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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
(ππ’ αξίζκ. πξση. ΣΦ154/29-09-2017 έγγξαθφ καο)
Θέμα: Ελαξκφληζε – απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο έξγσλ ζηηο ΕΔ θαη Δεκηνπξγία
Εληαίνπ Φνξέα αλάιεςεο – παξαθνινχζεζεο έξγσλ
1. Με ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ελεκεξσζήθακε γηα ηελ εληνιή ηνπ θ. ΥΕΘΑ, φζνλ αθνξά
ζηελ εμέηαζε ζθνπηκφηεηαο δεκηνπξγίαο εληαίνπ θνξέα αλάιεςεο – παξαθνινχζεζεο
έξγσλ, ζηνλ νπνίνλ λα ελζσκαηψλνληαη φιεο νη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΓΕ, θαζψο
επίζεο θαη ε δξαζηεξηφηεηα έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ.
2. Η αλσηέξσ απφθαζε κάιηζηα, απνηέιεζε θπζηθή απφξξνηα ηεο δηαπίζησζεο
έιιεηςεο ελαξκφληζεο, κεηαμχ ησλ ΓΕ, φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ,
εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πάζεο θχζεσο έξγσλ, κε γλψκνλα ηελ αλάγθε
ελαξκφληζεο – απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο έξγσλ ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο.
3. Αξρηθά, πιένλ φκσο κε δεδνκέλεο ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ΓΕΕΘΑ – ΓΕ επί ηεο
αλσηέξσ επηζπκίαο ηνπ θ. Υπνπξγνχ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ήδε, ππφ ην ΓΕΕΘΑ,
Οκάδαο Εξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ίδξπζεο ελνπνηεκέλνπ θνξέα πινπνίεζεο
ζηξαηησηηθψλ έξγσλ, ε Δηνηθνχζα Επηηξνπή ηνπ Τκήκαηνο ΥΠΕΘΑ ηεο ΕΜΔΥΔΑΣ Αηηηθήο,
εθπξφζσπνο ησλ Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ηνπ ΥΠΕΘΑ, πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, κέιε ηνπ
Τερληθνχ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο (ΤΕΕ), παξφιε ηελ εγθξάηεηα, ζεβφκελε ηελ ηδηαηηεξφηεηα
ηεο απνζηνιήο ηνπ Φνξέα καο, δελ κπνξεί παξά λα εθθξάζεη άκεζα ηελ έληνλε
δπζαξέζθεηα γηα ηε κεζφδεπζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο ηνπ θ. Υπνπξγνχ. Σπγθεθξηκέλα, ζαο αλαθέξνπκε:
α. Eηζεγήζεηο – απνθάζεηο πνπ επηζχξνπλ πνιηηηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ζεκάησλ πξνζσπηθνχ, είλαη επηθίλδπλν λα απνηππψλνληαη απφ ηα ΓΕ, εθ ηνπ πξνρείξνπ,
ρσξίο εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ζθνπηκφηεηαο – εθηθηφηεηαο θαη θφζηνπο – νθέινπο, θαζψο
θαη μεθάζαξν ζηφρν πνιηηηθήο. Καη κάιηζηα, απηφ λα γίλεηαη κε ηφζε επθνιία, φηαλ
ππάξρνπλ βέβαηεο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, φζν θαη γηα ην Πνιηηηθφ
Πξνζσπηθφ (φπσο αλαιπηηθά ελεκέξσζαλ ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία, άκεζα, νη ζπλάδειθνη ηεο
ΠΑ), θαη ηδηαίηεξα κέζα ζηε δπζκελή ζήκεξα γηα ηε ρψξα νηθνλνκηθή ζπγθπξία.
β. Τν πιαίζην εμέηαζεο απαηηνχκελεο ζθνπηκφηεηαο, απζηεξά ππφ ηελ ζηξαηησηηθά
ηεξαξρεκέλε δηνίθεζε ησλ Επηηειείσλ, απφ ηελ νπνία απνπζηάδεη ην Πνιηηηθφ Πξνζσπηθφ,
είλαη ζαθψο δχζθνιν λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ θαη λα θαηαγξάςεη
ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, ελφο εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο είλαη απηφ ησλ Δεκνζίσλ
Έξγσλ, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε
ησλ Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ, κέιε ηνπ ΤΕΕ, κε αλάινγε Άδεηα Αζθήζεσο
Επαγγέικαηνο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
./.
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γ. Δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγνχκε εθ ηνπ πξνρείξνπ, θακία αξρηθή εηζήγεζε
φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ΓΕΣ θαη ΓΕΝ, πνπ πέξαλ ηεο ελαξκφληζεο δηαδηθαζηψλ, δηαηεξνχλ
επηθπιάμεηο θαη δελ θαίλεηαη λα πξνθαινχλ πεξαηηέξσ εμέιημε σο πξνο ηελ απινπνίεζε –
ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο ησλ ΕΔ. Αληίζεηα φκσο, ε εηζήγεζε ηνπ ΓΕΑ, ζην
πιαίζην ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ, πξνθαιεί πνιιαπινχο ζπλεηξκνχο θαη αλνίγεη
ελδερφκελα παξάιιεισλ ζθνπηκνηήησλ, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ειεγμηκφηεηαο θαη
παξαηεξεζηκφηεηαο ηήξεζεο ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ φπσο απηφο δηαηππψζεθε απφ ηνλ θ.
ΥΕΘΑ.
δ. Αιήζεηα, πνηα ζθνπηκφηεηα εμππεξεηεί ε πξφηαζε ηνπ ΓΕΑ, γηα δηάιπζε ηεο
ηζηνξηθφηεξεο θαη πνιππιεζέζηεξεο πξντζηακέλεο ηεο αξρήο (ΥΠΕΠΑ) θαη ηαπηφρξνλε
αλαβάζκηζε άιισλ δνκψλ ηεο ΠΑ πνπ απέρνπλ απφ ηηο ειάρηζηα απνδεθηέο απαηηήζεηο
ιεηηνπξγίαο κηαο ηερληθήο ππεξεζίαο δεκνζίσλ έξγσλ; Τειηθά φιε απηή ε αλαηαξαρή ζε
φια ηα ΓΕ, γίλεηαη γηα λα εμππεξεηεζνχλ ζθνπηκφηεηεο θχθισλ ηνπ ΓΕΑ; Αιήζεηα, γηαηί ε
ΠΑ δελ εηζεγήζεθε απηέο ηηο πξνηάζεηο ζηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ Οξγαληζκνχ;
Αιήζεηα, πσο εμεγείηαη ηέινο, ε παληειήο απνπζία Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ απφ πιεπξάο
ΓΕΑ, ζηελ εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπζηαζείζαο
Οκάδαο Εξγαζίαο ππφ ην ΓΕΕΘΑ;
4. Υπφ ην θψο ησλ αλσηέξσ, πάγηνο ζπλαθήο ζηφρνο καο είλαη ε νξζή θαη κε βέιηηζην
ηξφπν ιεηηνπξγία ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ
ησλ ηξηψλ φπισλ, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σε απηφ ην πιαίζην,
ην Τκήκα ΥΠΕΘΑ ηεο ΕΜΔΥΔΑΣ Αηηηθήο, επηζεκαίλεη ηα παξαθάησ:
α. Πξηλ εμεηαζηεί θαη απαληεζεί ην εξψηεκα γηα ηε βέιηηζηε, εληαία νξγάλσζε ησλ
ηερληθψλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο ησλ ηξηψλ ΓΕ, ππφ ηελ θάζεηε δηνίθεζε ηνπ ΓΕΕΘΑ,
απαηηείηαη ζαθψο φπσο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο παξαδνρέο ηνπ
ζρεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φιεο νη δεζκεχεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
β. Οη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΕΘΑ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ κειέηε θαη
παξαθνινχζεζε έξγσλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε Δεκφζηεο Σπκβάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ
έρνπλ ηελ επζχλε λα αθνινπζνχλ θαη λα ηεξνχλ έλα απζηεξά λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ
αθνξά απηφ ην αληηθείκελν.
γ. Σπλαθψο, ν ηειεπηαίνο λφκνο πνπ θσδηθνπνηεί ηε λνκνζεζία γηα ηηο Δεκφζηεο
Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (Ν.4412/2016) εηζάγεη κε ην Άξζξν 44, ηελ
απαίηεζε ηεο ηερληθήο επάξθεηαο αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη απαηηεί ε ππεξεζία λα δηαζέηεη
ειάρηζηε ζηειέρσζε πνπ πεξηιακβάλεη, ηδίσο, ηνλ ειάρηζην αξηζκφ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηα
πξνζφληα απηψλ (εηδηθφηεηεο, εκπεηξία) πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί επαξθψο
ζηα/ζηηο πξνο αλάζεζε έξγα/κειέηεο, αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε αμία, ην είδνο, ηελ
θαηεγνξία ηνπο, ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο. Σην ίδην Άξζξν πξνβιέπεηαη ε
έθδνζε ΚΥΑ γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο ζηειέρσζεο θαηά αξηζκφ, εηδηθφηεηα,
πξνζφληα, θαζψο επίζεο θαη νη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο επάξθεηαο ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο.
δ. Επίζεο, κε ηνλ Ν.4412 (Άξζξν 118) ζπζηάζεθε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Υπνδνκψλ, ειεθηξνληθφ κεηξψν ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ,
κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ. Μεηαμχ άιισλ,
πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή εγγξαθή ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Δεκνζίνπ
(κφληκνη ππάιιεινη θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ), εθφζνλ αλαιακβάλνπλ εθπφλεζε κειεηψλ,
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, θαη επίβιεςε.
ε. Υπφ ηελ ππνρξέσζε ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο φπνηαο
αλαγθαίαο πξνζπάζεηαο ελαξκφληζεο δηαδηθαζηψλ, γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζεκεξηλψλ
δπζιεηηνπξγηψλ θαη παξαηππηψλ θαη φρη γηα ηε δεκηνπξγία πεξαηηέξσ ζηξεβιψζεσλ θαη

-3-

αλεμέιεγθησλ δπζρεξεηψλ αιιά θαη αδηθηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξείζθξεζε
ζηειερψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα, θαη πνπ:
- Είηε νη ζπνπδέο ηνπο δελ πξνβιέπνπλ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα,
Μεραληθνχ,

- Είηε δελ θαηέρνπλ ηελ απαηηνχκελε Άδεηα Αζθήζεσο Επαγγέικαηνο ηνπ

- Είηε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν απαζρνινχληαη είλαη ζρεηηθφ κελ αιιά εθηφο
ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν λφκνο.
ζη. Ελδνγελείο θαηαζηάζεηο, φπσο νη παξαπάλσ, εθηφο απφ ην φηη έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ θαη
ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο αλνκίαο, εγθπκνλνχλ πνιιαπινχο θηλδχλνπο, ηφζν ηππηθνχο
(λνκηθή επζχλε ππεξεζηψλ θαη πξνζσπηθνχ) φζν θαη νπζηαζηηθνχο (αζθάιεηα
εγθαηαζηάζεσλ).
δ. Η ζπλεμέηαζε θαη ελδερφκελε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΠΔ 378/1987 (ΦΕΚ 168 Α’)
θαη ηεο ΚΥΑ 26229/1123 (ΦΕΚ 749 Δ’/10-08-1987), πνπ εμεηδηθεχνπλ ηελ νξγάλσζε θαη
εθηέιεζε ησλ «ζηξαηησηηθψλ έξγσλ», επηπιένλ ππφ ην πλεχκα ηεο απαηηνχκελεο
ελαξκφληζεο θαη απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ππφ ηε δηαζηαιηηθή εξκελεία ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ζπλνιηθά, δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη εθ παξαδξνκήο εμαηξέζεηο θαη
θαηαθεξκαηηζκφ φζνλ αθνξά ζηελ εληαία αληηκεηψπηζε αιιά θαη ηε λνκηκφηεηα εθηέιεζεο
ησλ έξγσλ απφ ην ΥΠΕΘΑ.
ε. Επηπιένλ ησλ παξαπάλσ, θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ΓΕΕΘΑ θαη
ΓΕ, δελ δηαπηζηψλεηαη ε απαηηνχκελε θνηλή βάζε αληίιεςεο – νξάκαηνο, σο πξνο ηε
δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ δηαθιαδηθνχ θνξέα ηερληθψλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο ΕΔ. Μεηαμχ
άιισλ, απηφ νθείιεηαη ζαθψο θαη ζηελ αληίζηνηρε αλαγθαηφηεηα, πξηλ απφ ηελ ελνπνίεζε
ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηεο ζχγθιηζεο – ελαξκφληζεο – ελνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ
επηηειηθνχ ζρήκαηνο ΓΕΕΘΑ – ΓΕ. Έλα Επηηειηθφ ζήκεξα ζρήκα, πνπ θαη κε ηε δεκηνπξγία
ηεο λέαο Μνλάδαο Μειεηψλ θαη Καηαζθεπψλ (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) ππφ ην ΓΕΕΘΑ, είλαη αθφκα
πεξηζζφηεξν πδξνθέθαιν, παξά παξνπζηάδεη ζηνηρεία ελαξκφληζεο – ελνπνίεζεο.
ζ. Επίζεο, παξφιν πνπ ην ΓΕΕΘΑ αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ηεο εμέηαζεο ελ
ζέκαηη ελνπνίεζεο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ζε κία επί ηεο αξρήο δηαθιαδηθή ζεψξεζε,
πξνθαιεί εξσηεκαηηθά, ε αξρηθή αλαθνξά ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ θαηψηεξσλ νξίσλ
πξνυπνινγηζκψλ έξγσλ πνπ ζα αλαιακβάλεη ε λέα Υπεξεζία, θαζψο απηφ δελ παξαπέκπεη
ζην φξακα ελφο θνξέα ελνπνίεζεο, αιιά ζε έλαλ επηπξφζζεην θνξέα, θαη άξα ζε αθφκα
κεγαιχηεξν θαηαθεξκαηηζκφ, γξαθεηνθξαηία θαη πνιππινθφηεηα αληί απινπνίεζεο.
η. Σπλαθψο, ππελζπκίδνπκε αληίζηνηρεο απφςεηο – πξνηάζεηο καο, πνπ αθνξνχζαλ
ζηελ πινπνίεζε απφθαζεο θ. ΥΕΘΑ γηα ηε ζχζηαζε ηεο ΜΟ.Μ.ΚΑ., πνπ επηβεβαηψλνληαη
απφ ηηο εμειίμεηο, θαζφζνλ σο απνηέιεζκα πξνθχπηεη ε θαηαθεξκαηηζκέλε αληηκεηψπηζε ηεο
αλαδηάξζξσζεο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο ησλ ΕΔ, απφ ΓΕΕΘΑ – ΓΕ, ιφγσ
δηαθνξεηηθψλ ζθνπηκνηήησλ φζνλ αθνξά ζηελ εηθφλα πεξί ελαξκφληζεο – απινπνίεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ.
ηα. Εχινγε ινηπφλ, ε επηζήκαλζε ηνπ θ. ΥΕΘΑ, λα ζπλεθηηκεζεί ζηε ζρεηηθή
πξφηαζε, εμέηαζεο ηεο ζθνπηκφηεηαο δεκηνπξγίαο εληαίνπ θνξέα, ε ιεηηνπξγία ηεο
πξνζθάησο ζπζηαζείζαο ΜΟ.Μ.ΚΑ. Σε πξψηε θάζε σζηφζν, δελ απνηππψλεηαη ζηηο
απφςεηο – πξνηάζεηο ησλ ΓΕ, ε δπλαηφηεηα απινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ –
δνκψλ εληφο ΥΠΕΘΑ, κε ηελ αληίζηνηρε αμηνπνίεζε, ζε έλα κηθξφηεξν ζρήκα νξγάλσζεο –
ιεηηνπξγίαο, θαη ηεο ΜΟ.Μ.ΚΑ.
ηβ. Σπλεπψο, εθηηκάηαη πσο ε εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ αλαδηάξζξσζεο, θαη ηεο ηπρφλ
ελνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, δελ κπνξεί λα απαληεζεί αβίαζηα θαη
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νχηε λα εθηηκεζεί απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζίαο. Πφζν κάιινλ φηαλ κφιηο έρεη
νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη ππνγξάθεθε απφ ηνλ θ. ΥΕΘΑ ν λένο Οξγαληζκφο ηνπ
Υπνπξγείνπ πνπ δελ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα απηφ.
ηγ. Οη φπνηεο αιιαγέο πξνηαζνχλ πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα επαξθνχο δηαιφγνπ
κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ θάζε ΓΕ θαη ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ εθηειεί ην θαζέλα, ηεο αλάγθεο
επαξθνχο ζηειέρσζεο κε αξκφδην θαηά ην λφκν πξνζσπηθφ θαη ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο,
θαζψο θαη ησλ αλαγθαίσλ ελαξκνληζκέλσλ – νκνγελνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ.
ηδ. Ελ πξνθεηκέλσ, αξσγφο ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ηνπ ΥΠΕΘΑ, ζα
κπνξνχζε λα είλαη ην ΤΕΕ, θαη επηπιένλ, ην αξκφδην γηα ηα Δεκφζηα Έξγα, Υπνπξγείν
Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.
ηε. Κάζε ζρεηηθή ελέξγεηα επηβάιιεηαη λα απνθηήζεη πξψηα ηελ απαηηνχκελε
εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε (ΑΝΣΚ), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ξεηά, πξνρεηξφηεηεο,
πεηξακαηηζκνί θαη ραζνχξα, πνπ αξγφηεξα ζα αλαδεηνχλ ηελ απαιιαγή απφ εζηθή θαη
ππεξεζηαθή επζχλε, βαπηηδφκελα σο «ελδηάκεζεο ή κεηαβαηηθέο θάζεηο».
ηζη. Φαξαθηεξηζηηθή, ηεο αληηθξνπφκελεο θαη αζαθνχο ινγηθήο, ε νπνία νπδφισο
ζπλάδεη κε ηελ αξρηθή απαίηεζε ηνπ θ. Υπνπξγνχ, απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη νχηε
θηλείηαη ζηε βαζηθή θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρεηηθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηεο ελ
δπλάκεη ελνπνίεζεο, είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ΓΕΑ. Τν ΓΕΑ, πνπ ηπραίλεη λα είλαη ην κφλν ΓΕ
πνπ ηνπνζεηείηαη ππέξ θάπνηαο εμέιημεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα ππνδνκψλ
ΕΔ, παξά ηελ πξφηαζε γηα «κεηεμέιημε» ηεο ΥΠΕΠΑ ζε έλαλ λέν εληαίν νξγαληζκφ,
πξνηείλεη ηελ πξνεγνχκελε δηάιπζε ηεο Υπεξεζίαο απηήο, κε ηε δηαζπνξά αξκνδηνηήησλ
θαη πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο επηπιένλ κειινληηθήο Επηηειηθήο Δλζεο.
ηδ. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε, ππφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα θαη κε ηηο
ηνπνζεηήζεηο ηνπ Σπιιφγνπ Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠΑ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ηεο Ηγεζίαο θαη ζηα παξαθάησ:
- Σηε ζπληεινχκελε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νπζηαζηηθά, δίσμε θαηά ηνπ
πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζπλαδέιθσλ Μεραληθψλ ηεο ΥΠΕΠΑ θαη
ζπλνιηθά 85 ππαιιήισλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππφ ηε κνξθή ελφο πεηξάκαηνο ρσξίο ηελ
απαξαίηεηε κειέηε εθηθηφηεηαο – επηπηψζεσλ θαη ππνινγηζκνχ θάζε θφζηνπο, πνπ
δεκηνπξγεί θιίκα απαμίσζεο, αλαζηάησζεο, εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο γηα
ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, δεδνκέλεο θαη ηεο ηξέρνπζαο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ζηε ρψξα.
- Σπλαθψο, ζην θαίξην πιήγκα θαη ηελ αλαηξνπή ζηηο ζέζεηο επζχλεο
Δηεπζπληψλ θαη Τκεκαηαξρψλ ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κφιηο
πξφζθαηα επηθαηξνπνηεκέλν, ππφ έθδνζε ΠΔ ζέζεσλ επζχλεο ηνπ ΥΠΕΘΑ, αθνχ
πξνηείλεηαη ξηδηθή αιιαγή ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο
εηο βάξνο ηνπ θαζ΄χιελ αξκφδηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θακία
ζρεηηθή δηαβνχιεπζε.
5. Θα εκκείλνπκε ινηπφλ ζηηο ζέζεηο καο γηα ηελ επηβεβιεκέλε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
κεραληθψλ ηνπ ΥΠΕΘΑ, θαηά πιεηνςεθία θαη ιφγν αξκνδηφηεηαο, ζην ζρεδηαζκφ
πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ θ. Υπνπξγνχ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην πεδίν
εξγαζίαο θαη ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ, κε ηελ
πξναπαηηνχκελε Άδεηα Αζθήζεσο Επαγγέικαηνο ηνπ ΤΕΕ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, θαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε πινπνίεζε ησλ
ελ ιφγσ απνθάζεσλ κε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο αιιά θαη
λνκηκφηεηαο ηαπηφρξνλα.
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6. Οη Δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί πνπ απαζρνινχληαη ζην ΥΠΕΘΑ, σο Πνιηηηθφ
Πξνζσπηθφ, παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ην εζηθφ ηνπο έρεη ππνζηεί αιιεπάιιεια
πιήγκαηα κε ηηο εμνλησηηθέο κηζζνινγηθέο κεηψζεηο άλσ ηνπ 50%, κε ηελ ηεξάζηηα (άλσ
ηνπ 40-50%) κείσζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο
εξγάδνληαη, ζπλερίδνπλ θαη παξάγνπλ ζεκαληηθφ έξγν θαη κάιηζηα, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ
επαγγέικαηνο, εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε έληαμεο ηεο ρψξαο θαη εηδηθά
ηνπ ΥΠΕΘΑ ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο.
7. Δηαξθήο απαίηεζε – αλάγθε παξακέλεη ε επίηεπμε βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηνπ
πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΥΠΕΘΑ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πςειήο
θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο, θαη ε ζεξαπεία ηεο φπνηαο παζνγέλεηαο θαηαγξάθεηαη ζην θνξέα
καο ζήκεξα κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, ιφγσ
θπξίσο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηηο ζέζεηο επζχλεο θαη ηεο έιιεηςεο αληηζηνίρηζεο
βαζκψλ ζηξαηησηηθνχ – πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ βάζεη ησλ «πεξηγξακκάησλ ζέζεο».
Γηα ηε Δηνηθνχζα Επηηξνπή
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Δεκήηξεο Μπερξάθεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Δξ. Γεψξγηνο Μηραήι
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Μερ/θφο Υπνινγηζηψλ

