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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Υποδομών,
κλιμακώνοντας τις ενέργειες που είχαν αποφασιστεί στο Δ.Σ. της 15ης Μαΐου, μετά και
τη ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, αποφάσισε στη
χθεσινή του συνεδρίαση, τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από κάθε διαδικασία
ή ενέργεια, που συνδέεται με την λειτουργία των Επιτροπών της Διεύθυνσης
Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μέχρι και τη Δευτέρα 19 Ιουνίου
2017, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων
υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου – μέλη των Επιτροπών, τους οποίους
εκπροσωπούμε.
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, από συγκεκριμένα καθήκοντα,
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το
αρμόδια Δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης,
αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.



Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη, ο οποίος σε
τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου από το βήμα του
Κοινοβουλίου αναφέρθηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την Δ/ντρια της
Υπηρεσίας Μητρώων, λόγω της ειδικότητάς της και του κλάδου της (ΠΕ Διοικ/κού–
Οικονομικού και ειδικότητα Θεολογίας).
Ειδικότερα, θέλουμε να αναφέρουμε ότι, η συγκεκριμένη υπάλληλος, που σήμερα
προΐσταται της Δ/νσης Μητρώων, κατέχει τη θέση αυτή περίπου πέντε χρόνια, (αρχικά
ως αναπληρώτρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3839/2010 και
κατόπιν μέσω δύο Υπουργικών Αποφάσεων). Η πολυετής εμπειρία της, άνω των 20
ετών στην συγκεκριμένη Υπηρεσία σε όλες τις βαθμίδες, (Προϊσταμένη Τμημάτων)
καθώς και η ενασχόλησή της σε επιτροπές σχετικά με το αντικείμενο της Δ/νσης
(επιτροπή ΜΕΕΠ, επιτροπές αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, διαμόρφωσης
κριτηρίων κατάταξης και αξιολόγησης τεχνικών εταιρειών κλπ) της επιτρέπουν άριστη
γνώση του αντικειμένου της Δ/νσης Μητρώων.
Το Δ.Σ.

