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Δημόσια Περιουσία 
Η δηάιπζε ζπλερίδεηαη …. 

 Εδώ θαη πάλσ από έλα ρξόλν νη πξώελ Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο θαη ζπλνιηθά νη εξγαδόκελνη ζηηο 
ππεξεζίεο Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο δνύκε ζε κηα παξάινγε θαηάζηαζε πνπ όρη κόλν δελ θαίλεηαη λα 
δξνκνινγείηαη θάπνηα ιύζε αιιά ζπλερώο πξνζηίζεληαη λέα εθηαιηηθά πξνβιήκαηα. Οη εξγαδόκελνη, ηόζν 
κέζα από ηα ζπιινγηθά ζπλδηθαιηζηηθά καο όξγαλα όζν θαη αηνκηθά, έρνπκε θάλεη από ηελ πξώηε ζηηγκή 
γλσζηό ζην Υπνπξγείν ηηο ζέζεηο θαη απόςεηο καο γηα ηε δηάιπζε πνπ επέθεξε ζηηο ππεξεζίεο ε 
εθαξκνγή ηνπ Π.Δ. 111/2014. Ελώ ινηπόλ ζηηο αξρέο ηνπ 2015 θαη κέρξη ηνλ Μάην, θαηαζέζακε 
πξνηάζεηο θαη ζπζηήζεθε επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί ην Π.Δ. ζε κηα πην ιεηηνπξγηθή δνκή, 
μαθληθά όια πάγσζαλ θαη ε ηξαγηθή θαηάζηαζε κε ηνλ παξάηππν ηξόπν ιεηηνπξγίαο ζπλερίδεηαη. 
Σύγθιηζε επηηξνπώλ κε ζύλζεζε έσιε, ιεηηνπξγία ησλ απηνηειώλ γξαθείσλ κε άηππνπο ππεύζπλνπο 
γξαθείσλ (αθνύ εμάιινπ δελ πξνβιέπεηαη σο ζέζε), αζάθεηα αξκνδηνηήησλ, αδπλακία ειέγρνπ 
ππνζέζεσλ, άζθνπε θαη ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία αθόκα θαη γηα ηηο πην απιέο δηαδηθαζίεο, αύμεζε ησλ 
δαπαλώλ γηα άρξεζηεο θαη πεξηηηέο ελέξγεηεο ζε αλαιώζηκα ραξηηθά θαη εζσηεξηθή αιιεινγξαθία θαη 
παξάιιεια απαμίσζε ζην θύξην έξγν ηεο πξνζηαζίαο ηεο Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο. Σαλ λα κελ έθηαλε απηή 
ε δηαιπκέλε απ’ όιεο ηηο απόςεηο θαηάζηαζε, ήξζε λα πξνζηεζεί ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξσηνθόιινπ 
κέζσ ηνπ ΧΥΔΗΠΕΕΚ. Φσξίο θακία νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε (όηαλ έγηλαλ ηα ππνηππώδε ζεκηλάξηα δελ 
άλνηγαλ αθόκα νη εθαξκνγέο) μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ πνπ όκσο από ηα 
πξώηα βήκαηα απνδεηθλύεηαη όηη κεγαιώλεη ππέξκεηξα ηε γξαθεηνθξαηία θαη απμάλεη ζεκαληηθά ην ρξόλν 
πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο ππόζεζεο. Η θαηάζηαζε είλαη πξαγκαηηθά δξακαηηθή θαη θάζε 
κέξα πνπ πεξλάεη νη εξγαδόκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη λα βξεζνύλ αληηκέησπνη κε θαηεγνξίεο είηε επεηδή 
δελ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο είηε γηαηί αλαγθάδνληαη λα 
ελεξγνύλ κέζα ζε αζαθή πιαίζηα θαζεθόλησλ. Είλαη δε βέβαην όηη πνιιέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεινύλ 
ππό αθύξσζε εάλ πξνζβιεζνύλ από ηδηώηεο πνπ ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 
 Η πνιηηηθή εγεζία νθείιεη λα μεθαζαξίζεη άκεζα ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηε Δεκόζηα Πεξηνπζία θαη ηηο 
ππεξεζίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο. Πνηνλ ζηόρν εμππεξεηεί ε απαμίσζε ησλ ππεξεζηώλ 
πξνζηαζίαο ηεο Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο; Υπάξρεη ε ζθέςε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΔ 111/14 ή πιένλ 
απνηειεί παγησκέλε θαηάζηαζε, εθηόο θη αλ ππάξρεη ζρεδηαζκόο γηα νξηζηηθή θαηάξγεζε ησλ ππεξεζηώλ. 
Άιισζηε γηαηί λα πξνζηαηεύεη θάπνηνο κηα πεξηνπζία όηαλ ζα ηελ έρεη μεπνπιήζεη! 
 Η ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. πξέπεη λα πάξεη άκεζα ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο δηεθδίθεζεο όζσλ απνθαζίζακε 
ζην ηειεπηαίν ζπλέδξην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Δ. 111/14, θαηάξγεζε ηνπ ΤΑΙΠΕΔ θαη εληαία 
θνξνινγηθή δηνίθεζε κε εληαία εξγαζηαθά, κηζζνινγηθά δηθαηώκαηα γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Να 
νξγαλώζεη δπλακηθή αληίδξαζε ζηα ζρέδηα μεπνπιήκαηνο ηεο Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη δηάιπζεο ησλ 
ππεξεζηώλ καο.  
 

Για το Δ. 
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