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Αξηζ. Πξση.: 792 

Αζήλα, 02/03/2021 

 

Πξνο:   1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, θ. Κσλζηαληίλν Καξακαλιή 

             2. Γξαθείν Πξνέδξνπ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θ. Νηθόιαν Σαρηάν 

             3. Γξαθείν Πξνέδξνπ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ., θ. Γεώξγην Κσλζηαληόπνπιν 

Θέκα:   Πποκήπςξη 3υπηρ Σηάζηρ Επγαζίαρ από ηιρ 9.00 π.μ. έυρ ηιρ 12.00 ηο μεζημέπι      

             ηηρ   Πέμπηηρ  04/03  απένανηι  ζηην  τήθιζη   ηος  Ν/Σ  για  ηην  επίβλετη  ηυν      

             Δημόζιυν Έπγυν     

 

Σν   Γ..  ηεο   Οκνζπνλδίαο   πιιόγσλ   Σερληθώλ    Δπηρεηξήζεσλ   Διιάδνο    απνθάζηζε 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ηελ  πξνθήξπμε  3σξεο  ηάζεο  Δξγαζίαο  από  ηηο  9.00 π.κ. έσο  ηηο  12.00  ην 

κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο 04/03 απέλαληη ζηελ ςήθηζε ηνπ Ν/ γηα  ηελ  επίβιεςε ησλ  Γεκνζίσλ 

Έξγσλ. 

Βαζηθέο αξρέο ζηελ παξαγσγή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη 

 ε ζηειερηαθή θαη επηρεηξεζηαθή επάξθεηα θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ξόινπ 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

 ε θαηάξγεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

 ε δηαθάλεηα ζηηο δεκόζηεο επελδύζεηο θαη ζπκβάζεηο θαη ν πγηήο αληαγσληζκόο κεηαμύ 

ησλ ηερληθώλ επηρεηξήζεσλ 

 ε επηηάρπλζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ζηελ θαιύηεξε πνηόηεηα κε ην 

ρακειόηεξν θόζηνο θαη ηελ παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Σν ζπγθεθξηκέλν Ν/ εηζάγεηαη γηα ςήθηζε ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο ηελ Πέκπηε 04/03 

ρσξίο ίρλνο θνηλσληθνύ δηαιόγνπ. Γελ έρεη γίλεη θακία ζπλάληεζε κεηαμύ ηεο εγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη ησλ θνξέσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σερληθέο Α.Δ.  

θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Πξνθαλώο ην Τπνπξγείν έρεη επηιέμεη ηνπο ζπλνκηιεηέο 

ηνπ. Δπηζπεύδεηαη ελ΄ κέζσ γεληθνύ θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ lockdown δεκηνπξγώληαο 

ζπλζήθεο πνιηηηθνύ lockdown. 

Γελ ππεξεηεί θακία από ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο αξρέο θαζώο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ, επηρεηξεκαηίεο ζα θαζνξίδνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα έξγα, επηρεηξεκαηίεο ζα 

θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πιηθώλ θαη ησλ εξγαζηώλ άξα θαη ην θόζηνο ησλ έξγσλ, ελώ 

επίβιεςε ζα αζθνύλ επίζεο ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη κάιηζηα ζα είλαη ζε ζρήκα ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ αλάδνρν θαη ζα αλαθνηλώλνληαη από απηόλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζηελ 

δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ(!!!). Σα έξγα ζα ηα θαηαζθεπάδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο εξγνιάβνη, ζα 

ηα επηκεηξνύλ δεηγκαηνιεπηηθά νη ίδηνη θαη όρη νη δεκόζηνη θνξείο αλάζεζεο θαη ζα ηα 

επηβιέπνπλ ηδηώηεο. 



Σν Ν/ αθ΄ ελόο κελ εμνπδεηεξώλεη ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο  ζηα ηερληθά 

έξγα, αθεηέξνπ εηζάγεη πξσηνθαλείο, αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, όπνπ νη ειεγθηέο ζα νξίδνληαη 

από ηνπο ειεγρόκελνπο. Απνηειεί απεηιή γηα ην Γεκόζην πκθέξνλ εηο βάξνο ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Γεκόζηαο Τγείαο, ηνπ Φπζηθνύ θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο Πνηόηεηαο ησλ εθηεινύκελσλ έξγσλ αιιά ππέξ ησλ αλέιεγθησλ θαη αλεμέιεγθησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ θεξδώλ. 

Καη όια απηά ελ΄ αλακνλή ηεο δηαρείξηζεο ησλ 72 δηο πνπ αλακέλνληαη από ην Δπξσπατθό 

Σακείν Αλάθακςεο, ηα νπνία ν ειιεληθόο ιαόο ελ΄ πνιινίο ζα θιεζεί λα επηζηξέςεη κε λέα 

Μλεκόληα ηα επόκελα ρξόληα. 

Παξάιιεια απαμηώλεηαη ην επηζηεκνληθό θαη ηερληθό θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

δηαρεηξηζηεί ηα κεγάια δεκόζηα έξγα ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία θαη αθπξώλεηαη ν 

ειεγθηηθόο θαη αλαπηπμηαθόο ξόινο ησλ Α.Δ. θαη ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ. Καη όια απηά 

ζε κία επνρή πνπ θαηά πεξίεξγν ηξόπν, ν Γεκόζηνο Σνκέαο κεγαιώλεη, αιιά νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ κεηώλνληαη. 

Δπηβεβαηώλεηαη επηπιένλ, ε πξόζεζε, Αλώλπκεο Δηαηξίεο, θηλεηήξηνη, πνιιαπιαζηαζηηθνί 

κνρινί  ηνπ ηερληθνύ θιάδνπ,  όπσο ε Δγλαηία Οδόο, ην Αηηηθό Μεηξό, ε ΔΡΓΑ ΟΔ, ν ΟΔ 

θ.α λα ηεζνύλ ζην πεξηζώξην ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.    

Μαο θαίλεηαη αδηαλόεην ην γεγνλόο όηη ε Κπβέξλεζε εηζάγεη ηόζν κεγάιεο ζεκαζίαο 

λνκνζεηήκαηα ηελ ζηηγκή πνπ ε κηζή Διιάδα θαη νιόθιεξε ε Αηηηθή βξίζθνληαη ζε θαζνιηθό 

επηδεκηνινγηθό lockdown όπσο απηό έρεη νξηζηεί από ηνλ πςειό θίλδπλν γηα ηελ δεκόζηα 

πγεία θαη ηηο δσέο ησλ ζπκπνιηηώλ καο. ε κία πεξίνδν, όπνπ ην ΔΤ εκθαηηθά αλαδεηθλύεη 

ηελ αλάγθε ν Γεκόζηνο Σνκέαο λα εμειηρζεί, λα εληζρπζεί θαη λα έρεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 

βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Πνιίηε. 

Σςνάδελθοι με βάζη ηην κοινή λογική, ηιρ απσέρ μαρ και ηην αξιοππέπειά μαρ, 

ζςμμεηέσοςμε όλοι ηην Πέμπηη 04/03 ζηην ζηάζη Επγαζίαρ από ηιρ 9.00 ηο ππυί έυρ ηιρ 

12 ηο μεζημέπι πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ην Ν/ λα εηζαρζεί γηα ςήθηζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο 

Βνπιήο. Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε λα πάξεη πίζσ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο θαη ηα πνιηηηθά 

θόκκαηα λα ηηο θαηαςεθίζνπλ εθ΄όζνλ απηέο ηειηθά ηεζνύλ ζε ςεθνθνξία. Αληηπξνζσπεία 

ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζα κεηαβεί ζηελ Βνπιή γηα ηελ επίδνζε ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο. 

 

  Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 
 

  

 

 

      ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΪΜΔΝΗΓΖ                                                       ΝΗΚΟ ΠΑΡΑΜΑΝΑ 
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