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Απρόσκοπτασυνεχίζονται τα ρουσφέτια των μετατάξεων, με τον υπουργό Υποδομών Χρ. Σπίρτζη
να υπογράφει μία ακόμη σχετική απόφαση. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, εκτός από το
χαρακτήρα της… εξυπηρέτησης, η μετάταξη έχει και πολιτική χροιά, καθώς, όπως αναφέρουν
αναλυτές, μέσω της εν λόγω απόφασης ο υπουργός Υποδομών φαίνεται να διεμβολίζει την αυλή
της Φώφης Γεννηματά, εκτός, βέβαια, εάν έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες συνεννοήσεις…
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Γ 1067 / 10-06-2019, που περιέχει τη σχετική απόφαση του
Χρήστου Σπίρτζη (σημ: έχει υπογραφεί την ίδια ημέρα που δημοσιεύεται, γεγονός σπάνιο στη
λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου) μεταφέρεται ο Ανδρέας Στοϊμενίδης του Δημητρίου,
υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών,
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης στη Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ
Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης, Υπηρεσία Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, Τμήμα Θεσσαλονίκης
(ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/ΤΘ) του ΟΣΕ, σε κενή οργανική θέση ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
του κλάδου Μηχανικών.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν όσοι γνωρίζουν, ο κ. Στοϊμενίδης αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση
του "βαθέως" ΠΑΣΟΚ. Συνδικαλιστικό στέλεχος με τέσσερις – πέντε ιδιότητες και "απαραίτητος"
στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι επί χρόνια συνδικαλιστής στο ΤΕΕ, έχει διατελέσει
πρόεδρος των Πανελλήνιων Συλλόγων των υπαλλήλων τεχνικών εταιρειών (ΟΣΕΤΕΕ και ΣΤΥΕ),
εκπρόσωπος σε ευρωπαϊκό όργανο για την υγεία και τη ασφάλεια στην εργασία κ.ο.κ. Παράλληλα
αποτελεί μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής.
Ηπολιτική χροιά του εν λόγω ρουσφετιού έγκειται στο γεγονός, όπως αναφέρουν αναλυτές, ότι ο
υπουργός Υποδομών κάνει ρουσφέτια στην αυλή της προέδρου του ΚΙΝΑΛ. Σημειώνουν δε ότι ο
κ. Στοϊμενίδης είναι γνωστό "προεδρικό" στέλεχος του ΚΙΝΑΛ: σύμφωνα με παλαιότερες διαρροές,
θα αποτελούσε την πρόταση της Φώφης Γεννηματά για γραμματέας του Κινήματος, θέση την
οποία τελικώς ανέλαβε ο νυν Γραμματέας.
Οκ. Στοϊμενίδης, λοιπόν, κατά τα φαινόμενα, έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με τους πρώην
συντρόφους του που επήδησαν στον ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζουν ορισμένοι κύκλοι, όπως αποδεικνύει η
μετάταξη "πάνω στο φώτο φίνις" της κυβέρνησης. Με αφορμή και τη συγκεκριμένη μετάταξη, οι

ίδιοι υποστηρίζουν ότι φαίνεται να ανοίγει ένας νέος δρόμος συνεργασίας, μετά τη στροφή του
ΚΙΝΑΛ προς τα αριστερά και την αποπομπή Βενιζέλου.
Αλλάκαι "μετά τη σοσιαλδημοκρατική στροφή του Αλέξη Τσίπρα με την "Προοδευτική Συμμαχία"
και τη σοσιαλδημοκρατική όχι αριστερή πλέον, ατζέντα στο πρόγραμμα που παρουσίασε ενόψει
εκλογών". Πηγές με γνώση αναφέρουν ότι ο κ. Στοϊμενίδης, παρότι έχει εκλεγεί με την παράταξη
του ΠΑΣΟΚ στο ΤΕΕ, δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας με τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν
προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και πρόσκεινται στον πρώην Πρόεδρο Χρήστο Σπίρτζη. Και
αναμένεται να προσχωρήσει στη συνεργασία και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εκλογών ΤΕΕ
τον Νοέμβριο.
Αξίζεινα σημειωθεί ότι ο κ. Στοϊμενίδης, σε ανάρτησή του Facebook, δηλώνει ικανοποιημένος,
σημειώνοντας (η μορφοποίηση του αρχικού κειμένου έχει διατηρηθεί): "Εχθές κυνηγήσαμε ένα
διαδικαστικό θαύμα. Ότι δεν έγινε σε 5 μήνες να γίνει σε μία ημέρα. Μου έλεγαν όλοι "σιγά μην το
προλάβεις". Ευχαριστώ φίλους, συνεργάτες και εργαζόμενους σε Αποκεντρωμένη, ΥΠΟΜΕΔΙ, και
ΓΛΚ για την πλήρη κατανόηση και την απίστευτα μεγάλη βοήθεια. Το συμπέρασμα είναι ότι με
πίστη, στόχο, σκληρή προσπάθεια και δεμένη παρέα, μπορούμε "ΝΑ ΓΥΡΊΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΑΝΑΠΟΔΑ". Το παρόν μήνυμα είναι και κοινωνικό- πολιτικό, όχι κατ' ανάγκη εκλογικό.
#comebacktotrain"
Ερωτηματικά
Τηνίδια στιγμή, παράγοντες της δημόσιας διοίκησης θέτουν σοβαρά ερωτηματικά για την πρακτική
των μετατάξεων της τελευταίας στιγμής, οι οποίες έλαβαν μορφή "καταιγίδας" τις τελευταίες
ημέρες. Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση ερωτηματικά προκαλούνται και από ορισμένα άλλα
γεγονότα. Για πόσους και ποιου είδους υπαλλήλους, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να
ολοκληρωθεί η μετάταξη μέσα σε μία μόλις ημέρα;
Καιπως γίνεται ιδίως τη συγκεκριμένη μετάταξη να συνυπογράφουν ο υπουργός Υποδομών και ο
Γενικός Γραμματέας (Αποκεντρωμένης Διοίκησης), όταν η απόφαση μιας μετάταξης είναι
Υπουργική; Δεν θα έπρεπε να υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, ως ο έχων την αρμοδιότητα
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων;
Η απάντηση του κ. Στοϊμενίδη
Οκ. Στοϊμενίδης απαντά τα εξής:
"Σεσχέση με δημοσιεύματα τα οποία χαρακτηρίζουν ρουσφετολογική μία μετάταξη η οποία έγινε
τελικά με μεγάλη καθυστέρηση και εντάσσεται σε ΚΥΑ του Δεκεμβρίου του 2018, περί επιστροφής
στον ΟΣΕ εργαζόμενων που μετατάχθηκαν από τον Οργανισμό σε άλλους φορείς με το πρώτο
μνημόνιο, είναι σαφές ότι είναι ψευδή και θέλουν να πλήξουν την Παράταξή μας.
Οιαναφορές στο ΤΕΕ, αποδεικνύουν την πηγή του δημοσιεύματος και την αγωνία που υπάρχει
εκεί, για αλλαγή των συσχετισμών στις ερχόμενες εκλογές.

Ηστοχοποίηση του Κινήματος Αλλαγής είναι ένα εργαλείο για να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα
στο θέμα και να μας πλήξει πολιτικά στην προεκλογική περίοδο.
Ταγεγονότα δίνουν τις απαντήσεις.
• Στις28/12/2018, εκδίδεται η με αριθμό Δ4δ/102113 ΚΥΑ ΄΄Έπαναφορά υπαλλήλων που
μεταφέρθηκαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) και 9 του ν.
3920/2011 (Α΄ 33) σε διάφορους φορείς του Δημοσίου (ΦΕΚ Β΄ 5927), λόγω της συνταξιοδότησης
μεγάλου αριθμού εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων και Μηχανικών του
ΟΣΕ και της αδυναμίας εκτέλεσης τεχνικού έργου.
• Στις 22/02/2019, λαμβάνεται η σχετική απόφαση- έγκριση από το ΔΣ του ΟΣΕ για επαναφορά
100 περίπου μεταταχθέντων στους οποίους περιλαμβάνονται και συνάδελφοι Τεχνικοί και
Μηχανικοί.
• Στις 17/04/2019 υπογράφεται η σχετική απόφαση από τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών
• Στις06/06/2019 υπογράφεται η σχετική απόφαση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και στις 10/06/2019 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αξίζει να αναφερθεί
• ότι η μετακίνηση μου δεν προηγήθηκε των μετατάξων της κατηγορίας των συναδέλφων μου
Μηχανικών, αλλά ακολούθησε τη διαδικασία άλλων συναδέλφων μου, που μετατάχθηκαν πριν
από εμένα.
• Δεν πρόκειται για μισθολογική ή διοικητική αναβάθμιση ή για προνομιούχο θέση. Επιστρέφω σε
θέση Μηχανικού στον ΟΣΕ.
Στουςαπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς δεν θέλω να απαντήσω. Εκεί οι απαντήσεις δίνονται από την
πορεία του καθενός μας.
Δενείμαι διατεθειμένος ούτε να ανεχτώ ούτε να συμμετάσχω σε περαιτέρω επίταση νοσηρού
κλίματος ανθρωποφαγίας.
Είμαιστη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση".
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