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Αθήνα, 15-2-2021
Αρ. Πρωτ. : 8410
Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Υπ. Εσωτερικών
Σε πρόσφατη (8/2/21) συνέντευξή του, στο ραδιόφωνο του Αlpha 98.9, ο
Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, επιχαίρει για το γεγονός της μείωσης των
Δημοσίων Υπαλλήλων, την τελευταία δεκαετία, κατά 400.000. Με καθαρά ειρωνική
διάθεση, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «…Ε, δεν
κατέρρευσε και τίποτα… λόγω της μείωσης».
Αυτό να το πει στους πάνω από μισούς Δήμους της χώρας που υποχρεούνται
να λειτουργήσουν ΥΔΟΜ μέσα στο 2021 και δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό.
Να το πει στους συναδέλφους μας των Τεχνικών Υπηρεσιών που έχουν
πλήθος από μελέτες και επιβλέψεις να διεκπεραιώσουν.
Να το πει στους 8.000 συναδέλφους μας Μηχανικούς που μειωμένοι άνω του
35% σε δέκα χρόνια καλούνται να καλύψουν ένα μεγαλύτερο εύρος αρμοσιοτήτων
και νομοθεσίας (και υπό τον πέλεκυ μηνύσεων και διώξεων για υπηρεσιακές τους
υποθέσεις)
Να το πει σε όλες τις κυβερνήσεις που με πρόσχημα αυτές τις ελλείψεις
νομοθετούν συνεχώς εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες ώστε μόνοι τους να
κανονίζουν τα πάντα (βλέπε “Αναπτυξιακούς Οργανισμούς” κλπ)
Να το πει σε όσους συνέχισαν και συνεχίζουν να διορίζουν από την πίσω
πόρτα κομματικούς στρατούς χιλιάδων, αυτοί πραγματικά δε θα λείψουν από
κανέναν
Να το πει και στους συνταξιούχους που περιμένουν τρία έως και πέντε
χρόνια για να πάρουν τις συντάξεις τους
Να το πει στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς με τα 25 παιδιά στην τάξη
και τις μεγάλες ελλείψεις και τους 50.000 αναπληρωτές
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Να το πει και στο χώρο της υγείας όπου το ΕΣΥ έχει φτάσει στα όριά του και
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πρωτοβουλία σας άφησε ξεκρέμαστους και ντροπιασμένους όταν ζητήσατε κλίνες
για ασθενείς Covid
Να το πει και στην αυτοδιοίκηση, στα Υπουργεία, ακόμη και στο δικό του
Υπουργείο που ζητάνε κόσμο με κινητικότητα και δε βρίσκουν γιατί η ίδια δε μπορεί
σε καμία περίπτωση να καλύψει τα τεράστια κενά που υπάρχουν ειδικά σε
Μηχανικούς, απλά ανακυκλώνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης.
Να το πει τέλος στα χιλιάδες νέα παιδιά που έχουν ξενιτευτεί σε αναζήτηση
ενός κάποιου μέλλοντος, αφού πρώτα σπούδασαν εδώ και δε μπορούν να
απορροφηθούν πουθενά.
Κατά την εκτίμησή του το σύστημα δεν κατέρρευσε κι ορθώς έγιναν αυτές οι
μειώσεις προσωπικού, χωρίς αναπλήρωση. Είναι προφανές, ότι ο Υπουργός
Εσωτερικών με τις δηλώσεις του δίνει το στίγμα των μηδενικών προσλήψεων που
σκέφτεται να κάνει στο Δημόσιο. Κι ο νόμος που ψήφισε για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ
και την καθιέρωση γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού για τις προσλήψεις δεν ήταν
τίποτε άλλο παρά ένα προπέτασμα καπνού, προκειμένου να κρύψει την ουσία της
πολιτικής που θα εφαρμόσει, που δεν είναι άλλη από την περαιτέρω μείωση του
Δημόσιου Τομέα, ώστε να κυριαρχήσουν παντού ανεξέλεγκτα οι ιδιώτες με τραγικά
αποτελέσματα για το Δημόσιο Συμφέρον,

την ασφάλεια των Υποδομών, το

περιβάλλον και τα λαϊκά συμφέροντα. Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει ως ΠΟ
ΕΜΔΥΔΑΣ ότι η μόνη λύση είναι η πρόσληψη νέων υπαλλήλων με μόνιμη και
σταθερή σχέση εργασίας και θα επιμείνουμε σε αυτό.
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