Δελτίο Τύπου από τη Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου των 6 Ομοσπονδιών
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική Διαδικτυακή
Συνέντευξη Τύπου, την οποία κάλεσαν οι έξι μεγάλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου
που συνυπογράφουμε τη συνημμένη δήλωση και στηρίζουμε την Απεργία – Αποχή από
ΜηΜΕΔ και Επιτροπές από 23/11 έως 11/12.
Στη διαδικασία παρουσιάσαμε τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας σχετικά με τη
γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών. Επιδίωξη μας
η ενημέρωση της κοινωνίας για τις συντριπτικές επιπτώσεις της, στο Περιβάλλον, στη
Δημόσια Υγεία, στα λαϊκά δικαιώματα και στο Δημόσιο Συμφέρον. Οι τοποθετήσεις
συνοπτικά ήταν οι εξής:
Ο Γαβριήλ Ιωαννίδης, Πρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. (Ομοσπονδία Συλλόγων
Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας) παρουσίασε το πλαίσιο και τους
λόγους εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, που γίνεται συνεχώς στις αποκεντρωμένες
διοικήσεις και γενικότερα στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την λειτουργία των
υπηρεσιών αποκλειστικά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, συμπράξεις κτλ. Μια λειτουργία
που στόχο τελικά και προτεραιότητα δεν θα έχει το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες
της πλειοψηφίας των πολιτών, αλλά την ενίσχυση και την κερδοφορία του μεγάλου
κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. Αναφέρθηκε ως παράδειγμα η τεράστια
επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου με πενταπλάσια και παραπάνω κόστη, από τότε που
η δασική υπηρεσία εκχώρησε την μελέτη και την κατασκευή δασικών έργων που πριν
γινόταν με αυτεπιστασία όπως και η συστηματική υποβάθμιση όλων των υπηρεσιών με
την τραγική και σκόπιμη υποστελέχωση στο σύνολο των υπηρεσιών καθώς έχουν να
γίνουν νέες προσλήψεις εδώ και 15 χρόνια. Κάλεσε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους
να αντιδράσουν απέναντι σε αυτή την λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων και να
προστατεύσουν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του δημοσίου. Η ΟΣΕΑΔΕ στηρίζει
και θα στηρίξει κάθε άλλη προσπάθεια με αγωνιστική κατεύθυνση μαζί με τις
ομοσπονδίες για να μεγαλώσει το μέτωπο απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις.
Ο Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε. Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) σημείωσε ότι με το
νέο σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις:
1. Οι εργολάβοι και οι μελετητές θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα.
2. Οι εργολάβοι και οι μελετητές θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών,
δηλαδή το κόστος των έργων.
3. Τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές, θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι
ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι εργολάβοι και θα τα επιβλέπουν οι
θυγατρικές τους.
4. Το αποτέλεσμα: Θα κατασκευάζονται έργα υπερκοστολογημένα, αμφιβόλου
ποιότητας, στα οποία δεν θα έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος ποιότητας ή κόστους κατά
την εκτέλεσή τους! Αυτό αποδεικνύεται και με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της
Ε.Ε., όπου στην Ελλάδα με ΣΔΙΤ για τα έργα των αυτοκινητοδρόμων το κόστος είναι
αυξημένο κατά 65%.
5. Χαρακτηριστικός υπέρ αυτών των εξελίξεων είναι ο ρόλος του ΤΕΕ, που λειτουργεί ως
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ.
Η Γιαννούλια Κατερίνα, μέλος ΔΣ Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. (Ομοσπονδία Γεωτεχνικών)
παρουσίασε τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν συντελεστεί εδώ και χρόνια (πχ ΟΣΔΕ,
μεταφορά περιουσίας της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Τράπεζας στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μητρώα, «κτηνίατρος
εκτροφής» κλπ) και εστίασε στις ιδιωτικοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη και αφορούν
κρίσιμους τομείς της υγείας των καταναλωτών, της υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίμων, αλλά και του περιβάλλοντος. Η αιχμή είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς
ιδιωτικοποιούνται οι επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα σφαγεία και στις εγκαταστάσεις
τροφίμων ζωικής προέλευσης, στη μεταφορά ζώων, τα κατάλοιπα κ.ά. Επιπλέον
ιδιωτικοποιήσεις δρομολογούνται στον τομέα παραλαβής πρασίνου, στις επιτροπές
παραλαβής δασοτεχνικών έργων, στην αξιολόγηση λιπασμάτων κλπ. Η υποστελέχη που

δημιουργούν και συντηρούν οι πολιτικές ηγεσίες κι όλες οι προηγούμενες και η παρούσα
κυβέρνηση, λειτουργεί ως επικοινωνιακό άλλοθι για να μεταφερθούν πολύ σημαντικές
δημόσιες υπηρεσίες, στον ιδιωτικό τομέα, που λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα τα
κέρδη των λίγων κι όχι το κοινωνικό συμφέρον. Γι΄αυτό, η κοινή δράση των
ομοσπονδιών μας προσπαθούμε να «επεκταθεί» και σε κοινή δράση με το κοινωνικό
σύνολο.
Ο Κυριάκος Φίλιππος, Πρόεδρος ΔΣ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. (Πτυχιούχοι Μηχανικοί
Δημοσίου) παρουσίασε τον θεσμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών που καλούνται να
εφαρμόσουν οι Δήμοι. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί θα είναι ΝΠΙΔ, ΑΕ των Δήμων, αλλά
προορίζονται να υποκαταστήσουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, καθώς και να
παρέχουν «εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση των αυτοδιοικητικών
αρμοδιοτήτων», με την πρόσληψη συμβασιούχων.
Ο Πετρίδης Πέτρος, μέλος Γ.Σ. Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΤΑ Α' Βαθμού) ανέλυσε τους
στόχους της συμπόρευσης των Ομοσπονδιών, τους λόγους συμμετοχής της Π.Ο.Ε. –
Ο.Τ.Α. σε αυτή τη συμπόρευση που είναι η τεκμηριωμένη και πάγια θέση της κατά των
ιδιωτικοποιήσεων κρίσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα - έμπρακτη
επιβεβαίωση της οποία είναι η αποτροπή με κάθε νόμιμο τρόπο των προσπαθειών των
δημοτικών αρχών να εκχωρούν τις υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιώτες – και γιατί είναι
σίγουρη ότι στο προσεχές μέλλον η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αναθέσει σε ιδιώτες
και άλλες κρίσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα που θα αφορούν και
άλλες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων. Κάλεσε τέλος την κυβέρνηση να λάβει
υπόψη της την αναγκαιότητα, την χρησιμότητα και την προσφορά του Δημόσιου τομέα
της υγείας στην πανδημία του κορωνοϊού, να κάνει προσλήψεις του απαιτούμενου
μόνιμου προσωπικού και να χρηματοδοτήσει επαρκών των Δημόσιο τομέα.
Ο Πετρόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος ΔΣ Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (Διπλωματούχοι
Μηχανικοί Δημοσίου) παρουσίασε την τεράστια μείωση προσωπικού (8000 το 2020
έναντι 11.500 το 2011) όσον αφορά τους Μηχανικούς, την κατασπατάληση χρήματος
από τις Αναπτυξιακές Εταιρίες (με ενδεικτικό παράδειγματα της Περιφέρειας Πελ/σου),
τη μετακύλιση του κόστους στους πολίτες (βλέπε διόδια), την πρόθεση εξάλειψης του
Δημοσίου Ελέγχου στο Δομημένο Περιβάλλον (90% των οικοδομικών αδειών δεν έχουν
κανέναν έλεγχο από δημόσια πολεοδομία), τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ με υπέρογκες
αμοιβές τη στιγμή που η πρόσληψη με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας είναι μόλις
1092 € μεικτά.
Σημειώθηκε ότι από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να
κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας
Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της
αντιμετώπισης - αποκατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η
υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.
Ολόκληρη
τη
συνέντευξη
τύπου
μπορείτε
να
τη
δείτε
εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=TIeoGx0xxVs ή
https://www.youtube.com/watch?v=cBnuHNyOpHI
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την κοινή Πανελλαδική Στάση Εργασίας
την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ όπου
καλούμε σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στις 10πμ στο Υπουργείο
Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας), με αυστηρή τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων
προστασίας.
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Οι Ομοσπονδίες
1. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
2. Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.
3. Π.Ο.Σ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
4. Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ.
5. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
6. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

