
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Γηα ην πιαίζην παξαγσγήο ησλ Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ Έξγσλ  
 

Σν δηάζηεκα απηφ «ηξέρνπλ» ζην παξαζθήλην κηα ζεηξά θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
πιαηζίνπ παξαγσγήο ησλ Δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηα Ιδησηηθά (ην ζέκα ηνπ ΜΗΚΙΕ) λα πεξηκέλνπλ ηε «ζεηξά» ηνπο. Γηα ην 
ζέκα απηφ δηαβάδνπκε θαζεκεξηλά ζειίδεο επί ζειίδσλ, ηνπνζεηήζεηο, πξνηάζεηο απφ θνξείο, Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ηνπ 
ΣΕΕ, πιιφγνπο εηδηθνηήησλ θιπ. Σν θνηλφ πνπ ηηο ζπλδέεη είλαη ε ζπκθσλία ζην βαζηθφ πνιηηηθφ πιαίζην πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ΕΕ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ΠΑΟΚ-ΝΔ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη, απφ εθεί 
θαη πέξα, θπξηνιεθηηθά «βνκβαξδηδφκαζηε» απφ έλα πιήζνο επηκέξνπο ηερλνθξαηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ θακία ηνπο δελ 
αθνπκπά ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο. Πνηα είλαη απηή ε νπζία; Κσδηθνπνηεκέλα παξνπζηάδνπκε ζήκεξα θαη ζην επφκελν 
ηεχρνο ηηο θχξηεο πιεπξέο ηεο θαη ζα ζπλερίζνπκε, εμεηδηθεχνληαο, ζε επφκελα ζεκεηψκαηα. 

 
(α) Η δηάθξηζε «Γεκόζησλ» θαη «Ιδησηηθώλ» έξγσλ είλαη πιαζηή. Πξψηα-πξψηα, πιαζηή απφ ηε ζθνπηά ησλ 
θνηλσληθψλ θαη ιατθψλ αλαγθψλ, πνπ είλαη εληαίεο. Αιιά είλαη θαη ππνθξηηηθή, κηαο θαη ζηα πιαίζηα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ 
ην ίδην ην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην ηείλεη λα ηελ θαηαξγήζεη, κέζα απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε (π.ρ. ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, 
ΔΙΣ θιπ.) θαη ηε ξαγδαία ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε θαη ησλ δχν ηνκέσλ – ε πζηέξεζε ηνπ βαζκνχ 
κνλνπψιεζεο ηνπ ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ, έλαληη εθείλνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ εμεγείηαη ηζηνξηθά θαη δελ αιιάδεη ηελ εηθφλα. 
Σν πξαγκαηηθφ, επνκέλσο, πνιηηηθφ δίιεκκα είλαη: «παξαγσγή έξγσλ γηα ηηο ιατθέο αλάγθεο ή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
κνλνπσιηαθώλ νκίισλ»;  
 
(β) ην δίιεκκα απηφ, απαληά πξψηα-πξψηα ε δσή. Έξγα αλαγθαία γηα ην ιαό (αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε, αληηπιεκκπξηθή 
πξνζηαζία, αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ρψξαο γηα άξδεπζε θαη ειεθηξνπαξαγσγή θιπ.) δελ είλαη «επηιέμηκα», 
ελψ άιια πνπ ελδηαθέξνπλ ην θεθάιαην ζηα πιαίζηα ηνπ «λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ» ηεο ρψξαο-δηακεηαθνκηζηηθνχ 
θέληξνπ εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. νδηθνί άμνλεο, ηνπξηζηηθά κεγαζήξηα θιπ.) πξνσζνύληαη κε δηαδηθαζίεο λεν-
απνηθηνθξαηηθέο, κεηαθπιίνληαο ην θφζηνο δηπιά θαη ηξηπιά ζηηο πιάηεο ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ θαη, ζπρλά, κε ηξαγηθέο 
ζπλέπεηεο γηα ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ (Σέκπε).  
 
(γ) Η δσή, αθφκα, έδεημε φηη θακηά λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ παξειζφληνο δε κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε δξάζε ησλ λφκσλ ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Οχηε νη ηάμεηο πηπρίσλ, νχηε πεξηνξηζκνί φπσο ην αλεθηέιεζην ή ε εληνπηφηεηα κπφξεζαλ λα 
αλαθφςνπλ ηε γηγάλησζε ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ ζηα Γεκόζηα Έξγα, ηνλ πιήξε θαη αζθπθηηθό ηνπο έιεγρν 
από ηνπο νκίινπο θαη ηηο ηξάπεδεο. Είλαη αλέθδνην λα πηζηεχεη θαλείο φηη απηφ πνπ δελ απνηξάπεθε κέρξη ζήκεξα ζα 
γίλεη απφ εδψ θαη πέξα, φηαλ κάιηζηα ε ίδηα ε θαηεχζπλζε ηεο ΕΕ θαη ηεο αζηηθήο ηάμεο είλαη ε πιήξεο απειεπζέξσζε, 
κέζσ νδεγηψλ φπσο ε Μπνιθελζηάηλ, ε Μπνιψληα θιπ. Καη βέβαηα, δπν θνξέο αλέθδνην, αλ ην ζπλδπάζεη θαλείο κε ηελ 
επίζεζε ζην θνξνινγηθφ, ην αζθαιηζηηθφ, ηηο ακνηβέο πνπ πιήηηνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο κεραληθνχο, 
κηζζσηνχο θαη απηαπαζρνινχκελνπο-κηθξνεπαγγεικαηίεο θη φρη βέβαηα ηα κνλνπψιηα. Η κέγγελε ησλ ηξαπεδψλ, ν θαχινο 
θχθινο ησλ εθπηψζεσλ γηα λα παξζεί φπσο-φπσο «ε δνπιεηά», ν βξαρλάο ηνπ ΣΜΕΔΕ, ν θφβνο ηεο πνηληθνπνίεζεο, ην 
μεκεξνβξάδηαζκα ζην γξαθείν – λα πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπληξίβεη ην κχζν ηνπ «ειεχζεξνπ» επαγγεικαηία: 
είλαη «ειεχζεξνο» λα «επηιέμεη» ην ξπζκφ θαη ηε κέζνδν ηεο πηψζεο ηνπ... 
 
(δ) Αο ην θαηαλνήζνπλ θαιά νη απηαπαζρνινχκελνη θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο κεραληθνί. Απηφο ν ίδηνο ν θαπηηαιηζηηθόο 
δξόκνο αλάπηπμεο είλαη ν κεγάινο «ερζξόο» ηνπο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ δξφκνπ αλάπηπμεο 
είλαη ζαθέο φηη, αλεμάξηεηα απφ κηα ζεηξά επηκέξνπο «πάξε-δψζε» (π.ρ. δηεπζεηήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ κειεηψλ, ζηνλ 
ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ακνηβψλ, ζην πνηνη γξάθνληαη ζηα κεηξψα ηεο ΓΕΜ, ζηα ΜΕΚ, ζην ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ 
κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ, ζηα ηηκνιφγηα θιπ.), ε πξννπηηθή ηνπο είλαη πξνδηαγεγξακέλε: ε ζπξξίθλσζε θαη ε 
απνξξόθεζε από ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο, ε καδηθή πξνιεηαξηνπνίεζε. Επνκέλσο, ε γξακκή «άκπλαο» πνπ 
βαζίδεηαη ζην πιαίζην απηφ θαη ζηνρεχεη ζε ηέηνηεο επηκέξνπο «δνζνιεςίεο», ελψ ζπρλά πάεη θαη παξαπέξα, ζε ινγηθέο 
ζηήξημεο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ κε ηελ πξνζδνθία «αληαιιαγκάησλ», είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 
απηαπαζρνινύκελσλ θαη κηθξώλ επαγγεικαηηώλ, πνπ ππνθξηηηθά ηζρπξίδεηαη φηη ζέιεη λα πξναζπίζεη. 



ηνλ αληίπνδα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζην ρψξν ησλ Δεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ 
έξγσλ θαη ζηνπο απηαπαζρνινχκελνπο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, βξίζθεηαη ε δηθή καο ζηξαηεγηθή πξφηαζε ηνπ 
δξφκνπ αλάπηπμεο ηεο Λαηθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
 
(α) ηε δηθή καο αληίιεςε, αληηκεησπίδνπκε ην ηερληθό έξγν σο ζρεδηαζκέλε δξαζηεξηόηεηα κε ζθνπό ηε 
ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηαξθώο δηεπξπλόκελνπ ζπλόινπ ησλ ιατθώλ αλαγθώλ. Πξνηάζζνπκε ηελ αλάγθε 
γηα ζπλνιηθή θαη εληαία ζεώξεζε όισλ ησλ θάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ησλ έξγσλ (κειέηε, 
θαηαζθεπή/εγθαηάζηαζε, ρξήζε, ζπληήξεζε θιπ.) κε γλώκνλα ην ζύλνιν ησλ ιατθώλ αλαγθώλ, γηα θζελά θαη 
πνηνηηθά έξγα πνπ δε ζα απνηεινχλ εκπνξεχκαηα, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηα έξγα, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο ιατθήο επηβάξπλζεο. Είλαη θαλεξφ απφ απηή ηελ 
ίδηα ηελ πνιηηηθή απαίηεζε πνπ ζέηνπκε, φηη κφλν ζηα πιαίζηα κηαο θεληξηθά ζρεδηαδφκελεο νηθνλνκίαο κπνξεί απηφ λα 
επηηεπρζεί. 
 
(β) Πην εηδηθά, ε πινπνίεζε απηήο ηεο αληίιεςεο πξνυπνζέηεη εληαίνπο θξαηηθνύο θνξείο αλά ζηξαηεγηθό ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο (θαηαζθεπέο, ελέξγεηα, κεηαθνξέο, ηει/λίεο θιπ.) πνπ ζα θαηέρεη ην ζύλνιν ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ζα 
θαηαλέκεη ζρεδηαζκέλα ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ησλ 
δεκνζίσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο. Οη θνξείο απηνί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
Πνιπηερληθέο ρνιέο θαη ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο, ζα αλαιάβνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα 
κε ηηο επείγνπζεο αλάγθεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ηελ ηεξαξρεκέλε θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ αλάπηπμεο ηεο ιατθήο 
νηθνλνκίαο, κε έκθαζε ζηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο, ηελ εθπφλεζε θαλνληζκψλ θαη 
πξνδηαγξαθψλ, ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ κειεηψλ κε ηε δηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο 
ππνδνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, ηελ νπζηαζηηθή επίβιεςε ησλ έξγσλ, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ εξεπλεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηάγλσζε λέσλ αλαγθψλ, ηελ αιιεινζηήξημε κε αληίζηνηρνπο θξαηηθνχο θνξείο (γηα παξάδεηγκα, ηεο 
κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ), ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 
ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ κειεηεηψλ. ην πιαίζηφ ηνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζπλεηαηξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 
επηκέξνπο ηνκείο, π.ρ. ζηηο επηζθεπέο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ. 
 
(γ) Τνλ απηαπαζρνινύκελν θαη κηθξό επαγγεικαηία πνπ βηψλεη ηε δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηγξάςακε ζην 
πξνεγνχκελν ζεκείσκα θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ απηαπαηψλ πεξί «ειεχζεξνπ επηρεηξεκαηία» πνπ, ηάρα, «ζπκβάιιεη ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ρψξαο» παξάιιεια κε ηελ αηνκηθή ηνπ πξφνδν θαη επεκεξία, ηνλ θαινύκε ζήκεξα λα ζθεθζεί κε βάζε ηηο 
ζεκειηαθέο ηνπ αλάγθεο σο εξγαδφκελνο, σο επηζηήκνλαο κε θνηλσληθή επζχλε, σο αμηνπξεπήο αλζξψπηλε νληφηεηα: ζα 
επηιέμεη λα ζπλερίζεη ζην έδαθνο απηνχ ηνπ δξφκνπ πνπ ηνλ νδήγεζε σο εδψ, πεξηκέλνληαο κηαλ νπηνπηθή αηνκηθή νδφ 
ζσηεξίαο ή, αθφκα ιηγφηεξν, θπλεγψληαο ηελ απίζαλε πξννπηηθε λα γίλεη θη απηφο κηα κέξα «ΕΛΛΑΚΣΩΡ», «J&P» θιπ. Ή 
ζα επηιέμεη ην δξφκν ηεο Λατθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Κεληξηθνχ ρεδηαζκνχ πνπ ηνπ εγγπάηαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πην 
ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπ (κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε δηθαηψκαηα, αλζξψπηλα σξάξηα, ακνηβέο 
αμηνπξέπεηαο, δσξεάλ παηδεία, πγεία, πξφλνηα, αλαςπρή, πνιηηηζκφ), αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε φξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε 
ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ γλψζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη επεκεξία; Η πξψηε επηινγή ηνλ θαηαδηθάδεη ζην παξφλ ηεο 
«ειεχζεξεο» ζπξξίθλσζεο θαη εμαθάληζεο απφ ηα κνλνπψιηα. Η δεχηεξε, ηνπ αλνίγεη δηάπιαηα ην δξφκν ηεο αηνκηθήο θαη 
ζπιινγηθήο επεκεξίαο. Ερνπκε εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε ηνπ... 
 
(δ) Σέινο, δίπια ζηε ζηξαηεγηθή καο πξφηαζε γηα ηνλ άιιν δξφκν αλάπηπμεο, επηκέλνπκε ζηε δηαηχπσζε θαη αγσληζηηθή 
δηεθδίθεζε ελόο πιαηζίνπ πάιεο πνπ απαληνχλ ζηε ζεκεξηλή δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα από ηε ζθνπηά ησλ θνηλώλ 
ζπκθεξόλησλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ (κηζζσηψλ θαη απηαπαζρνινχκελσλ), αλνίγνπλ δξφκνπο 
θνηλήο δξάζεο ηεο εξγαδφκελεο πιεηνςεθίαο ελάληηα ζηνλ θνηλφ ερζξφ, ηα κνλνπψιηα θαη ηελ εμνπζία ηνπο. Σέηνηνπο 
ζηφρνπο πάιεο έρνπκε δηαηππψζεη γηα ην αζθαιηζηηθφ, ην θνξνινγηθφ, ηελ απεηζαξρία ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηα 
θιεηζηά επαγγέικαηα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηζνηηκίεο, ηε δξαζηηθή αχμεζε ησλ ειάρηζησλ, λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ 
θαηψηαησλ ακνηβψλ, ηελ θαηνρχξσζε ηεο θξαηηθήο επζχλεο ελάληηα ζηε κεηαθχιηζή ηεο ζηηο πιάηεο ηνπ κεραληθνχ θιπ. 
Γχξσ απφ ηα αηηήκαηα απηά (πνπ ήδε ηα έρνπκε δεκνζηεχζεη θαη απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ΕΔ θαη κπνξεί θαλείο λα ηα βξεη θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ»: www.dpk.tee.gr) θαινχκε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ εξγαδφκελσλ 
κεραληθψλ λα αλαπηχμνπλ ην επφκελν δηάζηεκα καδηθνχο, καρεηηθνχο αγψλεο καδί κε ην ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ιατθφ 
θίλεκα, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ-ΣΔΒ-ΠΑΣΟΚ-ΝΓ, γηα λα αλνίμεη επηηέινπο ν δξόκνο ηεο 
ιατθήο αληεπίζεζεο! 
 
 

http://www.dpk.tee.gr/

