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ΤΕΕ – Σσλέδρηο γηα ηα Δεκόζηα Έργα 

 

Φαηρεηηζκός ηοσ Μάθε Παπαδόποσιοσ 

Υπεύζσλοσ ηοσ Τκήκαηος Οηθολοκίας ηες Κ.Ε. ηοσ Κ.Κ.Ε. 

 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη/ηζεο, 

Σν ΚΚΕ επραξηζηεί ηε Δηνηθνχζα Επηηξνπή ηνπ ΣΕΕ γηα ηελ πξφζθιεζε. 
Θεσξνχκε αλαγθαία, αλ θαη ζρεηηθά θαζπζηεξεκέλε, ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζεκεξηλνχ 
ζπλεδξίνπ, κε δεδνκέλε ηελ θξίζηκε θακπή ζηελ νπνία δηέξρεηαη ν θιάδνο ηεο 
ειιεληθήο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο. 

Πηζηεχνπκε φηη κηα αλαιπηηθή θαη εμαληιεηηθή επαλάιεςε ησλ ζπκπησκάησλ 
ηεο γλσζηήο παζνγέλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ηεο 
ρψξαο, δελ πξνζζέηεη πιένλ ηίπνηα ην νπζηαζηηθφ. Οη ςεπδεπίγξαθεο κειέηεο, νη 
δξακαηηθέο ππεξβάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ε απνπζία 
νπζηαζηηθήο πξνεθηίκεζεο, πξφβιεςεο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, νη εηθνληθέο 
επηβιέςεηο, ε ηππηθή παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή απ΄ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο θ.α., νκνινγνχληαη απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αλαιχζεσλ. Γλσζηέο είλαη 
επίζεο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο κε γλψκνλα ην ιατθφ ζπκθέξνλ θαη ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ 
πεξηζζνηέξσλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

Πξψην καο θαζήθνλ πξέπεη λα απνηειέζεη ε αλάδεημε ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ 
ηεο ζεκεξηλήο παζνγέλεηαο. Δηαθνξεηηθά απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία δελ πξφθεηηαη λα 
ππάξμεη. ην πιαίζην θαη ηεο πξνζπλεδξηαθήο ζπδήηεζεο, αλαδείρζεθαλ νξηζκέλεο 
ζθέςεηο γχξσ απ΄ απηφ ην θαπηφ πξφβιεκα. Δηαβάζακε γηα ην πνιχπινθν θαζεζηψο 
ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ηνλ αδηθαηνιφγεηα γξήγνξν λνκνζεηηθφ βεκαηηζκφ ησλ 
θπβεξλήζεσλ, θάπνηεο ιαλζαζκέλεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 
παξάθακςεο ηνπ λνκνζεηηθνχ-θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Παξάιιεια, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε επηρεηξεί λα αλαδείμεη απνπξνζαλαηνιηζηηθά 
θαη απνζπαζκαηηθά ζαλ θεληξηθφ δήηεκα ηε κέζνδν αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, 
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ηνπ πεξηβφεηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ. 
Δηαθεκίδεη κάιηζηα ην λέν καγηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ ζα εμαθαλίζεη ηάρα ην 
θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο… 

Όκσο φιεο νη πξναλαθεξφκελεο πξνζεγγίζεηο ζπγθαιχπηνπλ θαη παξαθάκπηνπλ 
ηα ζηξαηεγηθά εξσηήκαηα: «Δεκόζηο έργο: εκπόρεσκα ή θοηλωληθό αγαζό;», 
«Δεκόζηο έργο γηα ποηολ θαη από ποηολ;». 

  ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη ζρέζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαγσγήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαζνξίδνληαη απ΄ ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ 
θαπηηαιηζκνχ ζηε ρψξα καο θαη ξπζκίδνληαη ηειηθά κε θξηηήξην ην θαπηηαιηζηηθφ 
θέξδνο. Απηή είλαη θαη ε πξαγκαηηθή βάζε ηεο «ζπλαιιαγήο» πάλσ θαη θάησ απ΄ ην 
ηξαπέδη. Σαπηφρξνλα, νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ν εθάζηνηε βαζκφο εθαξκνγήο 
ηνπο, ην χςνο θαη ν ηξφπνο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ηα 
ζπζηήκαηα αλάζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ έξγσλ πνπ πξνσζνχλ ε ΝΔ θαη ην ΠΑΟΚ, 
ζηνρεχνπλ ζηελ ηζτσροποίεζε κηαο θνχρηαο κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ζηε 
ζπκπίεζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Να πνηεο 
είλαη νη πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο παζνγέλεηαο πνπ νη πεξηζζφηεξνη δηαπηζηψλνπκε 
ζήκεξα. 
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αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο, νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ησλ δπν 
κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ απέζπαζαλ ην 68% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 
δεκνζίσλ έξγσλ ην 2003, έλαληη 63,2% ην 1998. Σελ ίδηα πεξίνδν νη εξγαδφκελνη 
ηνπ θιάδνπ γλψξηζαλ ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηνπο 
δχλακεο, ηε δηεχξπλζε ηεο ςαιίδαο αλάκεζα ζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη ζην ξπζκφ πξαγκαηηθήο κεηαβνιήο ησλ απνδνρψλ ηνπο, ηα 
εμνλησηηθά σξάξηα θαη ηνλ πςειφ αξηζκφ ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

Η λέα ζεηρά ηωλ πρόζθαηωλ λοκοζεηηθώλ ρσζκίζεωλ ηες θσβέρλεζες 
(ζχζηεκα αλάζεζεο, ζπκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ θιπ), επητεηρεί λα επηηατύλεη 
ηε ζσγθέληρωζε θαη ζσγθεληροποίεζε ηοσ θεθαιαίοσ ζηολ θιάδο ηωλ 
θαηαζθεσώλ θαη λα εδραηώζεη ηολ πρωηαγωληζηηθό ρόιο ηωλ ηραπεδώλ. Η 
θπβέξλεζε απνθαιεί κάιηζηα απηή ηελ επηρείξεζε «εμπγίαλζε ηνπ θιάδνπ», ιεο θαη 
ην δήηεκα είλαη αλ ζα εληζρπζνχλ νη κνλνπσιηαθνί φκηινη κε λόκηκο θαη δηαθαλή 
ηρόπο ή κε ππφγεηεο ζπλαιιαγέο».  

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο βηψλνπλ φιν θαη πην έληνκα ηελ ηδηαίηεξε κνξθή 
ππνδνχισζεο ζην ηξαπεδηθφ θεθάιαην πνπ νλνκάδεηαη «εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ». Αληηιακβάλνληαη πνηνλ σθεινχλ ζηελ πξάμε 
ε αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ χςνπο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ αλάινγα κε ηελ 
πξνηεηλφκελε έθπησζε ηνπ εξγνιήπηε, νη ζεκαληηθέο πνηληθέο ξήηξεο γηα ππεξβάζεηο 
πξνζεζκηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ, ηα παξάζπξα αθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
δηαγσληζκψλ, ε δπλαηφηεηα «δαλεηζκνχ πξνζφλησλ» ζε κηθξά κειεηεηηθά γξαθεία 
απ΄ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ νη λέεο ξπζκίζεηο. 

Καηαλννχλ φηη ε θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο πξναλαθεξφκελεο ξπζκίζεηο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαζπζηεξήζεηο απνπιεξσκήο ησλ έξγσλ θαη πξνθήξπμεο ησλ λέσλ 
έξγσλ, γηα λα αλαδεηρζεί ζε ξπζκηζηή ηεο δηαλνκήο ηεο πίηαο κεηαμχ ησλ νκίισλ, 
δνθηκάδνληαο ηελ αληνρή ησλ αζζελέζηεξσλ εηαηξεηψλ. Γη’ απηφ θαη επηρεηξεί εθηφο 
ησλ άιισλ λα βαθηίζεη ζαο «αεξηηδήδεο θαη αζπλεπείο» έλα κεγάιν κέξνο ησλ 
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη πςψλεη ηε ζεκαία ηεο απζηεξφηαηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 
γηα ηηο κηθξέο αδχλαηεο επηρεηξήζεηο. 

Αληίζηνηρα αληηιακβάλνληαη θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ ηε γεληθεπκέλε 
επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηηο καδηθέο απνιχζεηο, ηελ ειαζηηθνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ 
θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θφβεηξνπ ησλ απνιχζεσλ γηα ηελ ηζνπέδσζε ησλ εξγαηηθψλ 
θαηαθηήζεσλ, θαζψο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ κέζα απ΄ ηνπο 
ππνηηζέκελνπο «αλεμάξηεηνπο θνξείο». 

Αλ ινηπφλ νη πεξηζζφηεξνη έρνπκε θαηαλνήζεη απφ πνπ εξρφκαζηε θαη ζε πνην 
ζεκείν βξηζθφκαζηε, κπνξνχκε εχθνια λα απαληήζνπκε ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 
θαηεχζπλζε ηελ νπνία πξέπεη λα απνθχγνπκε ζην κέιινλ. 

Η θπβέξλεζε πξνεηνηκάδεη ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο θαηεπζχλζεηο, ηελ 
επφκελε εκέξα ηεο περηβόεηες ζσγτρεκαηοδόηεζες πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ κε γλψκνλα ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη 
νδεγεί ζηε δηπιή αθαίκαμε ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο πξνο φθεινο ηνπ κεγάινπ 
θεθαιαίνπ. Ο εξγαδφκελνο ζα πιεξψζεη δηπιά ζαλ ρξήζηεο θαη ζαλ 
θνξνινγνχκελνο, δηαζθαιίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ πιήξε ρξεκαηνδφηεζε θαη 
ηελ θεξδνθνξία ησλ δήζελ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ηεο ιεγφκελεο «ηδησηηθήο 
πξσηνβνπιίαο». 

Οπζηαζηηθά, ην θξάηνο ζα κπνξνχζε κφλν ηνπ λα παξάγεη πεξηζζφηεξα, 
θζελφηεξα θαη αζθαιέζηεξα έξγα, κε ηα ίδηα ρξήκαηα πνπ θαηαβάιεη ζήκεξα ζην 
βσκφ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, κέζσ ηεο 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο. Σα παξαδείγκαηα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο ζχληνκεο ηζηνξίαο 
ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ πάησλ, ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη ηεο Αηηηθήο νδνχ, 
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είλαη αξθεηά δηδαθηηθά ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. Η ΝΔ κε πξψην ζηαζκφ ηνπο έμη 
κεγάινπο νδηθνχο άμνλεο πνπ παξαρψξεζε ζην ηδησηηθφ θεθάιαην ην ΤΠΕΥΩΔΕ, 
ζπλερίδεη θαη επηηαρχλεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ κεγάινπ 
θεθαιαίνπ, ηεο γεληθεπκέλεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ θνηλσθειψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη 
ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ ίδηα δειαδή θαηεχζπλζε πνπ βάδηζε 
ζηαζεξά ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ. 

Παξάιιεια, ν εξγνδνηηθφο ζπλδηθαιηζκφο ζηνπο κηζζσηνχο ηερληθνχο ηνπ 
θιάδνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαβνιή απ΄ ην θξάηνο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηηο 
κεγάιεο ηερληθέο επηρεηξήζεηο, κε πξφζρεκα ηελ πιεξσκή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, απνζησπψληαο ηελ επίζεζε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

Είλαη θαλεξφ φηη απηφο ν δξφκνο δελ απνηειεί δηέμνδν γηα ηα ιατθά 
ζπκθέξνληα. Η νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί ζσλοιηθή θαη 
εληαία ζεώρεζε όιωλ ηωλ θάζεωλ ηοσ ζσζηήκαηος παραγωγής ηωλ έργωλ 
κε γλώκολα ηο ζύλοιο ηωλ ιαϊθώλ αλαγθώλ, γηα θζελά θαη πνηνηηθά δεκφζηα 
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. 

Η ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ πξνυπνζέηεη έλαλ εληαίο θραηηθό θορέα 
ποσ ζα θαηέτεη ηα κέζα παραγωγής, 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. 
Ο θνξέαο απηφο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο 
θνξείο, ζα αλαιάβεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο 
επείγνπζεο αλάγθεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ (π.ρ. αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, 
αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε), ηελ ηεξαξρεκέλε θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ, 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 ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο παξαγσγήο 
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. ην πιαίζηφ ηνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζπλεηαηξηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζε επηκέξνπο ηνκείο, π.ρ. ζηηο επηζθεπέο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 
έξγσλ. 

Οη ζεκεξηλέο ακπληηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη κειεηεηηθψλ 
γξαθείσλ γηα ελίζρπζε ηεο άκεζεο δηαζπνξάο ησλ έξγσλ πξνο ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο 
εξγνιεπηψλ, γηα ηελ απνηξνπή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ 
θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ κειεηψλ, γηα ηελ επλντθή θνξνιφγεζε ησλ 
κηθξψλ γξαθείσλ έλαληη ησλ ηζρπξψλ νκίισλ ζα απνθηήζνπλ λφεκα θαη δπλακηθή 
κφλν αλ ζπκπνξεπηνχλ κε ηνλ αγψλα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Αιιά θαη νη αγψλεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ γηα πιήξε θαη ζηαζεξή εξγαζία, πξνγξακκαηηζκφ, πξαγκαηνπνίεζε 
θαη έιεγρν ησλ έξγσλ απ΄ ην δεκφζην κε γλψκνλα ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, 35σξν-
5λκεξν-7σξν κε πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, νπζηαζηηθέο απμήζεηο, 
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο ζηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο 
εξγνδνηηθήο επζχλεο, ζα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζπλέρεηα θαη πξννπηηθή κφλν πξνο 
ηελ ειπηδνθφξα θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο-θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ βαζηθψλ 
κέζσλ παξαγσγήο. Γλσξίδνπκε φηη κε βάζε ην ζεκεξηλφ ζπζρεηηζκφ δχλακεο 
αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ζηελ εξγαζία, απηή ε πξννπηηθή θαληάδεη καθξηλή θαη ζε 
νξηζκέλνπο νπηνπηθή. Όκσο είλαη απφιπηα ξεαιηζηηθή αθνχ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
ιατθέο αλάγθεο. 

Μ’ απηέο ηηο ζθέςεηο επρφκαζηε θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη 
αλακέλνπκε κε ελδηαθέξνλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ. 


