ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ

Τι ωραίο πλιάτσικο! ή αλλιώς νέο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε χωρίς ίχνος κοινωνικού διαλόγου, εν΄ μέσω γενικού κοινωνικού και
οικονομικού lockdown, δημιουργώντας συνθήκες πολιτικού lockdown. Ευκαιρία για πλιάτσικο, για
εξοργιστικές ρυθμίσεις υπέρ μεγάλων συμφερόντων, για ξεδιάντροπες απευθείας αναθέσεις για την
επιλογή των «αρεστών» και όχι των «αρίστων» (όπως άλλωστε έχει γίνει στις επιλογές των διοικήσεων
των δημοσίων οργανισμών), για σαρωτική υποβάθμιση του δημόσιου ελέγχου στα δημόσια έργα,
καθώς και για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής καταστροφής.
Άλλωστε δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη μέρα που η κυβέρνηση των «αρίστων»
εν μέσω σκληρής καταστολής, προχώρησε στην πρωτοφανή κίνηση της επαγγελματικής
αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων κολεγίων, εξισώνοντας τα με τα πτυχία των ΑΕΙ, με
προφανή σκοπό να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, των ιδιωτών
κολλεγιαρχών, που επιδιώκουν εδώ και χρόνια να ισοπεδώσουν τα πάντα στον τόπο.
Ήδη η προτεραιοποίηση και ο σχεδιασμός των Τεχνικών Έργων γίνεται πρώτιστα με κριτήρια ανταποδοτικότητας και κερδοφορίας (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης) και όχι με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών (αντισεισμική προστασία, αντιπλημμυρικά
έργα, Πολιτική Προστασία κλπ), γεγονός που αποδεικνύεται σε κάθε “φυσική” καταστροφή.
Στην αναμπουμπούλα του σκληρότερου εγκλεισμού, η κυβέρνηση ψήφισε ένα νομοσχέδιο 254
άρθρων, αλλάζοντας όλο το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, θεσπίζοντας ένα
πρωτοφανές σύστημα ιδιωτικής επίβλεψης και αυτοελέγχου των εργολάβων. Είναι αξιοπρόσεκτο
πώς αυτό το διαβλητό σύστημα, προκάλεσε την αντίθεση των θεσμικών εμπλεκόμενων φορέων και
την κριτική της Επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, αλλά και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), αφού ευνοεί εξόφθαλμα τους μεγαλοεργολάβους του
κατασκευαστικού κλάδου, σε βάρος των μικρομεσαίων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, επιχειρηματίες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για
τα έργα, επιχειρηματίες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών άρα και το κόστος
των έργων, ενώ επίβλεψη θα ασκούν επίσης ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι μάλιστα θα είναι σε σχήμα
συνεργασίας με τον ανάδοχο και θα ανακοινώνονται από αυτόν κατά την υποβολή της
προσφοράς στην δημοπράτηση του έργου(!!!). Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι επιχειρηματίες
εργολάβοι, θα τα επιμετρούν δειγματοληπτικά οι ίδιοι και όχι οι δημόσιοι φορείς ανάθεσης και θα τα
επιβλέπουν ιδιώτες.
Έτσι ο νέος νόμος, αφενός μεν εξουδετερώνει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου του κράτους στα
τεχνικά έργα, αφετέρου δε εισάγει πρωτοφανείς, αδιαφανείς διαδικασίες, όπου οι ελεγκτές θα
ορίζονται από τους ελεγχόμενους. Αποτελεί απειλή για το Δημόσιο Συμφέρον εις βάρος της
προστασίας της Ελληνικής Οικονομίας, της Δημόσιας Υγείας, του Φυσικού και Αστικού
Περιβάλλοντος και της Ποιότητας των εκτελούμενων έργων αλλά υπέρ των ανέλεγκτων και
ανεξέλεγκτων επιχειρηματικών κερδών.
Το πλιάτσικο της περιβαλλοντικής καταστροφής και της πράσινης υποκρισίας κορυφώνεται με την
παράδοση των περιοχών Natura, τους πολύτιμους οικοτόπους της χώρας, στον «αναπτυξιακό»
ολετήρα, διακινδυνεύοντας τη σύγκρουση ακόμα και με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., που διατηρούν

μια αρκετά εναργή ευαισθησία στο πεδίο αυτό. Έτσι δημιουργείται ένα ιδιότυπο πλαίσιο για την προώθηση «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος» εντός προστατευόμενων περιοχών
Natura. Προτάσσεται η έγκριση αναπτυξιακών σχεδίων μέσα στους ευαίσθητους αυτούς τόπους,
ακόμα και αν τα έργα αυτά αντιστρατεύονται τους στόχους προστασίας τους που θα τεθούν από
τις υπό εκπόνηση ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες (ΕΠΜ).
Το νομοσχέδιο αυτό συνεχίζει και συμπληρώνει την καταστροφή που έχει προκύψει από την ίδρυση
από τους Δήμους και τις Περιφέρειες Αναπτυξιακών Οργανισμών με την μορφή Ανωνύμων Εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν τις σκοπίμως υποστελεχωμένες, υποβαθμισμένες και απαξιωμένες Δημοτικές Υπηρεσίες, που πασχίζουν να ανταπεξέλθουν στα υπέρογκα
καθημερινά τους καθήκοντα. Ήδη έχει παραχωρηθεί στις Δημοτικές Αρχές η δυνατότητα ανάθεσης,
σε ιδιώτες, των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού με τις τόσο σοβαρές
αποφάσεις να λαμβάνονται όχι από το κορυφαίο συλλογικό όργανο των Δήμων το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά από τις πλαστές πλειοψηφίες των Οικονομικών Επιτροπών. Έπεται, αντίστοιχα, η παραχώρηση της μισθοδοσίας, της διαδικασίας των προμηθειών, της συντήρησης του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κάθε αυτοδιοικητικής λειτουργίας.
Η αμαρτωλή λειτουργία Ανωνύμων Εταιρειών στους Ο.Τ.Α. μας έχει προσφέρει αρκετά παραδείγματα αναπτυξιακών εταιρειών που, αφού διασπάθισαν Δημόσιο χρήμα, τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης επιβαρύνοντας τελικά τους Δήμους, δηλαδή τους ίδιους τους Δημότες, στους οποίους
μετακυλίεται πάντα το κόστος.
Όλα αυτά βέβαια εν΄ αναμονή της διαχείρισης των 72 δις που αναμένονται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, τα οποία ο ελληνικός λαός θα κληθεί να επιστρέψει με νέα
Μνημόνια τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα απαξιώνεται το επιστημονικό και τεχνικό κεφάλαιο των εργαζομένων που έχουν
διαχειριστεί τα μεγάλα δημόσια έργα την τελευταία τριακονταετία και ακυρώνεται ο ελεγκτικός και
αναπτυξιακός ρόλος των Α.Ε. και των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Σε μία περίοδο, όπου το ΕΣΥ
εμφατικά αναδεικνύει την ανάγκη ο Δημόσιος Τομέας να εξελιχθεί, να ενισχυθεί και να έχει
καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Πολίτη.
Επιβεβαιώνεται επιπλέον, η πρόθεση, Ανώνυμες Εταιρίες, κινητήριοι, πολλαπλασιαστικοί μοχλοί του
τεχνικού κλάδου, όπως η Εγνατία Οδός, το Αττικό Μετρό, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ, ο ΟΣΕ κ.α να τεθούν στο
περιθώριο της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Ταυτόχρονα διαδραματίζεται μια αναλόγου μεγέθους ιδιωτικοποίηση, των επίσημων κτηνιατρικών
ελέγχων, οδηγώντας σε εξίσου μεγάλες απειλές για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αυτές οι
ιδιωτικοποιήσεις, μάλιστα, δρομολογούνται μέσω Κοινών Υπουργικών και απλών Υπουργικών
Αποφάσεων (ΚΥΑ & ΥΑ). Καταρτίζεται μια Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής
Ανάπτυξης και Εσωτερικών με τίτλο «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες σε
ορισμένους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» απαξιώνονται οι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και σχεδιάζεται η
παραχώρηση των Επισήμων Κτηνιατρικών ελέγχων σε ιδιώτες. Συγκεκριμένα με το άρθρο 4
προβλέπεται η ανάθεση των επισήμων ελέγχων σε «εξουσιοδοτημένα όργανα ή φυσικά πρόσωπα»
και αναφέρεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανάθεσης θα περιγράφονται σε μια υπουργική
απόφαση! Αφήνεται εσκεμμένα ανοιχτό το πεδίο στον εκάστοτε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων να θεσπίζει εν λευκώ τα μέτρα εφαρμογής, να αναθέτει σε ιδιωτικούς φορείς ή σε ιδιώτες
φυσικά πρόσωπα και να καθορίζει το καθεστώς των επισήμων κτηνιατρικών ελέγχων της χώρας,
ανάλογα με τις ισορροπίες που καλείται να εξυπηρετήσει. Είναι γνωστό ότι μεγάλοι οικονομικοί
παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής τροφίμων έχουν ζητήσει την ανάθεση
του επίσημου Κτηνιατρικού Ελέγχου σε ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς. Δηλαδή, ιδιώτες θα ελέγχουν

τα σφαγεία και τις εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, τη μεταφορά ζώων και τα ζωικά
κατάλοιπα.
Είναι προφανής η επίπτωση της ανάθεσης των ελέγχων σε ιδιώτες, στην υγεία των ζώων και των
ανθρώπων που τα εκτρέφουν ή/και τα καταναλώνουν, στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων,
αλλά και στο περιβάλλον. Και μάλιστα, σε μια εποχή που το μοντέλο αγροτικής παραγωγής του
καπιταλισμού παγκόσμια είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και εξάπλωση του Covid-19 και την
τραγική πανδημία που μαστίζει όλο τον πλανήτη!
Η Αγωνιστική Μετωπική Παρέμβαση θεωρεί πως οι Δημόσιες υπηρεσίες δεν πρέπει να λειτουργούν
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε
ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, των προμηθειών, των υπηρεσιών, των ελέγχων, η εκπόνηση των
μελετών, η ιεράρχηση, η εκτέλεση και η επίβλεψη τους να ικανοποιούν πλήρως τις κοινωνικές και
λαϊκές ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην αντισεισμική και αντιπλημμυρική
προστασία κ.λπ.
Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη μεταπολεμική αντιδραστική, οικονομική και κοινωνική ανατροπή, που
έχει συντελεστεί σε περίοδο ειρήνης στη χώρα μας, είναι αναγκαίο όσο ποτέ, να συσπειρωθούμε
σε ένα πλατύ, ενωτικό, μέτωπο αντίστασης, εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και ευρύτερων
λαϊκών στρωμάτων για την ανατροπή της αντιδραστικής αυτής επίθεσης, αλλά και της
ανεξέλεγκτης κρατικής καταστολής που βιώνουμε καθημερινά σε πλατείες, δρόμους, κλπ.

