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Τι υποστηρίζει το υπ. Μεταφορών για τις διατάξεις
του νομοσχεδίου για το Υπερταμείο που αφορούν
τις αστικές συγκοινωνίες
2022/09/21 18:33 στην κατηγορία MMM

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσιοποίησε τις θέσεις του σχετικά με τις
διατάξεις του νομοσχεδίου για το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) που αφορούν
εποπτευόμενους φορείς του.
Σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, εξαιτίας του
νομοσχεδίου αυτού.
Όπως υποστηρίζει το υπουργείο:
-Ειδικότερα τα άρθρα 39 έως και 41 αφορούν την εταιρεία ΟΑΣΑ, καθώς και
τις θυγατρικές της, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, και προβλέπουν:
τη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού των τριών αυτών
εταιρειών,
τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των γενικών τους διευθυντών,
το μισθολογικό καθεστώς των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, καθώς
και των εργαζομένων και των στελεχών των εταιρειών αυτών.
Επισημαίνεται ότι το ΑΣΕΠ θα συνεχίσει να κάνει τους ελέγχους των προσλήψεων.
-Με το άρθρο 42, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος των
υφιστάμενων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και

συμβάσεων υπεκμίσθωσης. Δηλαδή των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τα ΚΤΕΛ
για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
Το γεγονός δε, ότι η παράταση των συμβάσεων, αλλά και του όποιου πρόσθετου
έργου, ορίζεται να γίνει με τους ίδιους όρους των υφιστάμενων και ισχυουσών
συμβάσεων, διασφαλίζει πλήρως το δημόσιο συμφέρον.
Κι αυτό γιατί το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι πολύ μικρότερο έναντι
του κόστους παροχής από τους δημόσιους συγκοινωνιακούς φορείς Αθήνας και
Θεσσαλονίκης.
-Το άρθρο 43 του νομοσχεδίου, έχει ως θέμα το μισθολογικό και συγκεκριμένα
αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επιστροφής αποδοχών και παροχών από τους
εργαζόμενους στην Αττικό Μετρό.
Ως απόρροια της ένταξης της εταιρείας στον νόμο 3429, προβλέφθηκε η εφαρμογή
μίας σειράς διατάξεων, που ψηφίσθηκαν από το έτος 2010 και μεταγενέστερα, οι
οποίες αποσκοπούσαν στην περιστολή του μισθολογικού κόστους του δημόσιου τομέα.
Οι διατάξεις αυτές επέβαλαν μισθολογικές ρυθμίσεις και περιστολή δαπανών, κατά
τα πρότυπα του στενού δημόσιου τομέα. Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι
δεν θα αναζητηθούν – σε ποσοστό 90% – ήδη καταβληθείσες αποδοχές και παροχές
στους εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η διάταξη αφορά αποδοχές κι αμοιβές που χορηγήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010
μέχρι σήμερα. Και για το υπόλοιπο 10%, θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ από το Οικονομικών
και το Υποδομών.

