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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

     Σο απόγευμα τθσ Παραςκευισ 31/5/2013 ζνα ακόμθ κακόγουςτο ςενάριο 
εξελίχκθκε ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου (ΤΝΑ) με πρωταγωνιςτζσ τον 
Τπουργό, τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ και υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ με τθν 
μετακίνθςθ του ςυνόλου ςχεδόν των Διευκυντϊν του πολιτικοφ προςωπικοφ. Χωρίσ 
κανζνα λόγο Διευκυντζσ οι οποίοι μόλισ είχαν κλείςει ζνα χρόνο ςτισ διευκφνςεισ 
τουσ μετακινικθκαν με απόφαςθ του Τπουργοφ κ. Μουςουροφλθ λίγο πριν 
καταρτιςτεί ο νζοσ Οργανιςμόσ του ΤΝΑ όπου κα μποροφςε ςτα πλαίςια ενόσ 
ςυνολικοφ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ να γίνουν οι όποιεσ αλλαγζσ. 
Σαυτόχρονα μετακινικθκε και προςωπικό από τθ Διεφκυνςθ Λιμενικισ Πολιτικισ το 
οποίο λόγω εμπειρίασ και λόγω υποςτελζχωςθσ τθσ υπθρεςίασ, εν όψει μάλιςτα και 
τθσ ανάλθψθσ τθσ προεδρίασ τθσ Ε.Ε. από τθν Ελλάδα, είναι απαραίτθτο και 
αναγκαίο για τθν λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ςτθ διαμόρφωςθ λιμενικισ πολιτικισ.  
      Οι αιφνίδιεσ αυτζσ μετακινιςεισ όχι μόνο δεν κα λφςουν άμεςα τα ηθτιματα 
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν αλλά κα τα κακυςτεριςουν επιπλζον μζχρι να 
ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ και παραλαβισ.  
       Οι μετακινιςεισ του ςυνόλου ςχεδόν των προϊςτάμενων των διευκφνςεων, θ 
προωκοφμενθ ΚΤΑ για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικοφ και τα «ανεπίςθμα» 
ςχζδια Οργανιςμϊν που κυκλοφοροφν είναι ενταγμζνα ςε ζνα ευρφτερο ςχζδιο 
πολιτικισ του Τπουργοφ προκειμζνου να παρακάμψει από το «παράκυρο» τισ 
διατάξεισ του Ν.4150/13 αδειάηοντασ με τον τρόπο αυτό και τουσ κυβερνθτικοφσ 
εταίρουσ ΠΑΟΚ-ΔΗΜΑΡ οι οποίοι ςτιριξαν τισ τροποποιιςεισ του νομοςχεδίου ςτθ 
Βουλι και ζβαλαν φρζνο ςτθν επιλογι του για ζνα ςτρατιωτικοποιθμζνο 
Τπουργείο.  
     Ο Τπουργόσ όπωσ ζχουμε καταγγείλει και ςτο παρελκόν, για τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςυντεχνιϊν του ΤΝΑ, μζςα από τισ οποίεσ περνοφν πολιτικζσ των εφοπλιςτϊν, 
επιχειρεί να ςυρρικνϊςει τισ αρμοδιότθτεσ του πολιτικοφ προςωπικοφ και μζςα από 
το νζο Οργανιςμό γεγονόσ το οποίο κα οδθγιςει ςε διακεςιμότθτεσ – απολφςεισ 
του προςωπικοφ, οι οποίεσ άλλωςτε αποτελοφν κυβερνθτικι πολιτικι, ενταγμζνθ 
ςτθν γενικότερθ επιταγι τθσ Σρόϊκασ για τθν ςυρρίκνωςθ του Δθμόςιου Σομζα. 
Σο Δ του υλλόγου ςτο πλαίςιο των αποφάςεων και του ψθφίςματοσ τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ τθσ 29/5/2013 κα προχωριςει μπροςτά αγωνιςτικά και χωρίσ 
ςυμβιβαςμοφσ. 
Ο κ. Μουςουροφλθσ πρζπει να καταλάβει ότι ςφγχρονοσ διοικθτικόσ φορζασ τθσ 
ναυτιλίασ με Οργανόγραμμα του 1960 δεν γίνεται. 

ΟΧΙ ςτην διάλυςη των υπηρεςιών. 
ΟΧΙ ςτισ διαθεςιμότητεσ – απολφςεισ. 
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