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         Αθήνα 1-12-2014 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

΄ 
Κάθε πολιτικό πρόσωπο γνωρίζει ότι θα βρίσκετε στη δημοσιότητα για 

όσο διάστημα θα ασκεί τα καθήκοντά του.  Ο τρόπος όμως με τον οποίο  θα 
απασχολεί τη δημοσιότητα, δηλαδή αν την απασχολεί  θετικά  με τη δράση 
του και την επίλυση προβλημάτων στον  τομέα αρμοδιότητας του ή θα την 
απασχολεί με την ανικανότητά του, είναι δική του επιλογή. 

Τα παραπάνω ισχύουν φυσικά και και για τον Ειδικό Γραμματέα του 
ΥΠΑΑΤ τις επιλογές του οποίου έχουμε καταδικάσει στο παρελθόν.  ∆εν 
πρόκειται να ξεχάσουμε φυσικά την  προθυμία που επέδειξε για την 
υλοποίηση του απαράδεκτου νομικού μορφώματος που αφορούσε την 
«αξιολόγηση» των ∆ημοσίων υπαλλήλων. Ενός νόμου που δεν εφαρμόσθηκε  
χάριν της σθεναρής αντίστασης των Γεωτεχνικών ∆ημοσίων Υπαλλήλων και 
τον οποίο νόμο πρόκειται σύντομα να τροποποιήσει ο εμπνευστής του, 
Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος 
εξαιρούσε τους υπαλλήλους της ΜΟ∆ δημιουργώντας υπαλλήλους δύο 
ταχυτήτων ουδόλως προβλημάτισε τον  Ειδικό Γραμματέα. Εξ’ άλλου την 
αδυναμία του στους υπαλλήλους της ΜΟ∆ ουδέποτε την έκρυψε!!! 

Ένα άλλο θέμα για το οποίο είχαμε καυτηριάσει τη στάση του ήταν η 
ύπαρξη ακέφαλων τμημάτων στις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτόν και 
είχαμε επισημάνει ότι αυτό οφείλονταν στην επιθυμία του να ορίσει  
προϊσταμένους υπαλλήλους της ΜΟ∆. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει 
επιλέξει, ως στενό  συνεργάτη του για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, 
υπάλληλο της ΜΟ∆ με πτυχίο Θεολόγου. Βέβαια πιστεύαμε ότι αυτές του οι 
ενέργειες οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι δεν είχε 
καταλάβει την σοβαρότητα  της κατάστασης. Τα γεγονότα όμως που 
ακολούθησαν αποδεικνύουν ότι αυτά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 
σχεδίου. 

Όπως είναι γνωστό σε όλους η εφαρμογή του νέου Οργανισμού του 
ΥΠΑΑΤ πήρε παράταση  δύο μηνών με τη δικαιολογία ότι έπρεπε να 
επιτευχθεί ο κανόνας του ν+2.  Επομένως όλοι περίμεναν  ο Ειδικός 
Γραμματέας να ασχοληθεί αποκλειστικά με  αυτό και όχι να αναλώνεται σε 
μηχανορραφίες για το βόλεμα ημετέρων και παρατρεχάμενων  του 6ου ορόφου 
της Αχαρνών 2. Επειδή όμως τίποτα δεν μένει κρυφό,  την περασμένη 
Παρασκευή αποκαλύφθηκε ότι αντί να τον απασχολεί   η επίτευξη του στόχου 
του ν +2, το κύριο μέλημά του ήταν το βόλεμα ημετέρων.  

Σε αυτές τις μεθοδεύσεις  ο Ειδικός Γραμματέας  προχώρησε σε 
συνεργασία  με στενό συνεργάτη του Υπουργού, ο οποίος σύμφωνα με 
δημοσιογραφικές πηγές (σχετικά πρόσφατα δημοσιεύματα)  δεν μπορεί να 
διαβιβάσει έναν φάκελο από τον  6ο  στον 2ο  όροφο, δημιουργώντας πολιτικό 
πρόβλημα, ασχολείται  κατά προτεραιότητα με το βόλεμα των  κολλητών του.  



ΚΚ 24-11-2014 

Συγκεκριμένα την περασμένη Παρασκευή  προχώρησαν στην 
τοποθέτηση  προϊσταμένων σε τρεις  Μονάδες της ∆ιαχειριστικής Αρχής.    Για 
την έλλειψη προϊσταμένων  στις  παραπάνω μονάδες  έχουμε  αναφερθεί και 
σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας και είχαμε αναφερθεί στην ανάγκη να 
τοποθετηθούν άμεσα προϊστάμενοι  γεωτεχνικού κλάδου. ∆υστυχώς  όμως 
μόνο οι δύο εκ των τριών είναι γεωτεχνικοί. Επιπροσθέτως  διαβάζοντας τις 
αποφάσεις ορισμού των προϊσταμένων δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα  
τόσο για την χρονική στιγμή που επιλέχθηκε, δηλαδή λίγες ημέρες πριν την 
εφαρμογή του νέου οργανισμού, όσο και τις σκοπιμότητες που αυτές  
εξυπηρετούν.  Επίσης από τους τρεις προϊσταμένους, η μία είναι νομικός, 
υπάλληλος της ΜΟ∆, δηλαδή  ανήκει στην κατηγορία των υπαλλήλων με 
διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης αφού de facto ανήκουν στους «άριστους» 
υπαλλήλους, γνωστή παρατρεχάμενη των Υπουργικών Γραφείων, που πάλι 
με τις γνωστές αξιοκρατικές διαδικασίες κατάφερε να  ορισθεί και στο ∆Σ του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Κατόπιν  των παραπάνω δημιουργούνται  ορισμένα ερωτήματα που  ο 
Ειδικός Γραμματέας οφείλει να απαντήσει άμεσα: 

1. Ποιος ο λόγος που οι τοποθετήσεις  έγιναν μόλις  δόθηκε στη 
δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για  το ΕΣΠΑ 2014-2020;  

2. Γιατί η πλέον  νευραλγική Μονάδα της ΜΟ∆ απέκτησε προϊστάμενο 
7 ολόκληρους μήνες μετά την  θετική αξιολόγηση  υποψήφιας 
προϊσταμένης από την ΜΟ∆; Που αποσκοπούσε αυτή η 
καθυστέρηση; Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ιδιότυπο είδος 
ομηρίας;  Αυτό  εντάσσεται στα πλαίσια  επίτευξης του ν+2;  

3. Η παραπάνω κωλυσιεργία έχει σχέση με τις προσπάθειες του 
Ειδικού γραμματέα να τοποθετήσει άλλον  εκλεκτό του υπάλληλο 
ως προϊστάμενο; θα μπορούσε αυτό να χαρακτηρισθεί ως ομηρία; 

4. Γιατί οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν λίγες μέρες πριν την εφαρμογή 
του νέου Οργανισμού του ΥΠΑΑΤ; σε τι αποσκοπεί αυτό;  

5. Γιατί στην απόφαση ορισμού της  προϊσταμένης της Μονάδας ∆ της 
Ειδικής Υπηρεσίας  Εφαρμογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας δεν 
αναφέρεται η απόφαση απόσπασής της συναδέλφου στην  
συγκεκριμένη υπηρεσία; Αυτό έγινε εκ παραδρομής ή  είναι εκ του 
πονηρού και αποσκοπεί  στο να είναι έωλη η τοποθέτηση της 
συναδέλφου;   

Πλέον είναι ολοφάνερο ότι υπάρχουν δύο τάσεις.  Η μία που πιστεύει 
και αγωνίζεται για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και στην οποία έχει 
ενταχθεί το σύνολο των γεωτεχνικών  και μια δεύτερη  που αποτελεί μια 
θλιβερή μειοψηφία που αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό 
τους βόλεμα και το βόλεμα  των κολλητών τους. 

Αυτή η θλιβερή μειοψηφία πρέπει να γνωρίζει ότι εμείς δεν έχουμε 
δεσμεύσεις γιατί διαχρονικά ουδέποτε διεκδικήσαμε κυβερνητικές θέσεις, ούτε  
έχουμε συγγενείς (γονείς, πεθερούς, αδελφούς, εξαδέλφους, κλπ)  που έχουν 
εκκρεμείς υποθέσεις  με το ΥΠΑΑΤ. ∆ιαχρονικά έχουμε ταχθεί υπέρ της 
αξιοκρατίας Και πρέπει να ξέρουν ότι  πριν μερικά χρόνια, όταν  είχαμε έρθει 
σε σύγκρουση με την τότε πολιτική ηγεσία για την υπόθεση του Βατοπεδίου, 
κάποιοι μας μέμφονταν και μας κατηγορούσαν. Σήμερα όμως αυτοί 
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παραπέμπονται  σε δίκη. Οι δε πολιτικοί τους προϊστάμενοι που τις εντολές 
τους εκτελούσαν είναι άφαντοι. ∆ιαχρονικά αυτή είναι η τύχη όσων 
προσπαθούν  να εκμεταλλευτούν  τις θέσεις  που κατέχουν πρόσκαιρα για την 
εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών.  Γι’ αυτό και θέλουμε να κάνουμε γνωστό 
στους εμπνευστές των παραπάνω μεθοδεύσεων ότι αυτές  δε θα μείνουν  
έτσι. 

Τελειώνοντας πρέπει να επισημάνουμε την υποχρέωση του  Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, που όπως ξέρουμε δεν έχει γνώση των 
παραπάνω απαράδεκτων μεθοδεύσεων,  να αποπέμψει άμεσα τόσο τον 
ειδικό Γραμματέα όσο και τον στενό συνεργάτη του. Στο ΥΠΑΑΤ δεν υπάρχει 
η πολυτέλεια για την εφαρμογή καιροσκοπικών πολιτικών αλλά είναι άμεση η 
ανάγκη για αξιοκρατία και διαφάνεια. 


