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ΠΡΟΣ: Τους Συλλόγους – μέλη μας

Θέμα: Σχέδιο Νόμου ¨για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων¨ και εκχώρηση της επίβλεψης
των έργων σε ιδιώτες.
Συναδέλφισσες, -οι,
Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είχε επισημάνει από τον Φεβρουάριο του 2020, με την υπ’ αριθ. 13/4-22020 επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, την έντονη ανησυχία των
εργαζομένων πανελλαδικά για το αντικείμενο εργασίας και κατ’ επέκταση για τις θέσεις εργασίας.
Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, όμως, αφορά και το Υ.Π.ΕΝ. με την εκχώρηση κρίσιμων για
την κοινωνία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασιών παρακολούθησης και παραλαβής μελετών
πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
μελετών και ο περιβαλλοντικός έλεγχος.
Η δημοσιοποίηση του Ν/Σ για αλλαγές στον Ν.4412/2016 (π.χ. άρθρο 10 & άρθρο 57 του Ν/Σ)
που αφορούν το σύνολο του Δημοσίου Τομέα, καθιστούν βάσιμη την ανησυχία των
εργαζομένων για το αντικείμενο και τις θέσεις εργασίας τους.
Όσον αφορά το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών:

Με ορίζοντα τις αλλαγές στο Οργανόγραμμα

Με ιδιωτικοποίηση του Αντικειμένου του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Με νομοθέτηση που γίνεται από Υπουργεία, για αντικείμενο εργασίας που αφορά
αποκλειστικά το ΥΠΟ.ΜΕ. π.χ.
α) Υπουργείο Ανάπτυξης: Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα», άρθρο 10, καταγραφή του
¨Εθνικού Μητρώου Δημοσίων Έργων¨ που υπάρχει και ανήκει στη Γ.Γ.Υ. – Γεν. Δ/νση
Στρατηγικού Σχεδιασμού – Δ/νση Δ10 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης
Τεχνικών Έργων (ΚΗΣΠΑΤΕ)
β) N.4662/2020 της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για αντικείμενο της Γ.Γ.Υ./Γεν.
ΔΑΕΦΚ «Πρόληψη- Αντιμετώπιση - Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών» και κατασκευή
υδραυλικών, κτιριακών και άλλων έργων, που είναι έξω από την αρμοδιότητα της Γεν.
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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Μελέτη και δημιουργία έργων από Α.Ε.



Κατασκευή – Επίβλεψη από Α.Ε.



Νόμοι προσαρμοσμένοι σε Α.Ε.



Ανασύσταση των Α.Ε.



Κατασκευή έργων με παραχωρήσεις, άρα Α.Ε.

Μέχρι το τέλος του 2020 θα έχει το λογότυπο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.
Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα εν μέσω πανδημίας, χωρίς διάλογο. Έτσι ο
COVID – 19 και το έλλειμμα δημοκρατίας είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος.
Εφαρμόστηκε πλήρως το Δόγμα του ΣΟΚ, βασικό του συστατικό ο φόβος. Στη
συνέχεια, περιορίστηκαν και, μεταξύ άλλων, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Η εφαρμογή κάθε μορφής ΤΗΛΕ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ να μην γίνει ΤΗΛΕ- ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ.
Παρακαλούμε τα Δ.Σ. και τα μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων να στείλουν τις παρατηρήσεις
τους, τόσο για το Νομοσχέδιο του θέματος, όσο και για το Ν/Σ του Υ.Π.ΕΝ. «Εκσυγχρονισμός
της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας».
Συνάδελφισσες, -οι,
Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι, χωρίς εξαίρεση, με τις προτάσεις μας και τη συμμετοχή μας.
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