις, η ενημέρωση των κομμάτων και των ΔΣ των ομοσπονδιών και των ενώσεων
των εργαζομένων στη Ναυτιλία.
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ευθύς αμέσως ο Υπουργός διαβεβαίωσε τα
Διοικητικά Συμβούλια πως δεν υπάρχει κανένα έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
μεταρρύθμισης για κινητικότητα στο ΥΝΑ, παρά μόνο τηλεφωνική επικοινωνία χωρίς καμία
τεκμηρίωση.
Παράλληλα τόνισε πως το Υπουργείο έχει ανάγκη από προσωπικό ιδίως στη Γενική
Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων και δεν συζητά για
απολύσεις. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και μέχρι την Τετάρτη που θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση με τα σωματεία θα
υπάρχει η οριστική θέση του ΥΝΑ.
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Τα ΔΣ της Ομοσπονδίας και των συλλόγων καλούν σε αγωνιστική ετοιμότητα τους
εργαζομένους μέχρι την τελική απόφαση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου.
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