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Θέμα : Διατύπωση διαφωνίας σχετικά με τον ψηφισθέντα Νόμο:  «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

   
  

 
Με αφορμή την κατάθεση στo Ελληνικό Κοινοβούλιο και την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως φορέας εκπροσώπησης  του συνόλου των Διπλωματούχων Μη-

χανικών της Δυτικής Μακεδονίας, αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να διατυπώ-

σουμε τη διαφωνία μας με το περιεχόμενό του. 

Κατά τη γνώμη μας ο εν λόγω Νόμος αγνοεί επιδεικτικά τις όποιες ευθύνες έχει στον τομέα παρα-

γωγής των δημοσίων έργων,  τα τελευταία χρόνια, το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΟΜΕΔΙ) και 

αναζητά λύσεις αλλού, με τη δημιουργία νέων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, (των Αναπτυ-

ξιακών Εταιρειών ΟΤΑ). 

Είναι έντονα χαρακτηριστικό ότι το ΥΠΟΜΕΔΙ «κωφεύει» τα τελευταία χρόνια, απέναντι στις φωνές 

των Διπλωματούχων Μηχανικών που κατακρίνουν το ολοένα και πιο γραφειοκρατικό μοντέλο πα-

ραγωγής δημοσίων έργων, το οποίο έχει επιβάλλει με τον εξόχως γραφειοκρατικό νόμο 4412/2016 

(ο οποίος θα ισχύσει και για τις αναπτυξιακές ΟΤΑ). 

Το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας και στηρίζοντας το επιστημονικό έργο των μελών του 

επιθυμεί τη στήριξη των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσί-

ες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι βλέπουν να εξελίσσεται μια σειρά νομοθε-

τικών πρωτοβουλιών που τους αδικούν. Εισάγεται εκ νέου και αναβαθμίζεται ο θεσμός των Αναπτυ-

ξιακών  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι Ανώνυμες Εταιρείες και  πρακτικά  θα αντι-

καταστήσουν  τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ. Θα αναλάβουν την σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη 

δημοσίων μελετών και έργων, καθώς και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη θεμάτων που άπτο-

νται αρμοδιοτήτων τεχνικών έργων και υπηρεσιών δόμησης. Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι να 

αποφευχθεί η δυσάρεστη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, στην πλειοψηφία των δημοσί-

ων έργων, να εκτελούνται δημόσια έργα από πλευράς εργολάβου με ελάχιστη έως καθόλου παρου-

σία ιδιωτών Διπλωματούχων Μηχανικών ως υπεύθυνοι για την κατασκευή (εργοταξιακή ανάπτυξη) 
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υπάλληλοι του εργολάβου. Και αυτό παρά την αντίθετη νομοθετική πρόβλεψη, για πρόσληψη από 

τον εργολάβο, ιδιωτών μηχανικών και συνεχή παρουσία τους στο έργο, το οποίο θα διασφάλιζε, όχι 

μόνο την έγκαιρη και βέλτιστη τεχνικοοικονομικά εκτέλεση των έργων, αλλά και θέσεις πλήρους 

απασχόλησης για τους ιδιώτες Διπλωματούχους Μηχανικούς. 

Με αυτόν τον τρόπο επιθυμούμε να πετύχουμε κάτι πολύ καλύτερο, από το «φτωχό» στόχο του πα-

ρόντος Νόμου, ο οποίος είναι η δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης για τους ιδιώτες μηχανι-

κούς σε επίβλεψη μικρών δημοσίων έργων. Σημειώνεται ότι η στελέχωση των ανωτέρω Α.Ε. θα γίνε-

ται αφ΄ ενός με την μετάταξη ή απόσπαση ολίγων αρεστών Δημοσίων Υπαλλήλων, διαλύοντας τις 

ήδη υποστελεχωμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών και αφ’ ετέ-

ρου με προσλήψεις προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς τον έλεγχο 

του Δημοσίου, εδραιώνοντας με αυτό τον τρόπο το πελατειακό κράτος. Επιδιώκουμε την εξασφά-

λιση θέσεων πλήρους απασχόλησης στις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες με πρόσληψη μονίμων Δι-

πλωματούχων Μηχανικών μέσω ΑΣΕΠ , προκειμένου να ασκηθούν αρμοδιότητες που συνταγμα-

τικά ανήκουν στον δημόσιο τομέα. 

Είναι γεγονός ότι υπάρχει περιθώριο νομοθετικής πρωτοβουλίας όσον αφορά τον τομέα αυτό, που 

κακώς δεν διαπραγματεύεται ο εν λόγω Νόμος, προκειμένου να οδηγηθούμε σε πιστή εφαρμογή 

της υφιστάμενης νομοθεσίας, που προβλέπει τη δημιουργία πολλών θέσεων πλήρους απασχόλησης 

για ιδιώτες Διπλωματούχους Μηχανικούς στα δημόσια έργα, όχι με μισθούς πείνας ως επιβλέπο-

ντες έκτακτο προσωπικό αναπτυξιακών εταιριών ΟΤΑ, αλλά ως πλήρους απασχόλησης μηχανικούς 

των Αναδόχων εργολάβων, προάγοντας έτσι την απασχόληση στην κατασκευή των δημοσίων έργων, 

περισσότερων ιδιωτών μηχανικών, χωρίς να υποκαθιστούν τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και να 

συμβάλλουν στην ποιοτική και οικονομική αναβάθμιση των Δημοσίων Έργων . 

Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε να ασπαστείτε τους προβληματισμούς μας ως προς τις ρυθμίσεις 

που εισήχθησαν στον Νόμο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, μία εκ 

των οποίων είναι η προβλεπόμενη σε αυτό δυνατότητα «υποκατάστασης των τεχνικών υπηρεσιών 

των ΟΤΑ α’ και  β’ βαθμού από Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ», όπως αναφέρεται επί λέξει στην αι-

τιολογική έκθεση του νομοσχεδίου και να προβείτε άμεσα στην τροποποίησή του. 

Με εκτίμηση 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Κιάνας Μεν. Στέργιος 
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