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ΑΠΟΦΑΣΗ 31ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Αθήνα, 13,14 & 15/5/2013

Το 31ο τακτικό εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται σε μια
χρονική περίοδο έντονης πολιτικής, αξιακής, θεσμικής και κοινωνικής κρίσης που ο λαός
μας, αλλά και λαοί των χωρών της Ευρώπης, πλήττονται από τις ακραίες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται από τις Κυβερνήσεις με πρόσχημα
την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και του χρέους κατ' εντολή των Τροϊκανών, στην
προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης, με μέτρα σε
βάρος των εργαζομένων και υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου και των τραπεζιτών.
Στη χώρα μας, επί τρία χρόνια, εφαρμόζεται το πιο σκληρό μονεταριστικό μοντέλο της
βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, δήθεν για τη σωτηρία της χώρας, με την πολιτική
της εσωτερικής υποτίμησης, της ελεγχόμενης χρεωκοπίας, της αυστηρής λιτότητας με
δραματικές μειώσεις μισθών και συντάξεων, της αύξησης έμμεσων και άμεσων φόρων,
της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της ελαστικοποίησης των αμοιβών, της
απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, της διάλυσης των ασφαλιστικών ταμείων, του
ξεπουλήματος του δημόσιου και φυσικού πλούτου αντί «πινακίου φακής».
Αποτέλεσμα των παραπάνω πολιτικών είναι η διεύρυνση της ύφεσης, η αύξηση της
ανεργίας σε ανατριχιαστικά επίπεδα, η αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και η είσοδος
της χώρας σε ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται για μια βαθιά ταξική πολιτική, μια πολιτική
που φτωχοποιεί ολόκληρους λαούς, μια πολιτική που στρώνει το έδαφος για μια εκ
νέου επέλαση ακροδεξιών και ρατσιστικών ορδών σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Η ανεργία έχει φθάσει επίσημα στο 27,2%, ενώ στους νέους υπερβαίνει το 58%, με
συνέπεια να οδηγούνται σε μαζική μετανάστευση για αναζήτηση εργασίας και ενός
καλύτερου μέλλοντος. Η οικονομία διαλύεται, οι μικρές επιχειρήσεις κλείνουν, η ύφεση
πλησιάζει αθροιστικά το 30%. Αρκετοί εργαζόμενοι εργάζονται χωρίς να πληρώνονται
και η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει προβλήματα στοιχειώδους επιβίωσης.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που θεωρήθηκαν από την αρχή της κρίσης σαν αποκλειστικά
υπεύθυνοι για όλα τα προβλήματα της χώρας, σήμερα στοχοποιούνται, για άλλη μια
φορά και χαρακτηρίζονται «υπεράριθμοι», «ράθυμοι», «διεφθαρμένοι», προκειμένου να
δικαιολογήσουν τις μαζικές απολύσεις.
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διαλύονται και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων,

2

κατάκτηση ενός αιώνα και πλέον, κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, ουσιαστικά,
καταργείται. Οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών και η διαδικασία της
«παραγωγής επίορκων» αποτελούν το όχημα για μαζικές απολύσεις, με στόχο τη μείωση
του προσωπικού και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του μνημονίου.
Τα δημόσια κοινωνικά αγαθά υποβαθμίζονται και οι δημόσιες υπηρεσίες της υγείας, της
παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας εμπορευματοποιούνται, με προοπτική να τα
απολαμβάνουν μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν. Ταυτόχρονα, αποκλείεται από αυτά η
πλειοψηφία της Κοινωνίας που σήμερα εξαθλιώνεται.
Οι πολιτικές των οποίων γινόμαστε μάρτυρες ισοπεδώνουν εργασιακά και κοινωνικά
δικαιώματα που τα τελευταία 100 χρόνια είχαν κατακτηθεί με θυσίες και αγώνες.
Πρόκειται για σειρά μέτρων που εκτός από ανάλγητα αποδεικνύονται και
αναποτελεσματικά. Μέτρα τα οποία διευρύνουν τις ανισότητες και τις αδικίες. Μέτρα
που όχι μόνο δεν οδηγούν σε έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά αντίθετα μας
σπρώχνουν ακόμα βαθύτερα στον εφιάλτη της ολοκληρωτικής πτώχευσης.
Το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων κατρακυλάει στις τελευταίες θέσεις των σχετικών
ευρωπαϊκών λιστών. Όλα αυτά τη στιγμή που το «πάρτι» της φοροδιαφυγής, των
καρτέλ στα τρόφιμα και στα φάρμακα, της μαύρης εργασίας συνεχίζεται αδιατάραχτο με
τους εμπλεκομένους να πλουτίζουν σε βάρος των εργαζομένων που δυστυχώς
συνεχίζουν να σηκώνουν ακόμη εξ’ ολοκλήρου το βάρος της κρίσης.
Έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών και την
εξυπηρέτηση των εργοδοτών, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα
αδιέξοδα στην οικονομία, η Κυβέρνηση συνεχίζει την «σαλαμοποίηση» της κοινωνίας,
στρέφει τη μια κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη και ενεργοποιεί κανιβαλικές
συμπεριφορές, δίχως να λογαριάζει ότι σπρώχνει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σε
ακροδεξιές πολιτικές.
Διαφωνούμε ριζικά με το σύμφωνο ''σταθερότητας'' και βίαιης
δημοσιονομικής προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιβάλλει τη
μόνιμη λιτότητα, την ανεργία και εξαθλίωση όλων των Ευρωπαίων πολιτών,
εφαρμόζοντας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό ως
αντίδοτο στην κρίση.
Οι εργαζόμενοι, μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα και τις σκληρές συνθήκες που
διαμορφώνονται και γιγαντώνονται καθημερινά, επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε, ενωμένοι
και αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια μας, τη δουλειά μας, την ίδια
μας τη ζωή. Μπροστά στη συνεχιζόμενη καταιγίδα της πιο σκληρής, ταξικής πολιτικής
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που εφαρμόζεται σήμερα στην Ευρώπη, μπροστά στα αντιλαϊκά μέτρα, την
παρατεταμένη λιτότητα και την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους,
καταδικάζουμε και απορρίπτουμε απερίφραστα:


την επιχείρηση ενοχοποίησης των εργαζομένων
νεοφιλελεύθερων και αδιέξοδων πολιτικών.



την ανατροπή και ακύρωση του εργατικού θεσμικού πλαισίου της χώρας μας με την
κατάργηση των ΣΣΕ στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την
ελαστικοποίηση και καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων.



τις πολιτικές που ενισχύουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και οδηγούν τη χώρα
σε επικίνδυνα μονοπάτια.



τις άδικες επιθέσεις στους υπαλλήλους του δημοσίου και της επιχείρησης ηθικής
απαξίωσής τους με σκοπό να γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία οι απολύσεις.



τις αυτοδίκαιες αργίες των δημοσίων υπαλλήλων, που εφαρμόζονται με την
παραπομπή τους και μόνο στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με το Ν. 4093/12.



το ξεπούλημα των Δημόσιων Επιχειρήσεων & Οργανισμών στρατηγικής σημασίας
και κοινωνικού οφέλους.



την υποβάθμιση, απαξίωση και διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και τη μεταφορά
αρμοδιοτήτων τους στα ιδιωτικά συμφέροντα.



τη μόνιμη και διαρκή λιτότητα, την κατάργηση των κοινωνικών παροχών, την
υποταγή των εργαζομένων και των πολιτών στα ''θέλω'' και τις ακραίες απαιτήσεις
των αγορών.



τις εφεδρείες, τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις και την κατάργηση της μονιμότητας
στο δημόσιο.



τις δραματικές περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων και την
φοροεπιδρομή κατά των πολιτών.



την κατασυκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος και της συλλογικής δράσης
των εργαζομένων, προκειμένου να ακυρωθεί ο ρόλος τους και να γίνουν οι
εργαζόμενοι έρμαια στις ορέξεις των εργοδοτών, χωρίς τη στήριξη των συνδικάτων.



Τις μεθόδους κοινωνικού αυτοματισμού που στόχο έχουν να διασπάσουν την
ενότητα των πληττόμενων από τη κρίση.

για

τη

χρεοκοπία

των
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Την κατάργηση ουσιαστικά του Κοινοβουλίου με τις συνεχείς πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου, την ποινικοποίηση των αγώνων, τις επιστρατεύσεις απεργών, τις
απειλές κατάργησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και την διολίσθηση της
Κυβέρνησης όλο και περισσότερο στον αυταρχισμό.

απαιτούμε και διεκδικούμε:


Ανατροπή των αντεργατικών και αδιέξοδων μνημονιακών πολιτικών.



Άμεση αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής με τη δημιουργία ενός νέου
προτύπου οικονομικής ανάπτυξης και τη μετάβαση από την κυριαρχία της
οικονομίας της αγοράς στην οικονομία των δημόσιων πολιτικών, της παραγωγικής,
καινοτομικής και τεχνολογικής αναβάθμισης, της ρύθμισης της εργασίας, της δίκαιης
αναδιανομής του εισοδήματος, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αξιοποίησης
όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων.



Δίκαιο φορολογικό σύστημα για την κατανομή των βαρών ανάλογα με τη
φοροδοτική ικανότητα, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης που θα διαμορφώσει
συνθήκες οικονομικής μεγέθυνσης και αύξηση της απασχόλησης. Ουσιαστικά και
αποτελεσματικά μέτρα είσπραξης φόρων, Φ.Π.Α. και ασφαλιστικών οφειλών με
αυστηρές ποινές και δήμευση περιουσιών για την άμεση εξόφληση των
καταχρασμένων ποσών. Αυστηρή εφαρμογή των τεκμηρίων πολυτελούς διαβίωσης
και εφαρμογή του πόθεν έσχες για όλους και για όλα. Μετατροπή του αδικήματος
της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής σε κακούργημα.



Θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την αποφυγή χρηματοπιστωτικών
κρίσεων.



Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, των καρτέλ, της αισχροκέρδειας και της
δραματικής μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και των
συνταξιούχων, με άμεσο πάγωμα των τιμών στα τρόφιμα, στα φάρμακα, στα
τιμολόγια των ΔΕΚΟ και μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ σε είδη ευρείας λαϊκής
κατανάλωσης.



Παραγωγική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και όχι απαξίωση και διάλυσή
της. Καμιά απόλυση για τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε υπηρεσία του
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Δημοσίου.


Την κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών διατάξεων των μνημονίων
και των εφαρμοστικών νόμων αυτών, που επιφέρουν απορρύθμιση του
προστατευτικού πλαισίου των εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων.



Αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, δημόσια υγεία και πρόνοια για
όλους, με ενίσχυση των κονδυλίων για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής
προστασίας.



Την υπεράσπιση του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος, αποκατάσταση των
κύριων, επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ.



Χρηματοδότηση, ενίσχυση και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.



Αναπτυξιακά – επενδυτικά μέτρα για τη δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων
εργασίας με πλήρη απασχόληση, αμοιβή και ασφάλιση.



Την ενίσχυση και προστασία των ανέργων μέσω της αύξησης του επιδόματος
ανεργίας και του χρόνου χορήγησής τoυ.



Την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων των δανειοληπτών και των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών.



Αύξηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενίσχυση και επιτάχυνση των
έργων υποδομών καθώς και κοινωνικών και κοινωφελών έργων, ώστε να
ενεργοποιηθεί ο Κατασκευαστικός Τομέας.



Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, των ολυμπιακών εγκαταστάσεων
και όλων των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Κράτους.

Οι αντιπρόσωποι του 31ου Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., γνωρίζοντας
τα ειδικότερα προβλήματα του εργασιακού μας χώρου,
αποφασίζουμε και διεκδικούμε:
1. Να καταργηθούν οι σκληρές διατάξεις των νόμων 4024/11 και 4093/12
που καταργούν τη μονιμότητα και εντάσσουν τους υπαλλήλους σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, εργασιακή εφεδρεία και διαθεσιμότητα
των διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ, οι οποίες οδηγούν σε απόλυση, παραβιάζοντας
το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος και γυρίζουν τη χώρα έναν αιώνα πίσω.
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Αγνοούνται οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και οι
παρεχόμενες υπηρεσίες αυτών, με αποτέλεσμα την πλήρη απορρύθμιση της
Δημόσιας Διοίκησης και την παράλυση του κράτους, καθώς οι απολύσεις των
εργαζομένων στο δημόσιο γίνονται με μοναδικό γνώμονα την περιστολή δαπανών,
χωρίς να εξετάζεται το τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος που προκαλείται.
Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι εκδιώκονται από το δημόσιο άκριτα, απρογραμμάτιστα,
χωρίς να έχει αξιολογηθεί η εμπειρία, η ικανότητα, η τεχνογνωσία και η μέχρι τώρα
προσφορά τους, ενώ αντίθετα παραμένουν στη θέση τους χιλιάδες μετακλητοί
υπάλληλοι και σύμβουλοι διατηρώντας όμως τις παχυλές αμοιβές τους.
2. Την άμεση κατάργηση του θεσμού των χιλιάδων αναποτελεσματικών και
αχρείαστων μετακλητών υπαλλήλων και συμβούλων, που απομυζούν το
δημόσιο, χωρίς τουλάχιστον να προσφέρουν έργο ανάλογο με τις
υπέρογκες αμοιβές τους.
Το έργο των μετακλητών υπαλλήλων και συμβούλων μπορούν να αναλάβουν και να
διεκπεραιώσουν επάξια οι υπάλληλοι του ευρύτερου και στενού δημόσιου τομέα,
αξιοποιώντας την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση που διαθέτουν στον τομέα
ευθύνης τους.
3. Τη λειτουργική ανεξαρτησία της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία διασφαλίζεται
μόνο μέσω της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
ανασυγκρότησης των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, στην αξιοποίηση
του έμψυχου δυναμικού του ευρύτερου και στενού δημόσιου τομέα και
στη λειτουργική ανεξαρτησία των υπηρεσιών, προκειμένου να μπει τέλος
στις πελατειακές λογικές, την αναξιοκρατία, τη γραφειοκρατία, την
ανορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε το Κράτος να
διαδραματίσει τον αναγκαίο και αναντικατάστατο ρόλο του στην ανάπτυξη
της χώρας.
Η αξιολόγηση που προωθείται από την Κυβέρνηση μας βρίσκει αντίθετους,
γιατί έχει ως αποκλειστικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσα από τη
μισθολογική καθήλωση και απόλυση υπαλλήλων και όχι την καλύτερη
οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών.
4. Την ενιαία σχέση εργασίας στο Δημόσιο, με κατάργηση του θεσμού των
εκτάκτων, την μονιμοποίηση των συμβασιούχων αορίστου χρόνου και όσων
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καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, για να τερματιστεί επιτέλους η ομηρία και η
ανασφάλεια χιλιάδων συναδέλφων μας. Αυτό δυστυχώς φαίνεται να είναι εκτός των
επιλογών των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας, αφού σταδιακά
εξελίσσεται η προσπάθεια κατάργησης της μονιμότητάς μας.
5. Να σταματήσει η διαρκής απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών, με τη
συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι οποίες
λειτουργούν έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο και στοιχίζουν
πανάκριβα στον Ελληνικό λαό.
Οι Α.Ε. λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια, με ειδικό προνομιακό
νομοθετικό πλαίσιο και έχουν κόστος πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό των
τεχνικών υπηρεσιών. Είναι απόλυτα σαφές ότι τα δημόσια έργα μπορούν να
υλοποιηθούν -με λιγότερο κόστος κατασκευής απ’ αυτό των Α.Ε.-, από τις δημόσιες
τεχνικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες
στελεχώνονται από αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και έχουν συμβάλει καταλυτικά
στην κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής στη χώρα μας.
Να εφαρμοστεί, τώρα και στις Α.Ε. ο δημόσιολογιστικός έλεγχος, όπως
ισχύει και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
Επισημαίνουμε ότι η ολική ιδιωτικοποίηση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των
έργων που σταθερά και έμπρακτα επιδιώκεται διαχρονικά από τις πολιτικές
ηγεσίες, σε πολύ λίγα χρόνια θα οδηγήσει σε νέες χρεοκοπημένες
Δημόσιες Εταιρίες του Υπουργείου Υποδομών.
6. Να σταματήσει η παραχώρηση της εκμετάλλευσης της εθνικής οδοποιίας
στους ιδιώτες. Οι παραχωρησιούχοι όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη
μετακίνηση των πολιτών στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, όπως επί χρόνια
έκαναν οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, αλλά δημιουργούν και τεράστια
προβλήματα, αφού έχουν ως κύριο σκοπό τους τη μεγιστοποίηση του κέρδους.
Απαιτούμε την άμεση εξασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου από τις
συμβάσεις παραχώρησης και τον έλεγχο του ύψους αποπληρωμής του
κόστους της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, μέσω
ελέγχου του ύψους των εισπράξεων, αξιοποιώντας το σύγχρονο ελεγκτικό
μηχανισμό και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ΤΕΟ Α.Ε. Τη στιγμή που τα
έσοδα του κράτους διαρκώς μειώνονται και οι συναφείς υπηρεσίες των Αιρετών
Περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα της συντήρησης του Εθνικού και
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Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της χώρας δεν έχουν πηγές εσόδων, είναι πρόκληση για
τον σκληρά φορολογούμενο πολίτη να του στερούν το δικαίωμα της απρόσκοπτης
και ασφαλούς μετακίνησης και οι παραχωρησιούχοι να παραμένουν
ανεξέλεγκτοι, ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση, η λειτουργία και η ασφαλής
κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους που έχουν παραχωρηθεί, αποτελεί
αποκλειστική και μόνο αρμοδιότητά τους.
7. Την άρση της αλόγιστης και επικίνδυνης εκχώρησης κλασικών
αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα υπέρ ιδιωτικών
συμφερόντων, μέσω της άσκησης πολιτικών απαξίωσης και υποβάθμισης του
ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνολική εκποίηση του
δημόσιου τομέα (υποδομές, δίκτυα, ενέργεια, νερό κ.α.), τη διαρκή συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους και τη μεταφορά του κόστους στους πολίτες. Η λογική των
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συνεχίζει να μας
βρίσκει εντελώς αντίθετους. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό, ότι τα αδιαφανή
«ιδιωτικά» σχήματα και μάλιστα εκτός δημοσίου λογιστικού, απομυζούν ασύστολα
πόρους πολύτιμους για την ανάπτυξη της χώρας, αφού και η λειτουργία τους είναι
υπερβολικά ακριβότερη από εκείνη των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και η συνολική
διαχείριση των έργων δαπανηρότερη.
8.

Την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών υπηρεσιών μας
μέσω νέων Οργανισμών. Η υλοποίηση του Προγράμματος «Καλλικράτης» -όπως
από την αρχή προβλέψαμε-, χωρίς να έχουν γίνει οι κατάλληλες ειδικές οργανωτικές
και οικονομοτεχνικές μελέτες που θα προσδιόριζαν τους απαιτούμενους υλικούς και
ανθρώπινους πόρους, ώστε να παραλάβουν ώριμα και με τρόπο ομαλό τον τεράστιο
όγκο αρμοδιοτήτων από όλους τους τομείς της κρατικής δράσης, δημιούργησε στον
τομέα των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών τραγελαφικές καταστάσεις, τεράστια
προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό και τραγικά αποτελέσματα στην απορρόφηση
κονδυλίων. Με τους νέους Καλλικρατικούς Οργανισμούς των Περιφερειών
υποβαθμίστηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες (Δ.Δ.Ε., ΔΕΣΕ, ΔΕΚΕ), αφού
συρρικνώθηκαν σε μία, η δε αρμοδιότητα της συντήρησης δεν
περιγράφεται καν.
Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον νέο
Οργανισμό της Γ.Γ.Δ.Ε. και των νέων αιρετών Περιφερειών της χώρας, η
θεσμοθέτηση των οποίων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης των έργων υποδομών. Με
την ορθολογική - σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών και τον ενιαίο σχεδιασμό
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μπορούν να αντιμετωπισθούν ή να υλοποιηθούν: η αναπτυξιακή συμβολή του
Υπουργείου και των Περιφερειών, η αξιοποίηση πόρων και η ποιότητα του
παραγόμενου έργου, η ικανοποίηση των χρηστών των δημοσίων έργων, η
ανεξαρτητοποίηση της Διοίκησης από το κομματικό κράτος, η ενσωμάτωση αρχών
χρηστής Διοίκησης και Κράτους Δικαίου, η εξουδετέρωση φαινομένων αδιαφάνειας
και διαφθοράς, η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, ο
εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών και η εφαρμογή σύγχρονων
λειτουργικών προτύπων.
Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παρά
το γεγονός ότι διαφέρει από την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης
δομών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που διέλυε
ουσιαστικά την Γ.Γ.Δ.Ε. μεταφέροντας τις αρμοδιότητές της σε ιδιώτες,
απέχει ακόμη πολύ από τις δικές μας προτάσεις, με τις οποίες
διασφαλίζονται οι θέσεις του υπάρχοντος προσωπικού που μάλιστα δεν
επαρκούν, αν το Υπουργείο ασκήσει με υπευθυνότητα και με δομές
διαφάνειας τις σημαντικές του αρμοδιότητες. Τονίζουμε ότι οι υπάλληλοι
της Γ.Γ.Δ.Ε. μειώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια κατά 38%.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αξιολόγησης δομών του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς ουσιαστικό και οριοθετημένο
διάλογο με τις υπηρεσίες και τους εργαζομένους του Υπουργείου, διαμόρφωσε την
τελική της πρόταση για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου,
επιτυγχάνοντας τους βασικούς στόχους που της είχαν επιβληθεί και δεν ήταν άλλοι από:







Τη μείωση των οργανικών μονάδων σε ποσοστό 50% περίπου.
Την αποδέσμευση μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε πρώτη φάση και στη συνέχεια
στη διαθεσιμότητα ή απόλυση και στην καλλίτερη περίπτωση στην αμφιλεγόμενη
κινητικότητα σε άλλες υπηρεσίες εκτός υπουργείου και πιθανότατα με άλλους
εργασιακούς όρους.
Τη μείωση της λειτουργικής δαπάνης, μέσα από τη μείωση του προσωπικού και όχι
από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης και οικονομικής κλίμακας που
ανέφεραν στην αρχική τους πρόταση για αποπροσανατολισμό των εργαζομένων.
Να μην αμφισβητηθεί η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων έργων, αφού δεν γίνεται ούτε
έστω ακροθιγώς η αναφορά στα ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, που διαχειρίζονται το
μεγαλύτερο μέρος τους. Αντίθετα η αρχική πρότασή της περιελάμβανε και σαφείς
κατευθυντήριες γραμμές για πριμοδότηση της ιδιωτικοποίησης ακόμη και στον
τομέα αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών.
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Ανεξάρτητα από τα προηγούμενα, ούτε στο τεχνικό μέρος της διάρθρωσης του νέου
οργανογράμματος διαφαίνεται καμία ουσιαστική παρέμβαση για βελτίωση της
λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών αφού
ληφθεί υπόψη ότι:










Η διαχείριση των υποδομών παραμένει διασπασμένη μεταξύ Γραμματειών
Υποδομών και Μεταφορών παρά το γεγονός ότι και οι δύο υπάγονται στο ίδιο
Υπουργείο.
Ενοποιήθηκαν οι χρηστικές λειτουργίες (υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού,
οικονομικής διαχείρισης, πληροφορικής, νομοθετικού, διοικητική μέριμνα κ.λ.π)
όλων των Γενικών Γραμματειών, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο λειτουργεί σε
σαράντα περίπου κτήρια, εντός της Αττικής, χωρίς καμία λειτουργική σύνδεση
μεταξύ τους, με ετερόκλητες λειτουργίες, αφού το υπουργείο συγκεντρώνει το μισό
περίπου της παραγωγικής δραστηριότητας της Κεντρικής Κυβέρνησης κ.λ.π.
Ενοποιήθηκαν διακριτές λειτουργίες εντός οργανικής μονάδας, επιπέδου διεύθυνσης
(π.χ. εποπτεία κτηριακών υποδομών εντός της δομής αποκατάστασης θιγόμενων
από φυσικές καταστροφές) ή συσσωρεύθηκαν
πολλές αρμοδιότητες, όπως
σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων, οικονομικός προγραμματισμός, μελέτη,
δημοπράτηση, εποπτεία, κ.λ.π σε δύο τμήματα (π.χ. Δνση Αεροδρομίων, Λιμένων,
Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών και πιθανότατα ΕΥΔΕ).
Καταργήθηκε οποιαδήποτε υποστηρικτική δομή σε επίπεδο Δνσης που είναι εντελώς
αυτονόητη για την εξυπηρέτηση της βασικής λειτουργίας της όπως διαχείριση
εγγράφων, επικοινωνία, λειτουργία μηχανών γραφείου, παρακολούθηση θεμάτων
προσωπικού και ενημέρωση των Κεντρικών δομών διοίκησης, διαχείριση
υλικοτεχνικών μέσων σε επίπεδο Δνσης κ.λ.π.
Συγκεντρώθηκε τεράστιο φυσικό αντικείμενο εποπτείας κατασκευής, που είναι τα
έργα παραχώρησης (πέντε (5) οδικοί άξονες) υπό τη διαχείρισή μιας υπηρεσίας, σε
μια ιδιαίτερη χρονική καμπή για την επανέναρξη των έργων.
Ζητάμε την αναβάθμιση του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων
(ΚΕΔΕ) και την επανασύνδεσή του με τα Περιφερειακά Εργαστήρια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη
τους, με αποτέλεσμα να χάνεται η αποκτηθείσα τεχνογνωσία-εμπειρία και ο
εργαστηριακός εξοπλισμός τους να παραμένει αναξιοποίητος και σε κεντρικό και σε
περιφερειακό επίπεδο.
Σε ό, τι αφορά το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θεωρούμε ότι η δημιουργία ή και η
διατήρηση Ειδικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες συναφείς με άλλες Υπηρεσίες είναι
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τουλάχιστον άστοχες γιατί παράγουν αδιαφάνεια και αφαιρούν αντικείμενο από τις
ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα έχουν τεράστιο κόστος λειτουργίας.
Έτσι, δεν συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Επίσης, θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση του λόγου ύπαρξης των
Α.Ε. εποπτείας Υ.Π.Ε.Κ.Α. (π.χ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., κλπ) με στόχο την
ενσωμάτωσή τους στον κεντρικό κορμό των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Αυτονόητο είναι ότι δεν δεχόμαστε την δημιουργία νέων Α.Ε. , καθώς και
την απαξίωση του έργου που μπορούν να προσφέρουν οι εργαζόμενοι στις
Υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
9. Τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων και των
Μελετών. Να γίνουν δεκτές και οι υπόλοιπες τεκμηριωμένες προτάσεις της
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που έχουν σταλεί στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου, που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων έργων και
των μελετών. Στόχος μας είναι να εξαλειφθούν διαχρονικά προβλήματα των
έργων, όπως οι χρονικές υπερβάσεις, η αύξηση του κόστους, οι αστοχίες στην
ποιότητα και η ανεπαρκής μέριμνα για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς τους,
γεγονότα τα οποία συνδέονται κι από την έλλειψη ορθότητας του σχεδιασμού και
της ολοκληρωμένης μελέτης των έργων.
Προτείνουμε οι νέες διατάξεις του κώδικα της νομοθεσίας δημοσίων
έργων να έχουν εφαρμογή σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και
εκτελούνται απ’ όλους τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου
τομέα.
10.Ζητάμε την άμεση κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας (παράγραφος 5 και
6 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006), η οποία περιγράφει εξωφρενικές
απαιτήσεις και ευθύνες για τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της
συντήρησης των οδών, χωρίς συγχρόνως να παρέχονται στις υπηρεσίες τα αναγκαία
μέσα και οι πόροι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι
υπάλληλοι αναγκάζονται, χωρίς να ευθύνονται, να υφίστανται άδικες ποινικές
διώξεις να τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία σύμφωνα με τον Ν. 4093/12, με την
συνεπαγόμενη ταλαιπωρία, ψυχική οδύνη και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση
κινδυνεύοντας κάθε φορά να καταδικαστούν και τελικά να απολυθούν.
11. Την αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας. Η χώρα μας, η οποία επισήμως
χαρακτηρίζεται ως η 5η πιο ενεργή σεισμικά στον κόσμο, στερείται ενός
ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού σχεδίου αντισεισμικής
θωράκισης και αντιμετώπισης των σεισμικών καταστροφών.
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Προτείνουμε την αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων, στο πλαίσιο του νέου υπό κατάρτιση οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε., με
τη δημιουργία αντίστοιχων διευθύνσεων ανά ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα
της χώρας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων των σεισμών και ευρύτερα των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες,
πυρκαγιές, κατολισθήσεις κ.λπ.).
Προτείνουμε επίσης την αναβάθμιση του ρόλου του Ο.Α.Σ.Π. στο θέμα της
πρόληψης των σεισμικών κινδύνων και την ανάπτυξη του ερευνητικού του έργου.
12. Τον τερματισμό της ανυπαρξίας συγκροτημένης περιβαλλοντικής
πολιτικής. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι επιτακτική η ανάγκη όχι απλά να
διαμορφώσουμε όρους και πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και της «πράσινης ανάπτυξης», αλλά αυτές να υλοποιηθούν προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου, για να μην καταστεί και ο όρος “πράσινη ανάπτυξη” κενός
περιεχομένου, όπως κατά το παρελθόν έγινε με την “βιώσιμη ανάπτυξη”.
Από τη σύσταση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. δεν υπήρξε καμία πολιτική για την εφαρμογή της
«πράσινης ανάπτυξης» και της κλιματικής αλλαγής.
Ζητάμε την ολοκλήρωση των Ε.Π.Μ. (Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών) σε
περιοχές Natura, τη θεσμοθέτηση των ολοκληρωμένων – εγκεκριμένων Ε.Π.Μ., οι
οποίες δεν θεσμοθετούνται για λόγους του κακώς εννοούμενου πολιτικού κόστους
και τη θέσπιση φορέων διαχείρισης για όλες τις προστατευόμενες περιοχές.
Το περιβάλλον με τις κατάλληλες και ορθές πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες
δύναται ν’ αναδειχθεί σε σημαντικό βραχίονα οικονομικής ανάπτυξης με τη
δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων και νέων θέσεων εργασίας. Στο
όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, δεν δεχόμαστε οι όποιες
αποκαλούμενες «μεγάλες επενδύσεις» να χρήζουν διαφορετικής / ευνοϊκής
αντιμετώπισης έναντι των υπολοίπων (fast track) και χωρίς να διασφαλίζεται η
διαφάνεια. Η αναστροφή του κλίματος της ύφεσης δεν εξαρτάται μόνο από κάποιες
μεγάλες ή πολύ μεγάλες επενδύσεις αλλά και από τις μικρότερες, που μπορούν να
δώσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Η κωδικοποίηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς
και η απλοποίηση των διαδικασιών μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν πρόσφορο
έδαφος για την δημιουργία επενδύσεων.
Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και πάταξης της
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γραφειοκρατίας, δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση την
ανάπτυξη παράλληλου αδειοδοτικού μηχανισμού από τα Επιμελητήρια και την
περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μας, που οδηγεί στη
συρρίκνωση της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στη δυνατότητα ανάπτυξης
φαινομένων συναλλαγής, αδιαφάνειας και διαφθοράς. Διαφωνούμε βέβαια με την
καθυστέρηση έγκρισης των Μ.Π.Ε., που πολλές φορές φτάνει και τα τρία χρόνια, με
αποτέλεσμα να ακυρώνει επενδύσεις και να δίνει άλλοθι και πρόσχημα στην πολιτική
ηγεσία να αναθέτει την έγκριση σε ιδιωτικά γραφεία.
Θεωρούμε απαράδεκτη την πρακτική της καθυστέρησης, που πολλές
φορές οδηγεί στη μη επιβολή των προστίμων που εισηγούνται οι αρμόδιες
υπηρεσίες (πχ Επιθεωρητές Περιβάλλοντος), με συνέπεια οι παραβάτες να μένουν
ατιμώρητοι, το περιβάλλον να υποβαθμίζεται και ο ρόλος των υπηρεσιών μας να
ακυρώνεται.
Η Πράσινη Ανάπτυξη και η στροφή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας
μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), θα πρέπει να συντάσσονται με
τα οικονομικά οφέλη της κοινωνίας και να μην αποτελούν ευκαιρία για πλουτισμό
των εθνικών και διεθνών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.
Η ανάδειξη και προώθηση νέων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά,
βιομάζα), η σωστή εκμετάλλευση και η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, μέσα από
ένα νέο συνολικό, σωστότερο σχεδιασμό και η υλοποίησή τους, θα επιφέρουν
σημαντικά οφέλη και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας αποτελεί επιτακτική ανάγκη
και μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας,
προσφέροντας παράλληλα θέσεις εργασίας σε εξειδικευμένο και μη εργατικό
δυναμικό.
13. Την πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση της χώρας με τρόπο που θα
αναιρεί οριστικά την αυθαίρετη δόμηση και τους ασφυκτικούς συντελεστές. Η
διατήρηση δε του συνταγματικού άρθρου 24 κρίνεται αναγκαία, όπως αναγκαία
κρίνεται και η εγκατάλειψη της εκτός σχεδίου δόμησης.
Ζητάμε την άμεση προώθηση των πολεοδομικών μελετών και τον
καθορισμό των χρήσεων γης, ώστε να δοθεί τέλος στην αυθαίρετη
δόμηση. Να σταματήσει η τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ως παραγωγή
έκτακτων εισφορών του κράτους.
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Απαιτείται άμεσα η θεσμοθέτηση Ολοκληρωμένου Εθνικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού και του ειδικού χωροταξικού του Τουρισμού.
Θεωρούμε απαράδεκτη τη νομοθετική ρύθμιση μέσω της οποίας
διαγράφονται βεβαιωμένα πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων ύψους
αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Η πράξη αυτή προκαλεί το κοινωνικό αίσθημα τη
στιγμή που οι αποδοχές εργαζομένων και συνταξιούχων διαρκώς μειώνονται.
14. Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση αναπλήρωση των
εσόδων του Τ.Ε.Ε., που κατάργησε με το Ν.4093/2012, από τον κρατικό
προϋπολογισμό ή με τη θεσμοθέτηση ισοδύναμου εσόδου, καθώς και στην
έγκριση του προϋπολογισμού του μέσω του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, ώστε να
περιφρουρηθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. και των
Περιφερειακών Τμημάτων του, να μην αλλοιωθεί ο ρόλος του ως Ν.Π.Δ.Δ. και οι
δημοσίου δικαίου σχέσεις εργασίας των εργαζομένων, καθώς και να διασφαλιστούν
οι λειτουργικές του ανάγκες (μισθοδοσία, ενοίκια κλπ.).
15. Την εξασφάλιση των πιστώσεων των εκτός έδρας αποζημιώσεων για τον
σωστό ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των έργων, των μελετών, του
περιβαλλοντικού ελέγχου κλπ. Επιπροσθέτως, πρέπει να εξασφαλιστεί, με τα
νέα δεδομένα που προέκυψαν με το Ν. 3833/10, αξιοπρεπές επίπεδο για «εκτός
έδρας» ημερήσιες και χιλιομετρικές αποζημιώσεις. Η αποτελεσματικότητα του έργου
των υπηρεσιών ελέγχου – επιθεώρησης είναι άμεσα εξαρτώμενη από την ύπαρξη
των κατάλληλων κονδυλίων για την εξασφάλιση των λειτουργικών αναγκών τους,
αλλά και τη δυνατότητα κάλυψης των εκτός έδρας μετακινήσεων των συναδέλφων.
Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο οι κατασυκοφαντημένοι εργαζόμενοι να
“χρηματοδοτούν” με δικούς τους πόρους το έργο των Υπουργείων.... Η αδικία από
την τεραστίων αποκλίσεων κατηγοριοποίηση τους τα προηγούμενα χρόνια
επιβάλλεται να αρθεί μέσω της έκδοσης υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή του
παραπάνω νόμου, με κοινή για όλους εκτός έδρας αποζημίωση. Η μείωση των
ημερών εκτός έδρας μας βρίσκει αντίθετους αφού θα αποβεί σε βάρος της
επίβλεψης και της μελέτης των έργων. Επίσης, θα πρέπει άμεσα να αρθεί η αδικία
που δημιουργήθηκε με την έκδοση ΚΥΑ, βάση της οποίας μειώθηκαν για τους
διοικητικούς υπαλλήλους οι δικαιούμενες «εκτός έδρας» ημέρες από τέσσερις σε
δύο με εξαίρεση τις ΕΥΔΕ και τα γραφεία υπουργών.
Επίσης, την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη των
υπερωριακών και νυχτερινών απασχολήσεων, όπως και των εργασιών
κατά τη διάρκεια των αργιών, των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με
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τον έλεγχο την συντήρησης των οδών και του αποχιονισμού αυτών.
16. Τη διασφάλιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήματος
Κοινωνικής
Ασφάλισης,
καθώς
και
των
ασφαλιστικών
και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, με μόνιμα μέτρα κρατικής χρηματοδότησης
με συνέπεια και επάρκεια, εξασφάλισης των πόρων και της μακροχρόνιας
βιωσιμότητάς του, αυστηρής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της μαύρηςαδήλωτης εργασίας και των ανείσπρακτων εισφορών προς τα ταμεία, της ασφαλούς
διαχείρισης των αποθεματικών του και της επιστροφής όλων των ληστευθέντων
ποσών του χρηματιστηρίου και των δομημένων ομολόγων.
Τη άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των επικουρικών
ταμείων των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία οδηγούνται σε οικονομικό
αδιέξοδο, εξαιτίας των πολιτικών επιλογών των τελευταίων δεκαετιών. Μετά την
επίθεση στις κύριες συντάξεις, υλοποιείται σχέδιο περικοπής των δικαιωμάτων μας
στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο των αντιασφαλιστικών νόμων,
το κράτος αποχωρεί από την επικουρική ασφάλιση, με αποτέλεσμα τα επικουρικά
ταμεία να μετατρέπονται σε ταμεία ελάχιστων επιδομάτων πρόνοιας.
Την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγειονομικής περίθαλψης για
τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, τα οποία έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Ο
ΕΟΠΥΥ, που ξεκίνησε τη λειτουργία του με έλλειμμα 4 δις ευρώ, κινδυνεύει
να βρεθεί σε καθολική αδυναμία αποπληρωμής των άμεσων υποχρεώσεών του, με
αποτέλεσμα η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων να γιγαντωθεί.
Την επέκταση του θεσμού των Β.Α.Ε. και στο Δημόσιο, με σκοπό την
προστασία των εργαζομένων που υφίστανται βλάβες στην υγεία και κίνδυνο της
σωματικής τους ακεραιότητας.
17.Την ανάπτυξη κινήματος κοινωνικής αλληλεγγύης στο χώρο μας με την
ενίσχυση της επιτροπής αλληλεγγύης της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και την δημιουργία
αντίστοιχων επιτροπών στους περιφερειακούς συλλόγους μας, προκειμένου να
εκφράσουμε έμπρακτα τη στήριξή μας σε συναδέλφους που έχουν ανάγκη, αλλά
και γενικότερα στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας που πλήττονται ιδιαίτερα
από την οικονομική κρίση, γιατί πιστεύουμε ότι η διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής πρέπει να αποτελεί βασικό ζητούμενο και κύρια φροντίδα του
συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν ξεχνούμε όμως ότι η κοινωνική αλληλεγγύη πηγαίνει
μαζί με τον διαρκή αγώνα για καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία.
18.Την καθιέρωση ενός νέου και δίκαιου μισθολογίου για τους εργαζόμενους
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στο Δημόσιο που θα αναβαθμίζει μισθούς και συντάξεις και θα συμβάλει στην
αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Το ισχύον πλέον μισθολόγιοβαθμολόγιο αποτέλεσε το όχημα για νέες περικοπές, νέες διαιρέσεις (παλαιοί, νέοι)
και ουσιαστική μισθολογική καθήλωση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Η
πολιτική των περικοπών θα συνεχιστεί με αφορμή την αξιολόγηση των υπηρεσιακών
μονάδων και του προσωπικού, οι οποίες περιλαμβάνονται στις μνημονιακές
δεσμεύσεις για μείωση του μισθολογικού κόστους. Επισημαίνουμε ότι οι απώλειες
του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων αγγίζουν πια το 45% και οι
συνάδελφοι/εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και δεν
πρόκειται να αποδεχθούν νέες περικοπές.
19.Τη νέα οργανωτική δομή του συνδικαλιστικού κινήματος. Το Συνδικαλιστικό
Κίνημα, προκειμένου να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στις εξελίξεις και να
ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του και την προοπτική των αγώνων του, έχει
υποχρέωση να σημειώσει πρόοδο στη δομή, στη διάρθρωση, τη λειτουργία και την
αυτονομία του.
Η συζήτηση, όμως, για την οργάνωση, δομή και ενιαία δράση αυτή τη δύσκολη
περίοδο, επιβάλλεται να προχωρήσει με γρήγορα, αλλά συντονισμένα βήματα, μέσα
από συνεννόηση και δημοκρατικές διαδικασίες ενοποίησης των δυνάμεων των
εργαζομένων, γιατί διαφορετικά τα προβλήματα θα οξυνθούν και η πολυδιάσπαση
θα συντείνει στην αδυναμία αντιμετώπισής τους.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην πραγματοποίηση του Οργανωτικού
Συνεδρίου που αποφάσισε το τελευταίο της Συνέδριο, προκειμένου να αποφευχθούν
τα αρνητικά φαινόμενα της πολυμορφίας και του κατακερματισμού που
χαρακτηρίζουν, δυστυχώς, ακόμη το Συνδικαλιστικό Κίνημα, παρά τις προσπάθειες
που γίνονται τα τελευταία χρόνια.
Οι επιθέσεις της Κυβέρνησης, συνεπικουρούμενης από τα ΜΜΕ, εναντίον του
δημοσίου συνεχίζονται με την εκμετάλλευση και «προβολή» απαράδεκτων
φαινομένων παραβατικότητας και διαφθοράς, προκειμένου να ενοχοποιηθεί
το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και να περάσουν έτσι εύκολα τα σχέδια
απαξίωσης του δημοσίου και μεταφοράς αρμοδιοτήτων του σε ιδιωτικά
συμφέροντα.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει υποχρέωση και καθήκον, εκτός από την
ανάδειξη των αιτιών που παράγουν τα φαινόμενα διαφθοράς, να καταδικάζει
και να καταγγέλλει όσους αποδεδειγμένα εμπλέκονται, συμμετέχουν ή
διευκολύνουν τέτοιες πράξεις που μας προσβάλλουν όλους. Καλούμε την
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Ομοσπονδία να διατηρήσει ανοιχτό το μέτωπο με τα διαπλεκόμενα
συμφέροντα και με τους κατεστημένους μηχανισμούς διαφθοράς.
Την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο ολόκληρο το Συνδικαλιστικό Κίνημα
(πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, ομοσπονδίες, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ), είναι αναγκαίο, όσο
ποτέ άλλοτε, να παρεμβαίνει με ενιαία έκφραση, με σύνθεση των απόψεων,
με ενότητα και αλληλεγγύη, ώστε με καλύτερες προϋποθέσεις να
οργανώσουμε την αντίδρασή μας.
Επιβάλλεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους πολίτες της χώρας, αλλά
και με τους πολίτες της Ευρώπης που βιώνουν τις ίδιες σκληρές και αδιέξοδες
πολιτικές, προκειμένου να αντιπαλέψουμε και να ακυρώσουμε τις ακραίες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες παραμένουν πιστές στο δόγμα του
ΣΟΚ, της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, συνθλίβουν τους πολλούς και
τους αδυνάτους, ενισχύουν τους λίγους και τους ισχυρούς και στο βωμό του
κέρδους καταπατούν κάθε έννοια δικαίου, κάθε εργατικό δικαίωμα
Απαιτούμε μια διαφορετική πολιτική που να διασφαλίζει και να διευρύνει τα
εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα
Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με ενότητα και αλληλεγγύη για την
συγκρότηση ενός ισχυρού μετώπου αντίστασης και ανατροπής των αδιέξοδων
και καταστροφικών πολιτικών που υπονομεύουν το μέλλον μας και το μέλλον
των επόμενων γενεών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
Αθήνα, 14 Μαΐου 2013

Ψήφισμα για την εγκατάλειψη του οδικού δικτύου της χώρας και άδικες ποινικές
διώξεις υπαλλήλων.
Το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του και
«καταρρέει», εξ’ αιτίας της έλλειψης των αναγκαίων πόρων για τη συντήρησή του, με
συνέπεια η παρεχόμενη οδική ασφάλεια να έχει μειωθεί δραματικά.
Η έλλειψη χρηματοδότησης για τη συντήρηση συνοδεύτηκε με απαράδεκτες διώξεις συναδέλφων,
υπαλλήλων που έχουν επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα του ελέγχου της συντήρησης, οι οποίοι
χωρίς να ευθύνονται, υφίστανται άδικες ποινικές διώξεις, τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία και
ταλαιπωρίες με τη συνεπαγόμενη ψυχική οδύνη, μεγάλη ηθική και οικονομική επιβάρυνση
κινδυνεύοντας κάθε φορά να καταδικαστούν και να βρεθούν εκτός δημοσίου.
Οι παραπάνω διώξεις των υπαλλήλων δυναμιτίζουν τη διάθεση για συνειδητή και φιλότιμη
προσφορά εργασίας και εκτέλεσης των καθηκόντων που τους εμπιστεύτηκε η πολιτεία,
τρομοκρατούνται, αποθαρρύνονται και οδηγούνται στην αποφυγή ανάληψης πρωτοβουλιών,
επιλέγοντας την αυτοπεριθωριοποίηση και την απραξία, προκειμένου να αποφύγουν τον
προσωπικό εξευτελισμό, την οικονομική επιβάρυνση, την αυτοδίκαιη αργία και τέλος την απόλυσή
τους.
Ζητάμε την άμεση χρηματοδότηση των έργων συντήρησης με τις αναγκαίες πιστώσεις,
που έχουν ζητήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση τουλάχιστον των
επικινδύνων τμημάτων του οδικού δικτύου, καθώς επίσης και την κατάργηση της
σχετικής νομοθεσίας (παράγραφος 5 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006) με την
προώθηση ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους
υπάλληλους να εκτελούν απρόσκοπτα και στο ακέραιο τα καθήκοντά τους.
Διαφορετικά, οι υπάλληλοι θα υποχρεωθούν να εισηγηθούν τη διακοπή επ’ αόριστον
της κυκλοφορίας των επικίνδυνων οδικών τμημάτων, μέχρι να εγκριθούν οι
απαιτούμενες πιστώσεις και να αποκατασταθούν οι βλάβες αυτών, διασφαλίζοντας
στοιχειωδώς την οδική ασφάλεια των πολιτών και την προσωπική τους αξιοπρέπεια.

Ψήφισμα για τις Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης Δημοσίων Έργων που εποπτεύονται
από τη Γ.Γ.Δ.Ε.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ίδρυση και λειτουργία νέων ανωνύμων εταιρειών
διαχείρισης Δημοσίων Έργων, υποστηρίζοντας με στοιχεία ότι λειτουργούν με
αμφισβητούμενη διαφάνεια, έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο, με ειδικό
προνομιακό νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής των έργων και ότι στοιχίζουν πανάκριβα
στον έλληνα φορολογούμενο με τις υπέρογκες λειτουργικές τους δαπάνες.
Σήμερα, μετά από εικοσαετή περίπου λειτουργία των Α.Ε. διαχείρισης δημοσίων έργων που
υποτίθεται ότι εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Δ.Ε., με τα αναλυτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο
συνέδριό μας, καταρρίπτεται ο μύθος των δήθεν συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Α.Ε. έναντι
των δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία σκοπίμως έχουν επικαλεστεί και επικαλούνται οι «εμπνευστές»
της δημιουργίας κάθε φορά νέων Α.Ε. προκειμένου να εξυπηρετήσουν το πελατειακό πολιτικό
σύστημα της χώρας.
Το επιχείρημα της οικονομικότητας των ανωνύμων εταιρειών δεν είναι βάσιμο, αφού το κόστος
λειτουργίας τους είναι συγκριτικά μεγαλύτερο των δημοσίων υπηρεσιών που διαχειρίζονται
αντίστοιχα δημόσια έργα, λόγω αυξημένου μισθολογικού κόστους και λοιπών εξόδων λειτουργίας.
Οι Α.Ε. δεν υπόκεινται σε δημοσιολογιστικό έλεγχο των δαπανών τους παρά το γεγονός ότι
δαπανούν εξ’ ολοκλήρου πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για τη διαχείριση της
κατασκευαστικής τους δραστηριότητας, είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων είτε αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου τους.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία να τολμήσει και να προχωρήσει στην ανάκληση της
απόφασης δημιουργίας μιας ακόμη, πολύ πιθανόν, μελλοντικά χρεοκοπημένης Α.Ε., με
την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.», που υπάγεται στο χώρο ευθύνης
της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της λειτουργίας των
Α.Ε. και ιδιαίτερα εκείνων που χρηματοδοτούνται εξ΄ολοκλήρου από τον κρατικό
προϋπολογισμό, με κύριο στόχο την υπαγωγή τους στο δημοσιολογιστικό έλεγχο, τη
δημιουργία δομών ουσιαστικής εποπτείας από τη Γ.Γ.Δ.Ε., τη μείωση των
ακριβοπληρωμένων ποικιλώνυμων συμβούλων και την εξασφάλιση της διαφάνειας στη
λειτουργία τους.

Ψήφισμα για το νέο Σχέδιο Νόμου για τη Δημόσια Διοίκηση
Οι σύνεδροι του 31ου συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καταγγέλλουμε τη νέα επίθεση που
δέχεται ο χώρος της δημόσιας διοίκησης και την επιχειρούμενη ολοκληρωτική διάλυση των
δημοσίων υπηρεσιών με το νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο: «Οργάνωση Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που τέθηκε σε διαβούλευση και που στην πράξη θα οδηγήσει
στην πλήρη αποδιοργάνωσή της.
Η κυβέρνηση, αφού κατασυκοφάντησε τους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλώντας σε καθημερινή
βάση για το δήθεν μεγάλο, αναποτελεσματικό, δαπανηρό, διεφθαρμένο δημόσιο τομέα, αφού
απαξίωσε πλήρως τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά, αφού με τις πολιτικές της
εκτόξευσε την ανεργία στα ύψη και έστειλε τους μισθούς, τις συντάξεις και τα δικαιώματα των
εργαζομένων στα τάρταρα, έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο να δώσει το τελειωτικό χτύπημα σε ότι
είχε απομείνει για τη στοιχειώδη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
1.Καταργεί στην ουσία το νομοθετικό και ελεγκτικό ρόλο της Βουλής, καθώς πλέον θα μπορεί με
Προεδρικά Διατάγματα κατόπιν πρότασης των αρμοδίων Υπουργών να προσπερνά
συνταγματικές επιταγές, διατάξεις νόμων, να συγχωνεύει και να καταργεί υπηρεσίες και
οργανισμούς με αποτέλεσμα άμεσες απολύσεις υπαλλήλων, να μετατρέπει Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου σε Ιδιωτικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να καταργεί κλάδους ολόκληρους
υπαλλήλων, να προβαίνει σε αλλαγές ειδικοτήτων και όλα αυτά με έναν και μόνο σκοπό, την
ικανοποίηση των τοκογλύφων-δανειστών για απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο
τομέα.
2. Επαναφέρει ξανά στο Δημόσιο την πλήρη κομματικοποίηση, αναξιοκρατία και εξάρτηση των
δημοσίων λειτουργών, καθώς με τις διατάξεις που εισάγει στο «μεταβατικό στάδιο» που ούτε καν
προσδιορίζεται, τις θέσεις ευθύνης με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού θα καταλάβουν οι
αρεστοί και οι κατάλληλοι να υλοποιήσουν τους μνημονιακούς στόχους και θα διευκολύνουν τα
σχέδια για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των πόρων του Δημοσίου σε ιδιώτες. Καταργεί το
κριτήριο της εμπειρίας και εισάγει την υπογραφή συμβολαίων! ανάμεσα στις διοικήσεις και τα
στελέχη της διοίκησης με βάση δήθεν μετρήσιμους στόχους.
3.Επαναφέρει διατάξεις του ν.4093/2012, σχετικά με την διαθεσιμότητα-κινητικότητα, που θα
οδηγήσουν σε απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο.
4.Περικόπτει δραστικά δικαιώματα των εργαζομένων, που αφορούν στις αναρρωτικές άδειες, με
στόχο να ενοχοποιήσει κάθε δικαίωμα και να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για απολύσεις
εργαζομένων.
ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο «νεκροθάφτη» του
Δημοσίου.
Εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μην
εφαρμοσθούν οι απαράδεκτες ρυθμίσεις του, που θα μας οδηγήσουν σε άλλες εποχές, που όλοι
στα λόγια ξορκίζουν αλλά στην πραγματικότητα εύχονται και δεν είναι άλλο από τον κομματικό
έλεγχο του κράτους. Καλούμε τους εργαζόμενους να οργανώσουν την αντίσταση και τους αγώνες
για να μην περάσουν οι νέοι αντεργατικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης και της τρόικας.

Ψήφισμα για τη λειτουργία του ΤΕΕ
Στο πλαίσιο των εργασιών του 31ου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ καταγγέλλουμε την
εγχώρια κυβερνητική τρόικα, που με την ψήφιση του Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο) το Νοέμβριο
του 2012, κούρεψε τα 2/3 των εσόδων του ΤΕΕ, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η λειτουργία
του, καθ ΄ όσον οι υφιστάμενες πλέον οικονομικές δυνατότητές του καλύπτουν μόνο τη
μισθοδοσία των εργαζομένων και αυτό για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Η αλαζονική συμπεριφορά της Κυβέρνησης απέναντι σε αυτόνομες συλλογικότητες, αλλά και η
γενικότερη επίθεσή της ενάντια στα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να σταματήσει.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση αναπλήρωση των εσόδων του ΤΕΕ,
που κατάργησε με τον Ν.4093/2012, από τον κρατικό προϋπολογισμό ή με τη θεσμοθέτηση
ισοδύναμου εσόδου, καθώς και στην έγκριση του προϋπολογισμού από το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
σύμφωνα με τις κατατεθειμένες προτάσεις, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του
Κεντρικού ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων του.
Να μην αλλοιωθεί ο ρόλος του ΤΕΕ, ως ΝΠΔΔ και οι δημοσίου δικαίου σχέσεις εργασίας των
εργαζομένων του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ο καθ ΄ύλην αρμόδιος για το ΤΕΕ, Αναπληρωτής Υπουργός κ. Καλογιάννης , να
αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του για τον προϋπολογισμό του ΤΕΕ με άμεση πρωτοβουλία του,
για τη θεσμική κάλυψη των καταργηθέντων εσόδων.
Η λειτουργία του ΤΕΕ, των Περιφερειακών Τμημάτων του και η εξασφάλιση των εργαζομένων
είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων στο χώρο ευθύνης όλων των εργαζομένων της
Ομοσπονδίας μας.
Ψήφισμα για τους 11 συναδέλφους του ΤΕΕ που δικαιώθηκαν δικαστικά
Σήμερα, στις 14 Μαΐου, οι αντιπρόσωποι του 31ου Συνεδρίου της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, δηλώνουμε την
αμέριστη συμπαράστασή μας στους 11 συναδέλφους μας από το ΤΕΕ που παραμένουν
απολυμένοι και άνεργοι παρά την δικαστική απόφαση που τους δικαίωσε τελεσίδικα και
αμετάκλητα.
Ζητάμε από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ να προχωρήσει, σύμφωνα με την ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ, στην κατάταξή τους σε θέσεις αορίστου
χρόνου. Ζητάμε να γίνει σεβαστό το δικαίωμα δουλειάς των συναδέλφων μας. Σήμερα,
περισσότερο από ποτέ ο αγώνας για τη δικαίωση των 11 συναδέλφων, είναι συνδεμένος με τον
αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζομένους στο δημόσιο. Είναι αγώνας
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική των απολύσεων και της διάλυσης των υπηρεσιών μας.
Ζητάμε άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους εργαζομένους.

