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Θέμα: Ενημέρωση για την ψήφιση του Ν/Σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Την Πέμπτη 4/32021 υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις και
τροποποιήσεις στον νόμο 4412/20016.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν μόνο οι κυβερνητικοί
βουλευτές με 158 υπέρ, και καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση με 140 κατά, σε
σύνολο 298 βουλευτών.
Η κίνηση των 7 Ομοσπονδιών, στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, έφερε
αποτελέσματα.
1) Ξεκίνησε έναν αγώνα με Απεργία- Αποχή από επιτροπές διαγωνισμού.
2) Διαμόρφωσε τεκμηριωμένες θέσεις- απόψεις για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε.
3) Έδωσε συνέντευξη τύπου δημοσιοποιώντας τις θέσεις των 7 Ομοσπονδιών για τις
Ιδιωτικοποιήσεις.
4) Προχώρησε σε στάση εργασίας και παραστάσεις στα Υπουργεία Εσωτερικών και
Υποδομών- Μεταφορών με παράσταση 4/3/2021 στη Βουλή.
5) Ταυτόχρονα, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, είχε συναντήσεις με τα κόμματα του
ελληνικού κοινοβουλίου ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ- KKE- ΜέΡΑ 25.
Στις συναντήσεις αυτές τέθηκαν, από τις 7 Ομοσπονδίες, τεκμηριωμένες θέσεις που
αφορούσαν, τόσο την ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων του δημοσίου, όσο και σοβαρά
θέματα που αφορούν το περιβάλλον
6) Η συντονισμένη παρουσία των 7 Ομοσπονδιών, σε διάφορα άρθρα του ψηφισθέντος
νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου είχαν
προσκληθεί, έφερε αφενός μεν αποτελέσματα όσο αφορά τα άρθρα, αφετέρου έδωσε το
μήνυμα ότι η συσπείρωση των 7 Ομοσπονδιών μόνο τυχαία δεν είναι.
Συγκεκριμένα προς ενημέρωση
Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/FotografikoArcheio/#54345fd5-3a15-4d38-a79a-acde018215e1
Τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
https://www.youtube.com/watch?v=CIcnAHnsjyI
Δευτερολογία του Προέδρου της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ σε ερωτήματα που τέθηκαν
https://www.youtube.com/watch?v=0WZT6g-PYOM&t=18s
Παρεμβάσεις των 7 Ομοσπονδιών
https://www.youtube.com/watch?v=8HrgO390vgU

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1) Απόσυρση του άρθρου 192, από τον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη, που προέβλεπε
ότι το TEE μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου,
Δήμους, Περιφέρειες και να αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες ωρίμανσης, προετοιμασίας
διαγωνισμών και υλοποίησης μελετών και έργων σε πανελλαδική εμβέλεια.
Επίσης τη σύσταση υπηρεσίας Γενικού Επαγγελματικού Μητρώου( ΓΕΜΗ) για όσους
ασκούν τεχνικό έργο.
2) Το ΤΕΕ θα μπορεί να ελέγχει πειθαρχικά, μόνο τα δικά του μέλη και όχι τα μέλη των
αποφοίτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
3) Ο κύριος Καραμανλής υπεραμυνόμενος της ορθότητας του δηλωτικού συστήματος
του εργολάβου για τις πληρωμές, αντί για τον δειγματοληπτικό έλεγχο στο 20% των
έργων, αύξησε το ποσοστό στο 40%. Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, η
επίβλεψη δεν έχει ποσοστό.
ΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
1) Ενισχύει και διευρύνει την παρουσία των ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το
φάσμα της παραγωγής δημοσίων έργων, όπου «ελεγκτές» και «ελεγχόμενοι» θα
αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο.
2) Ιδιώτες θα καθορίζουν το σύνολο της πορείας ενός έργου
 Τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγια θα διαμορφώνονται από ιδιωτική εταιρεία.
Άρα το κόστος και η ποιότητα θα καθορίζονται από ιδιώτες.
 Τις μελέτες θα τις εκπονούν ιδιώτες μελετητές και θα της επιβλέπουν οι
πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς.
 Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβους και θα τα επιβλέπει ο ΙΦΕ (
Ιδιωτικός Φορέας Επιβλέψεις), που θα είναι πρόταση, από την διακήρυξη, του
αναδόχου προς την αναθέτουσα αρχή.
 Η αναθέτουσα αρχή θα αποφασίζει «μόνη της» ότι δεν έχει επάρκεια, για να
γίνεται η επίβλεψη από τον ΙΦΕ.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είχε επισημάνει ότι στο άρθρο
της τεχνικής επάρκειας προβλέπεται ότι μία αναθέτουσα αρχή που δεν έχει επάρκεια έχει
τρεις επιλογές, μεταξύ των οποίων ΔΕΝ περιλαμβάνονταν η επίβλεψη από ιδιωτικό
φορέα. Αλλά στα άρθρα της επίβλεψης των έργων και μελετών ανέφεραν την ελλιπή
επάρκεια.
Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αφαίρεσαν από τα άρθρα της επίβλεψης τα εδάφια που
αναφέρονται στην ελλιπή επάρκεια και απλά αναφέρεται ότι η επίβλεψη δύναται να
ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό
φορέα επίβλεψης.
Δεν τίθεται κανένα κριτήριο, καμία προϋπόθεση για να δοθεί η επίβλεψη σε
ιδιώτες.
Με το άρθρο 219 που προβλέπει δυνατότητα επιλεκτικής προστασίας μέρους μόνο των
προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, με γνώμονα μεγάλα επενδυτικά
σχέδια και όχι την προστασία της ευαίσθητης βιοποικιλότητας για την οποία επιλέχθηκαν.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
Ο αγώνας της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ τόσο σε επίπεδο Ομοσπονδίας, όσο και με την
συμπόρευση των 7 Ομοσπονδιών, στόχο θα έχει οι ρυθμίσεις του νόμου να
μείνουν στα χαρτιά.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

