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Προς : Τον Υπουργό Υ.Π.ΕΝ. κ. Γ. Σταθάκη
Κοιν.: 1. Αναπλ. Υπουργό Υ.Π.ΕΝ. κ. Σ. Φάμελλο
2. Γεν. Γραμ. Υ.Π.ΕΝ. κα Χ. Μπαριτάκη

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 απασχολούν τις υπηρεσίες μας και τους εργαζομένους σε αυτές, με την κοινοποίηση της
απόφασης του 35ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το οποίο
πραγματοποιήθηκε 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 κωδικοποίηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και
την απλοποίηση των διαδικασιών που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την
δημιουργία επενδύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα το φυσικό μας κεφάλαιο.
 Τη ριζική αναβάθμιση της περιβαλλοντικής πολιτικής, διαμορφώνοντας όρους και
πολιτικές για την προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
της προώθησης της «πράσινης ανάπτυξης» προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 Την πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση της χώρας με τρόπο που θα αναιρεί
οριστικά την αυθαίρετη δόμηση και τους ασφυκτικούς συντελεστές, καθώς και την αναδιατύπωση
και αποσαφήνιση του Ν. 4269/2014 (ΧΩΠΟΠΕ) και του Ν 4315/2014 (Πράξεις Εφαρμογής) γιατί,
ως έχουν, καθιστούν ανεφάρμοστο ουσιαστικά τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ενώ δημιουργούν και
πολλά ερωτηματικά στην εφαρμογή του.
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

