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Θέμα: Κατάργηση του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ ως Συμβούλου του Κράτους
και μετάλλαξη του σε «αναθέτουσα Αρχή» δημοσίων συμβάσεων,
«Επιχειρηματία» και «Συγκυβερνήτη».
Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ είχε εντοπίσει και καταγγείλει δημόσια με κάθε μέσο, την
μετάλλαξη του ΤΕΕ σε «αναθέτουσα Αρχή» «Επιχειρηματία» και
«Συγκυβερνήτη».
Μία ενορχηστρωμένη συμπαιγνία της κυβέρνησης και του ΤΕΕ όπου καταργείται ο
θεσμικός του ρόλος, ως σύμβουλος του Κράτους και χάνει τον επιστημονικό του και
γνωμοδοτικό του ρόλο.
Η σχέση κυβέρνησης και ΤΕΕ δεν είναι σημερινή και έχει στοιχεία
«ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» από το 2018.
1. Στη συνάντηση του ΤΕΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών 8/1/2020
διαπιστώθηκε η υποστελέχωση των ΟΤΑ . Αποτέλεσμα αντί να γίνουν
προσλήψεις προσωπικού, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ψηφίστηκε ο
νόμος 4674/12-3-2020 και 4735/2020 όπου δήμοι και περιφέρειες θα
μπορούν να συστήνουν αναπτυξιακούς οργανισμούς , εταιρείες Α.Ε., οι οποίες
προορίζονται, όπως αναγράφεται στην εισηγητική έκθεση του νόμου, να
υποκαταστήσουν τις τεχνικές υπηρεσίες των ενδιαφερομένων ΟΤΑ.
https://www.iefimerida.gr/politiki/takis-theodorikakos-lysi-gia-ypostelehosi-ota
2. Στη συνάντηση του ΤΕΕ με τον Υπουργό υποδομών και μεταφορών
21/10/2019 ο κύριος Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφέρθηκε στην ίδρυση
του Εθνικού Μητρώου Δημοσίων Έργων κ.λ.π.. Λίγες ημέρες μετά ψηφίζεται
στο νόμο 4635/31-10-2019 το άρθρο 10, όπου θεσμοθετείται το Εθνικό
Μητρώο Υποδομών. Αργότερα με την υπ’ αριθμόν 2652/ 15-7-2020, Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ανατίθεται στο ΤΕΕ η ανάπτυξη και
λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών. Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. πρωτ.
29614/10/12/2020 προκήρυξη του προέδρου του ΤΕΕ επαναπροκηρύχθηκε
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Σχεδιασμός Υλοποίησης
θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη
και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών».
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/123859/synantisi-karamanli-stasinoy-stoepikentro-i-epitahynsi-ton-diadikasion
3. Η σχέση κυβέρνησης και ΤΕΕ (ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) συνεχίζεται με την υπ΄ αριθ.
Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 117828/ 1338/ 07/12/2020 απόφαση του Υφυπουργού
περιβάλλοντος και ενέργειας «Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του
Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του νόμου 4495/2017 και
τέλους ανταπόδοσης» και ορίζεται το ΤΕΕ Πάροχος (προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και ενέργειας, τους μηχανικούς της χώρας, τους
πολίτες) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ανάπτυξης του
πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου».

Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ πιστεύει ότι οι ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης
του ΥΠΕΝ θέτουν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με διατάξεις του
Συντάγματος , και του ενωσιακού δικαίου.
Για το λόγο αυτό η ομοσπονδία έκρινε σκόπιμο την προσβολή της
απόφασης, ασκώντας αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Μετά την αίτηση της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ ενώπιον του ΣτΕ, με απόφαση της
Προέδρου του, παραπέμφθηκε την 03/02/2021 στην Ολομέλεια του
Δικαστηρίου, αφού κρίθηκε ότι, με τις ανωτέρω αιτήσεις ακύρωσης και
αναστολής, τίθενται νομικά ζητήματα «μείζονος σημασίας».
Με την αίτηση ακύρωσης της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, προβάλλονται σειρά
νομικών ισχυρισμών που αφορούν αφενός τη νομική ισχύ της
νομοθετικής εξουσιοδότησης της προσβαλλόμενης Υπουργικής
Απόφασης, αφετέρου την έλλειψη δυνατότητας του ΤΕΕ να ασκεί τις
αρμοδιότητες αυτές και να εισπράττει το προβλεπόμενο «ανταποδοτικό
τέλος», καθώς και την παραβίαση των διατάξεων του Εθνικού και του
ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και
τη σύναψη συμβάσεων.
Η Ομοσπονδία θα προσφύγει και κατά της προκήρυξης του Προέδρου
του ΤΕΕ ενώπιον του ΣτΕ και για το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση
και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου ψηφιακού
Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών» με προϋπολογισμό
45.415.000 με ΦΠΑ. διότι από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία
και τους σκοπούς του ΤΕΕ, δεν προκύπτει η δυνατότητα του ιδίου να του
ανατίθενται παρόμοια έργα, όπως εν προκειμένω η ανάπτυξη, διαχείριση
λειτουργία του Εθνικού μητρώου Υποδομών. Περαιτέρω με την εν λόγω ανάθεση
τίθενται πιθανόν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τις διατάξεις του
Συντάγματος και του ενωσιακού δικαίου.
Είναι αξιοσημείωτο ότι:
1) Η διαδικασίες της διακήρυξης του Προέδρου του ΤΕΕ είναι εκτός της
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
2) Δεν τηρήθηκαν από τον ν. 4412/2016 συγκεκριμένες διαδικασίες
απαραίτητες για δημόσιες συμβάσεις.
3) Η διακήρυξη κινήθηκε μέσα σε αυθαιρεσίες οι οποίες την καθιστούν
«φωτογραφική»
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.
Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνει ότι:
1) Θα συνεχίσει τον αγώνα της τόσο σε συνδικαλιστικό, όσο και σε νομικό
επίπεδο.
2) Θα αντισταθεί στην κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα.
3) Είμαστε αντίθετοι με την ουσιαστική κατάργηση του δημοσίου χαρακτήρα του
ΤΕΕ, αφού η λειτουργία του πλέον μεταφέρεται σε ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες
ουσιαστικά θα συμμετέχει ως μέτοχος και αυτό θα οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε
περιπέτειες τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ.
4) Θα παλέψουμε για την χρηματοδότηση του ΤΕΕ από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και όχι από «επιχειρηματικούς πειραματισμούς».
5) Θα αγωνιστούμε ώστε να υπάρξει ένας ειλικρινής διάλογος μεταξύ των
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας

και των επαγγελματικών οργανώσεων, συλλόγων κλπ με στόχο τον προσδιορισμό
του ρόλου του ΤΕΕ και των άλλων επιστημονικών φορέων, καθώς και τη
διαμόρφωση των συνθηκών για την παροχή συνδρομής αυτών στην Πολιτεία,
ώστε να θέσει σαφείς ολοκληρωμένους κανόνες στην κατασκευαστική
δραστηριότητα της χώρας.
Διαφορετικά η κυβέρνηση θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη
σύγχυση, το χάος, την αντιπαλότητα μεταξύ των μελών και φορέων, την
αδιαφάνεια και την πιθανή διαπλοκή, που θα επικρατήσουν με τέτοιου
είδους διαγωνιστικές διαδικασίες που διέπονται και από φωτογραφικές
διατάξεις.
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε συστράτευση.

