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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο διορισμός των αρεστών συνεχίζεται
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μετά τη φωτογραφική προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων που πέτυχε
απόλυτα το σκοπό της, σειρά παίρνουν οι επιλογές Προϊσταμένων Δ/νσεων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, (όπως άλλωστε είχαμε προβλέψει ότι θα συνέβαινε μετά την
προκήρυξη των Γεν. Δ/ντων).
Θέτοντας σε εφαρμογή για ακόμη μια φορά, τη πετυχημένη συνταγή των φωτογραφικών
ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση των φωτογραφικών
προκηρύξεων, ο διορισμός των αρεστών στην πολιτική ηγεσία θεωρείται εξασφαλισμένη.
Χρησιμοποιώντας ως κάλυψη τις διατάξεις του Ν. 4369/2016, που πρεσβεύει αξιοκρατικές
κρίσεις με διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους, η πολιτική ηγεσία χτίζει αργά και μεθοδικά
το προσωπικό της σύστημα ελέγχου του διοικητικού μηχανισμού του Υπουργείου. Δεν
αναφερόμαστε σε προσπάθεια κομματικοποίησης, γιατί αυτό το αίσχος που συμβαίνει στο
Υπουργείο μας δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο Φορέα. Για του λόγου το αληθές, ο καθένας
μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και να διαβάσει τις προκηρύξεις των άλλων
Υπουργείων, για να διαπιστώσει το μέγεθος της αδικίας που συντελείται σε βάρος
εκατοντάδων ικανών και έμπειρων στελεχών του Υπουργείου μας.
Οι φωτογραφικές αυτές διατάξεις, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο σε όσους βρίσκονται
έξω από το στενό πυρήνα των αρεστών, προκειμένου να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην
εξέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία.
Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι έννοιες, όπως αξιοκρατία, ισότητα, διαφάνεια είναι
άγνωστες για τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και το κλειστό κύκλωμα που έχει
δημιουργήσει γύρω του, που θα κάνει τα πάντα προκειμένου να κρατήσει τον έλεγχο του
Υπουργείου και μετά την αποχώρησή του απ’ αυτό.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Θεωρούμε χρέος και καθήκον μας να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και
με κάθε μέσο που διαθέτουμε (συνδικαλιστικό, πολιτικό, νομικό), για να
ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας για άλωση του Υπουργείου.
Θα αγωνιστούμε για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να
συμμετάσχουν σε μια δίκαιη και νόμιμη διαδικασία, από την οποία οι πιο ικανοί και όχι οι

αρεστοί, να αναδειχθούν για να μπορέσει επιτέλους η Δημόσια Διοίκηση να αποκτήσει την
ανεξαρτησία που χρειάζεται, για να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, όπως είναι άλλωστε
και η αποστολή της, και όχι τα προσωπικά συμφέροντα κάποιων που θεωρούν ότι το κράτος
είναι λάφυρο που τους ανήκει.
Σας καλούμε να συμπαρασταθείτε και να συμμετάσχετε στις ενέργειες που θα
πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία μας από δω και πέρα, που σκοπό θα έχουν την
παρεμπόδιση και ακύρωση αυτών των σχεδιασμών, που μας γυρίζουν πολλά
χρόνια πίσω.
ΤΟ Δ.Σ.
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