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Θέμα:  Παπάλογερ και Αντιαναπτςξιακέρ οι πςθμίσειρ τος Ν/Σ πεπί επίβλεψηρ των 

 Δημοσίων Έπγων     

Ζ Οκνζπνλδία πιιόγσλ Δξγαδνκέλσλ Σερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο εθθξάδεη ηνλ 

έληνλν πξνβιεκαηηζκό ηεο απέλαληη ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ επίβιεςε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ 

ηνπ λνκνζρεδίνπ «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηηο ππνδνκέο» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ πνπ εηζάγεηαη ςήθηζε ζηηο 4 Μαξηίνπ. 

Σν Ν/ απηόαθαηξεί νπζηαζηηθά από ην Γεκόζην, ηελ δηαρείξηζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ελώ 

επηβάιεη θαζνξηζηηθά ηελ παξνπζία ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ επίβιεςεο ζηελ παξαγσγή 

ηνπο. Αθελόο κελ εμνπδεηεξώλεη ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο ειέγρνπ ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ 

θαη ησλ ηερληθώλ Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ζηα ηερληθά έξγα αθεηέξνπ εηζάγεη πξσηνθαλείο 

δηαδηθαζίεο δηαπινθήο όπνπ νη ειεγθηέο ζα νξίδνληαη από ηνπο ειεγρόκελνπο. 

ύκθσλα κε ην Ν/, ηδηώηεο ζα θαζνξίδνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα έξγα, ηδηώηεο 

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 αλαθνηλώλνληαη από ηνλ 

αλάδνρν πξηλ ηελ έλαξμε 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. 

Μεηαηξέπεηαη έηζη ην ζύζηεκα παξαγσγήο Γεκνζίσλ Έξγσλ από ειεγθηηθό όπσο ηζρύεη 

ζήκεξα ζε δεισηηθό. Απνδπλακώλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκόζηνπ ειέγρνπ θαη δηαύγεηαο 

απνηειώληαο απεηιή γηα ην δεκόζην ζπκθέξνλ 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. 

Παξάιιεια αθπξώλεηαη ηόζν ην επηζηεκνληθό θαη ηερληθό αλαπηπμηαθό θεθάιαην ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ δηαρεηξηζηεί ηα κεγάια δεκόζηα έξγα ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία 

όζν θαη ν ξόινο ησλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ όπνπ αλήθνπλ. 

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. 

 

 



 

Αύξην Σξίηε ην Γ ηεο Οκνζπνλδίαο ζα ζπλεδξηάζεη γηα λα θαζνξίζεη ηελ ζηάζε καο γηα 

ηελ Πέκπηε 04 Μαξηίνπ πνπ ζα εηζαρζεί ην Ν/ γηα ςήθηζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο.  

    

  Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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