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

Θέμα: Κοινοποίηση απόφασης του 35ου 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 μας σχετικά με τα ζητήματα
που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας και οι εργαζόμενοι σε αυτές, με την κοινοποίηση της
απόφασης του 35ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το οποίο
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αγριά του Βόλου στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2017.
Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των συνέδρων μας, οι οποίοι
εκπροσωπούν τους εργαζομένους στις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες περιβάλλοντος της
χώρας, αναδείχτηκαν τα ζητήματα που μας απασχολούν, διαμορφώνοντας το διεκδικητικό πλαίσιο
της Ομοσπονδίας για το προσεχές διάστημα, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
 Την παύση της διαρκούς απαξίωσης των τεχνικών υπηρεσιών, με τη συνεχή
μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι οποίες λειτουργούν με
αμφισβητούμενη διαφάνεια, έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο, έχουν κόστος πολύ
μεγαλύτερο από αυτό των τεχνικών υπηρεσιών μας και στοιχίζουν πανάκριβα στον Ελληνικό λαό.
 Την αντίθεσή μας στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), με όποια
μορφή και αν αυτές εμφανίζονται που έχουν ως απώτερο στόχο τη συνολική εκποίηση του
δημόσιου τομέα (υποδομές, δίκτυα, ενέργεια, νερό, κλπ.)
 Tον έλεγχο των εσόδων των διοδίων, που εισπράττουν οι παραχωρησιούχοι, από
το δημόσιο που διαθέτει την τεχνογνωσία, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη δράση των
παραχωρησιούχων.


Την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, η οποία στερείται ενός ολοκληρωμένου,
σύγχρονου και αποτελεσματικού σχεδίου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, καθώς και
την επανένταξη των υπηρεσιών αποκατάστασης σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ,ΤΑΠ, ΥΑΣΒΕ) μαζί
με το έμπειρο προσωπικό της στη ΓΓΥ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις.

Την άμεση ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της
χώρας και την αντιμετώπιση των άδικων ποινικών διώξεων (που προβλέπονται από το άρθρο 7
του Ν. 3481/2006) των συναδέλφων που ασχολούνται με το αντικείμενο της συντήρησης με την
προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα τους διασφαλίζει την απρόσκοπτη εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τ.Ε.Ε., ως τεχνικού συμβούλου
του Κράτους, με την ένταξη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Κύριε Υπουργέ,
Ευελπιστούμε, αφού μελετήσετε την απόφαση του Συνεδρίου μας, να ορίσετε συνάντηση μαζί
μας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις τεκμηριωμένες απόψεις μας για τα
ανωτέρω θέματα, προκειμένου να συμβάλουμε στην ενίσχυση του αντικειμένου της
εργασίας μας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, ώστε να διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της
Δημόσιας Διοίκησης.

Συνημμένα:
1.

Η Απόφαση του 35ου Τακτικού Συνεδρίου

