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ΕΑΜ 48/2020                                                            

                                                                                     Αθήνα, 11.12.2020 

 

 

Ανακοίνωζη για ηο νέο νομοθεηικό πλαίζιο - Ανάθεζη ηων Δημ. Έπγων 
 

πλάδειθνη,  
 
Tν Δ ηνπ ζσκαηείνπ καο θαιεί φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ λα 
παιέςνπλ ελάληηα ζηελ θαηαζηξνθηθή πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ θαη εξγνιάβσλ φπνπ κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάζεζε ησλ 
Δεκνζίσλ Έξγσλ αλνίγεη δηάπιαηα ηελ θεξθφπνξηα γηα ηελ απαμίσζε ηνπ θιάδνπ καο 
θαη ηνλ αθαληζκφ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο κε ηεξάζηηα εκπεηξία θαη 
ηερλνγλσζία ζηα Δεκφζηα Έξγα. 
 
αο ελεκεξψλνπκε φηη  κε απηφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηδησηηθήο 
επίβιεςεο ζε φια ηα δεκφζηα έξγα.  
 

ΔΕΝ ΕΞΑΘΡΟΤΝΣΑΘ ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ και ηος TΡΑΜ . 
 
Η δπλαηφηεηα απηή αθνξά ηνπο θνξείο ηνπ Δεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ Δεκνζίνπ πνπ 
δελ έρνπλ ηερληθή επάξθεηα ή έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλν πξνζσπηθφ θαζψο κε ηα 
κλεκφληα, ηηο ζπλερφκελεο πεξηθνπέο πνπ αγγίδνπλ ην 60% θαη ην απαξάδεθην πφξηζκα 

ηνπ ΓΛΚ (πνπ ηο κεζόδεσζε ε προεγούκελε Δηοίθεζε θαη ην παιεχνπκε λνκηθά) 
ζπλερίδεηαη ε απνρψξεζε ζηειερψλ καο  πξνο ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ζε άιινπο θνξείο 
ηνπ Δεκνζίνπ. 
 

Ελεκεξσηηθά νη ¨κειεηεηές-επηβιέποληες ’’ ζα πξνζιακβάλνληαη απφ κηα «δεξαμενή» 
πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην Σερληθφ Επηκειεηήξην, πνπ ζα αλαιάβεη λα ηνπο πηζηνπνηεί 
(φπσο π.ρ. ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο). 
 
Έηζη ζέινπλ λα θαηαληήζνπλ εηαηξείεο ζαλ ηελ ΑΣΣΘΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε θαη ηελ ΕΓΝΑΣΘΑ 
Α.Ε. ηελ ΕΡΓΟΕ Α.Ε. θ.ιπ.;;; 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑ ΣΗ ΓΝΩΜΗ ΕΥΕΙ ΓΙΑ ΑΤΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΩΗ ΣΗ 

Α.Μ. ? 
 
Απαηηνχκαη άκεζα δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη νλνκαζηηθή εμαίξεζε ηεο εηαηξείαο καο. 
 
Σν Τπνπξγείν έρεη ήδε ζπδεηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηερληθνχ 
θφζκνπ ΟΥΘ ΟΜΩ ΜΕ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηέο 
ηνπ Δ ΕΑΜ  πξνθνξηθά θαη γξαπηά. 
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Μέλεη λα θαλεί εάλ νη ξπζκίζεηο απηέο ζα ππνζηεξηρζνχλ θεληξηθά απφ ηελ θπβέξλεζε ή 
δελ ζα θζάζνπλ πνηέ ζην ζηάδην ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 
 
Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ γίλεη απνιχησο αληηιεπηά, ηφζν απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε, 
φζν θαη απφ ηελ Επξσπατθή Σξάπεδα Επελδχζεσλ πνπ, παξά ηε δπζκελή νηθνλνκηθή 
ζπγθπξία, εμαθνινπζνχλ λα δειψλνπλ πξφζεζε έληαμεο ησλ λέσλ καο έξγσλ ζηα 
Επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη δαλεηνδφηεζεο κε εμαηξεηηθά επλντθνχο φξνπο θαη 

τακειόηερο επηηόθηο δαλεηζκού απ’ όηη ε ίδηα κας ε τώρα δαλείδεηαη γεληθώς ! 

 

Πηζηεχνπκε φηη γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ππέπει να διεςκπινιζηεί και να 

επανέλθει  η Αηηικό Μεηπό ζηο ιδπςηικό καθεζηώρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ. 
 
ην ζεκείν απηφ λα ζπκίζνπκε φηη κε κία βεβηαζκέλε ελέξγεηά ηεο ε ΕΛΣΑΣ 
ζπκπεξηέιαβε ζπγθεθξηκέλεο Εηαηξείεο θαη ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, ελψ 
κε άιιε άζηνρε απφθαζή ηεο ε Πνιηηεία ηελ ππήγαγε ζην θαζεζηψο ησλ ΔΕΚΟ 
(Ν.3899/2010).  
 
πλέπεηα ησλ απνθάζεσλ απηψλ είλαη φηη έρεη ήδε επέιζεη πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ καο 
ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 45% θαηά κέζν φξν, κε ηελ εθαξκνγή κάιηζηα ησλ πξνβιέςεσλ 
ηνπ λφκνπ Ν.4024/2011, νη πεξηθνπέο εθηνμεχηεθαλ ζε εμσπξαγκαηηθά πνζνζηά. 
 
Φπζηθφ επαθφινπζν ησλ πην πάλσ είλαη, φηη  κε νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο είηε κε έλαξμε 
αλαδήηεζεο απαζρφιεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ καο ζε άιινπο θνξείο ζε 
Ειιάδα θαη εμσηεξηθφ, ε Εηαηξεία απνζηειερψλεηαη ηαρχηαηα, ελψ κε ηηο πην πάλσ 
απνθάζεηο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα αλαθχςνπλ εκπφδηα θαη ζηελ επηδφηεζε θαη 
δαλεηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηεο απφ ηα αξκφδηα Κνηλνηηθά Όξγαλα. 
 
αλ απνηέιεζκα απηψλ, φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη δπλαηφηεηεο άζθεζεο ηνπ ξφινπ 
ηεο εηαηξείαο καο  αθπξψλνληαη θαη ην νηθνδφκεκα ηεο πνιχρξνλεο πνξείαο ηεο, πνπ κε 
πνιιή δνπιεηά θαη πνιχ ρξήκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ απνθηήζεθε, απεηιείηαη κε άκεζε 
θαηάξξεπζε. 
 
Απεπζπλφκαζηε ζηε πνιηηηθή εγεζία θαη δειψλνπκε : 
 
• κε απηφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ε εθηέιεζε Έξγσλ απφ ηδησηηθέο Εηαηξείεο επίβιεςεο ζα 
είλαη ε απφιπηε ζπληαγή απνηπρίαο. Δηαγξάθεηαη πξνθαλήο θίλδπλνο αζθάιεηαο ησλ 
θαηαζθεπψλ (έξγα ζηαζεξήο ηξνρηάο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ , ππφγεηα έξγα ζε 
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο), ε πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, θαηαζπαηάιεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη βαιηψκαηνο ησλ έξγσλ ΣΡΑΜ θαη ΜΕΣΡΟ. 
 
• ε εθηηκψκελε δεκηά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο απφ κία απξηαλή αδπλακία ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο επίβιεςεο σο ήηαλ κέρξη ζήκεξα, ζηα επφκελα έξγα ζα είλαη ηεο ηάμεο 
δηζεθαηνκκπξίσλ ΕΤΡΩ. 
 
 



              

 
 

ΩΜΑΣΕΘΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΣΘΚΟ ΜΕΣΡΟ (ΕΑΜ) 
Λ. Μεζνγείσλ, 191-193,  115-25 Αζήλα, Σει.  67.92.178, 67.92.203 

Αξηζκφο απφθαζεο 21105/4944/19.02.97 Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

3 

 

  ΩΜΑΣΕΘΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΣΘΚΟ  ΜΕΣΡΟ  (ΕΑΜ) 

 

Ζεηάκε απφ ηελ Πνιηηεία: 
• άκεζα δηάινγν θαη ε εηαηξεία καο λα αλαιάβεη ηνλ κεγάιν ξφιν πνπ ηεο αλαινγεί ζε 
κία αλαπηπμηαθή πνξεία κε παξάιιειε πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο. 
 

ΑΠΑΘΣΟΤΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΣΑΣΕΘΕΘ ΣΟ ΝΟΜΟΥΕΔΘΟ ΣΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΑ. 
 
 

 

 


