ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Έδρα: Αχαρνών 2, ΤΚ 10176, Αθήνα
Τηλ.: 2102125788 / 2130067257/ 6945644994
Fax: 2130067257
e-mail: geology.hellas@gmail.com

Αθήνα,

21/12/2020

Αρ. Πρωτ. : - 17 -

ΠΡΟΣ
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Κοιν: ΠΟΓΕΔΥ

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση της επίβλεψης μελετών και δημοσίων έργων καθώς και της
σύνταξης προδιαγραφών και της τιμολόγησης των δημοσίων έργων και
μελετών, σε ιδιώτες.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιστολή μας, δηλώνουμε την έντονη αντίθεση μας στην απόφαση της
Κυβέρνησης να προχωρήσει στην εκχώρηση σημαντικών λειτουργιών του δημοσίου τομέα σε
ιδιώτες.
Πιο συγκεκριμένα, δηλώνουμε αντίθετοι:
1. Στο πρόσφατα ψηφισμένο νομοσχέδιο, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
"Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις", που
μέσω του Άρθρου 95, εκχωρήθηκαν σε ιδιώτες βασικές αρμοδιότητες του δημοσίου που
σχετίζονται με τις διαδικασίες της ανάθεσης, επίβλεψης και έγκρισης μελετών. Σύμφωνα με
το ψηφισμένο άρθρο, η σύνταξη φακέλων διαγωνισμού, η αξιολόγηση προσφορών, ο
έλεγχος πληρότητας και ουσιαστικός έλεγχος των παραδοτέων της χωρικής μελέτης, η
αποστολή της στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες προς γνωμοδότηση, η
ανάρτησή της σε δημόσια διαβούλευση, η προκαταρκτική αξιολόγηση των γνωμοδοτήσεων
αυτών, η σύνταξη σχεδίου της πράξης απόφασης έγκρισης της χωρικής μελέτης ή,
αντίστοιχα, σχεδίου απόφασης απόρριψης, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για την άρτια κατά
νόμο προώθηση της μελέτης, μπορεί να ανατεθεί και να υλοποιηθεί από ιδιώτη
«πιστοποιημένο αξιολογητή».
2. Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον
εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
Δημοσίων Συμβάσεων, αναφέρεται ότι η επίβλεψη των έργων (άρθρο 58) και των μελετών
(άρθρο 90), μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες μηχανικούς.
Στο ίδιο νομοσχέδιο και στο άρθρο 84, προβλέπεται η σύσταση εταιρίας (νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση)
με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών»,
η οποία θα συντάσσει τις προδιαγραφές των μελετών και των έργων καθώς και τα άρθρα
των τιμολογίων με τα οποία θα πληρώνονται τα δημόσια έργα και οι μελέτες. Στη διοίκηση
της εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται

στην παραγωγή των τεχνικών έργων ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών.
Δηλαδή οι ιδιώτες (εργολάβοι, μελετητές κλπ) θα συντάσσουν μέσω της προαναφερόμενης
εταιρίας τις προδιαγραφές των μελετών και των έργων καθώς και τα άρθρα των τιμολογίων
με τα οποία θα πληρώνονται για δημόσια έργα και μελέτες που εκτελούν.
Είναι σαφές, ότι μέσω των ανωτέρω κυβερνητικών κινήσεων, η ανάθεση, η επίβλεψη,
η παραλαβή, οι προδιαγραφές και η τιμολόγηση των δημοσίων έργων και μελετών
περνά για πρώτη φορά, από το ελληνικό δημόσιο, στους ιδιώτες, αρμοδιότητες που
έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και την ποιότητα και
ασφάλεια των δημοσίων έργων.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι ακόμη και στην Έκθεση Πισσαρίδη (Σχέδιο Ανάπτυξης
για την Ελληνική Οικονομία), και στην σελ. 181, σχετικά με την υλοποίηση και συντήρηση
δημόσιων υποδομών, αναφέρεται σαφώς ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού, δημοπράτησης και
ελέγχου θα πρέπει να υποστηρίζονται από εξειδικευμένο οργανισμό της κεντρικής
διοίκησης, στα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Ο οργανισμός αυτός θα
υποστηρίζει τις διαδικασίες παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, τυποποιώντας τις
τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες, εκδίδοντας εγχειρίδια καλών πρακτικών, και με άλλες
απαραίτητες δράσεις….. Ο ρόλος του δημοσίου είναι να εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια στις
σχετικές διαδικασίες, να ελέγχει αν η πρόταση του ιδιωτικού τομέα συνάδει με τις οικονομικές
και κοινωνικές ανάγκες, και να δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού για την υλοποίηση (όπως
προδιαγραφές και τιμολόγηση), εφόσον αξιολογηθεί ότι το προτεινόμενο έργο παρέχει
λειτουργική αξία σε σχέση με το κόστος.
Οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, που παραπέμπουν στο «Γιάννης
κερνάει και Γιάννης πίνει», δεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, δεν λειτουργούν
προς μια κατεύθυνση πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής, ενώ συγχρόνως, δεν
αποκλείουν τις παράνομες συμμαχίες και τις στρεβλώσεις, δεν προάγουν τον υγιή
ανταγωνισμό, και θα επιφέρουν αυξήσεις των τιμολογίων των μελετών και των δημοσίων
έργων, με σημαντική επιβάρυνση του ελληνικού λαού.
Η εύκολη δικαιολογία είναι ότι το ελληνικό δημόσιο δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ή
την τεχνική επάρκεια για να ασκήσει το ρόλο της αναθέτουσας και επιβλέπουσας αρχής και
έτσι, το διοικητικό σύστημα αναγκαστικά υποβαθμίζεται ως προς τις αρμοδιότητές του, ότι οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες εμποδίζουν την εξέλιξη των έργων, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
δεν είναι παραγωγικοί, ότι η Δημόσια Διοίκηση «πλέει» μέσα στην διαφθορά και τη διαπλοκή.
Η υποστελέχωση του δημοσίου τομέα είναι ένα σοβαρό και υπαρκτό πρόβλημα, όπως και το
γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, ένα δυναμικό με υψηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο, με μεγάλη και σύγχρονη διοικητική εμπειρία και κατάρτιση, μένει
αναξιοποίητο. Αλλά η προφανής λύση του προβλήματος βρίσκεται στη πλήρη αξιοποίηση του
υπάρχοντος προσωπικού και στις άμεσες προσλήψεις προσωπικού με υψηλά τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα και όχι στην εκχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων του Δημόσιου, στον
ιδιωτικό τομέα.
Όραμά μας είναι μια Δημόσια Διοίκηση στηριγμένη στις γνώσεις και τον πλούτο του δημόσιου
τομέα, στη γνώση και τη διοικητική εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν, το
αποφασιστικό χτύπημα της γραφειοκρατίας, η αναβάθμιση του ρόλου, της οργάνωσης και των
δυνατοτήτων των ελεγκτικών μηχανισμών, με στόχο καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα και
εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, η διάλυση κάθε θύλακα διαφθοράς οριζόντια και κάθετα,
στο σύνολο του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
Το ΓΕΩΤΕΕ, δεν πήρε θέση για το Άρθρο 95 του νόμου για τον "Εκσυγχρονισμό της
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις". Επίσης, στη πρόσφατη
τοποθέτησή του, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έδωσε τις
απόψεις του, χωρίς όμως να πάρει θέση στο κρίσιμο ζήτημα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων
του Δημόσιου μέσω των άρθρων 58, 84 και 90.
Σημειώνεται ότι λόγω των προαναφερόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, που ενισχύουν
την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων,
συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και

άλλες Τεχνικές Επιτροπές των μελών των 6 Ομοσπονδιών Εργαζομένων του Δημοσίου μεταξύ
των οποίων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΠΟΓΕΔΥ).
Από το ΓΕΩΤΕΕ, ως σύμβουλο της Πολιτείας και στο πλαίσιο της διαβούλευσης ενόψει της
ψήφισης του νομοσχεδίου, ζητάμε:
Να εναντιωθεί στα άρθρα 58, 84 και 90, με τη λογική που αναφέραμε παραπάνω.
Να πάρει άμεσα θέση στο ζήτημα της απεμπόλησης θεμελιωδών αρμοδιοτήτων της Δημόσιας
Διοίκησης και να υποστηρίξει την άσκησή τους από ένα σύγχρονο, παραγωγικό Δημόσιο,
απαλλαγμένο από γραφειοκρατικά προβλήματα και θύλακες διαφθοράς.
Να απαιτήσει ένα κράτος ικανό
¾ να αξιοποιεί το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του
¾ να είναι επαρκώς στελεχωμένο με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό
¾ να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον,
¾ να αποτρέπει τις ανίερες και παράνομες συμμαχίες,
¾ να επιβάλει καθαρούς κανόνες ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας ότι το παιχνίδι θα είναι
καθαρό και ισότιμο για όλους και
¾ να εργάζεται υπερασπιζόμενο τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, πάντα στην υπηρεσία του
πολίτη και της χώρας.
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