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Προς : Τον Υπουργό Yποδομών & Μεταφορών κ.
Χ. Σπίρτζη
Κοιν.: 1. Υφυπουργό Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.,
κ. Ν. Μαυραγάνη
.
2. Γεν. Γραμματέα ΥΠΟ.ΜΕ. κ. Αθ. Βούρδα
3. Γεν. Γραμματέα Υποδομών κ. Γ. Δέδε

Θέμα: Κοινοποίηση απόφασης του 36ου Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και
καθορισμός συνάντησης με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας

Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις θέσεις – απόψεις μας σχετικά με
τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας και οι εργαζόμενοι σε αυτές, κοινοποιώντας
την απόφαση του 36ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το οποίο
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκάδα στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2018. Ο ουσιαστικός
διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των συνέδρων είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη των
προβλημάτων που μας απασχολούν και τη διαμόρφωση του διεκδικητικού πλαισίου της
Ομοσπονδίας

για το

επόμενο

χρονικό

διάστημα,

το

οποίο,

μεταξύ

άλλων,

περιλαμβάνει:
 Στελέχωση των νέων υπηρεσιών που δημιουργήθηκαν με τον νέο Οργανισμό του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (π.χ. η ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων).


Ορθή εφαρμογή του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας

Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων».
 Oρθολογική - σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών με ενιαίο σχεδιασμό, ώστε να
αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του νέου
Οργανισμού του Υπουργείου. Ορθολογική κατανομή του προσωπικού, σύμφωνα με τα

περιγράμματα των θέσεων εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία των υπηρεσιών.
 Άμεση έκδοση του νέου Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Π. και ορισμός του νέου Δ.Σ.
 Άμεση επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 3316/2005 που αφορά στη
«Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων».
 Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τ.Ε.Ε., ως τεχνικού συμβούλου
του Κράτους, με την ένταξη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων στον κρατικό προϋπολογισμό.
 Την εξασφάλιση των πιστώσεων των εκτός έδρας αποζημιώσεων για τον σωστό
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των έργων, των μελετών, του περιβαλλοντικού ελέγχου, καθώς
και του ελέγχου των μελετών επισκευής των ζημιών από φυσικές καταστροφές.
 Επαναλειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων στην Μαλακάσα Αττικής.

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας για να σας
αναπτύξουμε και προφορικά τις τεκμηριωμένες απόψεις μας που αφορούν στις διεκδικήσεις μας
για

το

προσεχές

διάστημα,

προκειμένου

να

συμβάλουμε

στην

ενίσχυση

του

αντικειμένου της εργασίας μας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, ώστε να
διαδραματίσουν

καθοριστικό

ρόλο,

τόσο

στον

εκσυγχρονισμό

και

την

αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνημμένα:
1.

Η Απόφαση του 36ου Τακτικού Συνεδρίου

