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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Γηα ηηο αλαζέζεηο δεθάδωλ κειεηώλ ζε ηδηωηηθά γξαθεία
Σε ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ αλαθνηλώζεώλ καο ζρεηηθά κε ηελ κεζνδεπκέλε
απνδπλάκσζε ηνπ θνξέα ζε θξαηηθά θνλδύιηα θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό (ζηηο αξρέο
ηνπ 2018 κεηαηάρζεθε ζε άιιεο ππεξεζίεο ην 60% ησλ κεραληθώλ), θαηαγγέιινπκε
ηελ απόθαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ
επνπηεύνληνο ππνπξγείνπ Υπνδνκώλ, λα δώζνπλ πάλω από 50 εθαηνκκύξηα
επξώ γηα ηελ αλάζεζε πεξίπνπ 100 Μειεηώλ έξγωλ ζρνιηθήο ζηέγεο, θέληξωλ
πγείαο θαη άιια ζε ηδηωηηθά γξαθεία. Τν πην πξνθιεηηθό είλαη όηη επηθαινύληαη ηελ
έιιεηςε κεραληθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Κη.Υπ., έιιεηςε πνπ νη ίδηνη πξνθάιεζαλ
κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο επηινγέο, ελώ ην επνπηεύνλ ππνπξγείν Υπνδνκώλ αξλείηαη
πεηζκαηηθά εδώ θαη έλα ρξόλν λα δηαζέζεη «έζησ θαη έλα» κεραληθό από απηνύο πνπ
κεηαηάρζεθαλ ή άιινπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εληόο ηεο Κη.Υπ. απηέο θαη άιιεο
κειέηεο θαη έξγα. Τελ ίδηα ώξα κάιηζηα καδί κε ηε Δηνίθεζε ηνπ θνξέα δελ έρνπλ θάλεη
ηίπνηα γηα ηε δηακόξθσζε Οξγαληζκνύ κε νξγαληθέο ζέζεηο ώζηε λα απνηππσζνύλ
ζεζκηθά ηόζν ην ππάξρνλ πξνζσπηθό όζν θαη ηα ζεκαληηθά θελά ζε κεραληθνύο
δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. Μάιηζηα είλαη
ζθαλδαιώδεο ε απόθαζε γεληθεπκέλσλ αλαζέζεσλ Μειεηώλ ζε ηδηώηεο έλαληη 50
εθαηνκκπξίσλ, θαζώο αθόκα θαη ε πξόζιεςε 50 κεραληθώλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ ζα
είρε εηήζην κηζζνινγηθό θαη ιεηηνπξγηθό θόζηνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα
επξώ θαη απηνί νη ζπλάδειθνη ζα έθαλαλ ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ ηνπο απηέο θαη
άιιεο κειέηεο, θαζώο θαη άιια έξγα θαη ππεξεζίεο όπσο Πξνζεηζκηθνύο ειέγρνπο (πνπ
έρνπλ ζηακαηήζεη ηειείσο κεηά ηηο κεηαηάμεηο), επηηξνπέο θαηαιιειόηεηαο ρώξσλ,
δηαγσληζκνύο, επηβιέςεηο θ.ά. Εμάιινπ ε εκπεηξία παξειζόλησλ εηώλ από ηηο
Πξνγξακκαηηθέο Σπκβάζεηο κε Δήκνπο θαη άιιεο απεπζείαο αλαζέζεηο έδεημε όηη, νη
πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο Μειέηεο γίλνληαλ κε «αληηγξαθή» κειεηώλ πνπ είρε θάλεη ν
πξώελ ΟΣΚ θαη ηώξα ε Κη.Υπ. θαη παξόια απηά επαλέξρνληαλ γηα επαλέιεγρν θαη
ζεκαληηθέο δηνξζώζεηο από ηνπο κεραληθνύο ηνπ θνξέα.
Με βάζε όζα πξναλαθέξακε γίλεηαη μεθάζαξν όηη, απνηειεί πνιηηηθή
επηινγή λα απνδπλακωζεί ν παξαγωγηθόο ηερληθόο θαηαζθεπαζηηθόο ξόινο ηνπ
δεκόζηνπ θνξέα πνπ εξγαδόκαζηε θαη λα δνζνύλ νη κειεηνθαηαζθεπέο ζε
ηδηωηηθά γξαθεία κε πξνθαλώο πνιιαπιάζην θόζηνο θαη ακθίβνιε πνηόηεηα.
Εμάιινπ έλα ελδεηθηηθό ζηνηρείν όζσλ αλαθέξνπκε είλαη όηη, πνιιέο από ηηο Μειέηεο
πνπ έρνπλ επηιεγεί λα δνζνύλ «έμσ» είηε έρνπλ γίλεη ζε κεγάιν βαζκό από κεραληθνύο
ηεο Κη.Υπ. είηε κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε ζύληνκν ρξόλν «αληηγξάθνληαο» κειέηεο από
παλνκνηόηππα έξγα πνπ κειεηήζεθαλ θαη νινθιεξώζεθαλ από ηελ Κη.Υπ..
Απηή ε θαηάζηαζε δελ δείρλεη ζε θακία πεξίπησζε όηη ε πνιηηηθή εγεζία έρεη
πξόζεζε λα εληζρύζεη ηνλ ηερληθό παξαγσγηθό ξόιν θαη έξγν ηνπ θνξέα ώζηε λα
επηηειεί κε επάξθεηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα παξνρή δεκόζησλ δσξεάλ
ζύγρξνλσλ θαη αζθαιώλ ζρνιείσλ θαη άιισλ ζεκαληηθώλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. Ούηε
βέβαηα δίδεηαη θακία δηαζθάιηζε όηη ην θξάηνο κέζσ ηεο Κη.Υπ. ζα πξνρσξήζεη ζηελ
ηαρύηαηε θαηαζθεπή ζύγρξνλσλ θαη αζθαιώλ λεπηαγσγείσλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ
ηα ιπόκελα πνπ πξνηίζεληαη λα ηνπνζεηήζνπλ ην επόκελν δηάζηεκα ζε όιε ηε ρώξα.
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