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Π ρόγραµµα τεχνικής εκπαίδευσης του
προσωπικού της Τροχαίας καταρτίζει αυ-

τό τον καιρό το ΤΕΕ, ανταποκρινόµενο στο
αίτηµα του υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ΓΓιιώώρρ-
γγοουυ  ΒΒοουυλλγγααρράάκκηη..
Το θέµα αυτό, όπως και µια σειρά άλλων

που σχετίζονται µε τον κοινό στόχο για µεί-
ωση των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα
στη χώρα µας κατά 50%  ως το 2010 -στό-
χος που έχει τεθεί και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση- συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη
συνάντηση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Α-
λαβάνου, µε τον υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης.
Όπως είναι γνωστό, το ΤΕΕ, µε απόφαση της
∆ιοικούσας Επιτροπής, έχει συγκροτήσει το
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας µε σκο-
πό τη συστηµατική και τεκµηριωµένη πα-
ρέµβαση στην προσπάθεια ανατροπής των
εξαιρετικά αρνητικών δεδοµένων που κατα-
γράφονται κάθε χρόνο στη χώρα µας.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η τε-

χνική εκπαίδευση του προσωπικού της Τρο-
χαίας έχει κριθεί ως απαραίτητη προϋπόθε-
ση, κάτι που επισήµανε και ο υπουργός ∆η-
µόσιας Τάξης. Κατόπιν αυτών, η ∆.Ε. του ΤΕΕ:

1. Συγκρότησε Οµάδα Εργασίας, αποτε-
λούµενη από ειδικούς συγκοινωνιολόγους
και µηχανολόγους µηχανικούς, η οποία ε-
ντός τριών µηνών θα συντάξει το περιεχόµε-
νο εκπαίδευσης για το προσωπικό της Τρο-
χαίας. 

2. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαµβάνει
δύο ενότητες: 

• την οδική υποδοµή 
• το όχηµα
µε περιγραφή των βασικών παραµέτρων

τους και τη σχέση τους µε την οδική ασφά-
λεια. Για καθεµία ενότητα προβλέπεται τόσο
υλικό εκπαιδευτικής παρουσίασης για τις
διαλέξεις όσο και υποστηρικτικό υλικό υπό
µορφή κειµένου, που θα διατεθεί σε ηλε-
κτρονική και έντυπη µορφή. Το αναλυτικό πε-
ριεχόµενο των δύο ενοτήτων, έχει διαµορ-
φωθεί µετά από συνεργασία του Παρατηρη-
τηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ µε τη
∆/νση Τροχαίας και τη ∆/νση Εκπαίδευσης
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

3. Τη δαπάνη παραγωγής του παραπάνω

εκπαιδευτικού υλικού σε πρώτη φάση ανα-

λαµβάνει το ΤΕΕ.

4. Τις απαραίτητες διαλέξεις για τη Σχολή

Αξιωµατικών της ΕΛΑΣ και των Σεµιναρίων

Κατάρτισης των Στελεχών της Τροχαίας, που

θα λάβουν χώρα το ερχόµενο έτος 2006

στην Αθήνα, θα αναλάβει το ΤΕΕ. Οι διαλέ-

ξεις αυτές µπορεί να γίνονται ανά έτος µε

ευθύνη του ΤΕΕ, µετά από συνεννόηση µε τη

∆/νση Εκπαίδευσης του Υπουργείου και τη

∆/νση Τροχαίας.

5. Για τις οκτώ Σχολές Αστυφυλάκων Τρο-

χαίας, που λειτουργούν σ’ όλη την Επικρά-

τεια, προτείνεται η δηµιουργία, µε ευθύνη

του ΤΕΕ, ενός ειδικού Εντατικού Σεµιναρίου

Κατάρτισης Εκπαιδευτών Τροχαίας (crash

course), διάρκειας τριών ηµερών, για την εκ-

παίδευση στις δύο παραπάνω ενότητες µι-

κρού αριθµού Εκπαιδευτών - Αξιωµατικών

(teaching the teachers). Οι Εκπαιδευτές-Αξιω-

µατικοί στη συνέχεια θα αναλάβουν τη µετά-

δοση της σχετικής γνώσης στους εκπαιδευ-

όµενους αστυφύλακες ανά Σχολή. Το ειδικό

αυτό Σεµινάριο µπορεί να επαναλαµβάνεται,

όποτε απαιτείται, µετά από αξιολόγηση των

αναγκών ή την επιµόρφωση νέων εκπαιδευ-

τών. 

Σε επιστολή προς τον κ. Βουλγαράκη, ο

Πρόεδρος του ΤΕΕ εκφράζει την ικανοποίη-

σή του για την ευαισθησία που επέδειξε στις

διαπιστώσεις του Παρατηρητηρίου Οδικής

Ασφάλειας, σχετικά µε τη βελτίωση των συν-

θηκών οδικής ασφάλειας µε ενέργειες αρ-

µοδιότητας του Υπουργείου του, αλλά και

για την άµεση ανταπόκρισή του σε θέµατα

τεχνικής εκπαίδευσης του προσωπικού της

Τροχαίας. Και προσθέτει:

«Ελπίζουµε να προωθήσετε παράλληλα

µε την εκπαίδευση και την αναβάθµιση της

υλικοτεχνικής υποδοµής της Τροχαίας, η ο-

ποία παρουσιάζει αυτή τη στιγµή ελλείψεις,

που δεν επιτρέπουν την πλήρη εκπλήρωση

της αποστολής και του έργου της στη µείω-

ση των τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα

µας, παρά τις τεράστιες προσπάθειες του

προσωπικού της».

Το ΤΕΕ αναλαµβάνει 
την τεχνική εκπαίδευση 
του προσωπικού  της Τροχαίας



Μια ηµέρα πριν την πρόσφατη 24ωρη προει-δοποιητική πανελλαδική απεργία των δι-
πλωµατούχων µηχανικών δηµοσίων υπαλλή-
λων, δόθηκε κοινή Συνέντευξη Τύπου του Προ-
έδρων του ΤΕΕ Γιάννη  Αλαβάνου και της Π.Ο.
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κώστα  Σάσσαλου,  στη διάρκεια της
οποίας έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήµα-
τα των µηχανικών στον δηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα και τονίστηκε η δεινή οικονοµι-
κή θέση στην οποία έχουν περιέλθει, εξαιτίας

της ύφεσης του κατασκευαστικού τοµέα και
της παρεπόµενης εντυπωσιακής µείωσης του
επιδόµατος του 6ο/οο.

«Το θέµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι κο-
ρυφαίο για το ΤΕΕ, γι’ αυτό και επανερχόµαστε
µε κάθε αφορµή σ’ αυτό. Με παρεµβάσεις-προ-
τάσεις µας εντάχθηκε τόσο στο νόµο για τις
µελέτες, όσο και στο νοµοσχέδιο για τις οικο-
δοµικές άδειες το ζήτηµα της στελέχωσης
των τεχνικών υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, διαπι-
στώνουµε ότι υφίσταται διάσταση µεταξύ λό-
γων και έργων. Όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη,
κανείς δεν προωθεί τις απαραίτητες προσλή-
ψεις». Αντίθετα στην περίπτωση των µηχανι-
κών του ∆ηµοσίου για πρώτη φορά συναντάµε
έναν κλάδο ∆.Υ. που να µειώνονται απόλυτα οι
αµοιβές, τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.
Υπενθύµισε ότι ήδη έχει ξεκινήσει µια µελέ-

τη καταγραφής και προτάσεων για τη στελέ-
χωση των τεχνικών υπηρεσιών σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο, που γίνεται από κοινού

µε την ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. Ταυτόχρονα
το ΤΕΕ επεξεργάζεται τις προτάσεις -σε συ-
νεργασία µε τους αρµόδιους φορείς- για την
πιστοποίηση όλων των τεχνικών υπηρεσιών,
κάτι που θέτει ως προϋπόθεση η ΕΕ για τη δια-
χείριση του ∆΄ ΚΠΣ από το 2008.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο
για τις οικοδοµικές άδειες αναγνωρίζει την υ-
ποστελέχωση των Πολεοδοµικών Γραφείων -ε-
µείς υπολογίζουµε ότι στο σύνολο των τεχνι-

κών υπηρεσιών της χώρας είναι ανάγκη να
προσληφθούν περίπου 2-2.500 διπλωµατούχοι
µηχανικοί- πλην, όµως, δε διασφαλίζεται πότε
θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις, ενώ αντιθέτως
προβλέπεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία µετά
από την οποία θα επιβάλλονται πειθαρχικές
ποινές εάν και εφόσον καθυστερεί η έκδοση
των οικοδοµικών αδειών» πρόσθεσε ο Πρόε-
δρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.

ΠΠάάσσχχεειι  ττοο  σσύύσσττηηµµαα

«Όπου υπάρχει αναφορά σε πρόστιµα και
ποινές, σηµαίνει ότι το σύστηµα πάσχει» επι-
σήµανε ο κ. Αλαβάνος. Κατά την άποψή του
µόνο µε ισχυρή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µπορούν
να αντιµετωπιστούν προβλήµατα όπως η δια-
πλοκή, οι εµπλοκές των έργων, η καλύτερη α-
ξιοποίηση του Π∆Ε και οπωσδήποτε να αξιο-
ποιηθούν οι Σ∆ΙΤ. «Πάγια θέση του ΤΕΕ -τόνι-
σε- είναι ότι το λιγότερο κράτος που επαγ-
γέλλονται ορισµένοι, απαιτεί καλύτερο κρά-

τος. Και σ’ αυτή, δυστυχώς, δικαιωνόµαστε συ-
νεχώς».
Για «µπαχαλοποίηση» των δηµόσιων υπη-

ρεσιών, προκειµένου να υπάρξει απαξίωσή
τους και να διευκολυνθεί η εκχώρηση του α-
ντίστοιχου έργου στον ιδιωτικό τοµέα, έκανε
λόγο ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Θα-
νάσης  Μπούµης.
Χαρακτηριστική, όπως υπογράµµισε ο κ.

Σάσσαλος, είναι η πρόσφατη προκήρυξη του
υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη συµ-
βούλου, ο οποίος θα προωθήσει την ανέγερ-
ση τριών νοσοκοµείων (χωρίς να προσδιορί-
ζεται ο τόπος), µέσω ιδιωτών (άρα Σ∆ΙΤ) «εν
λευκώ» (!), αναλαµβάνοντας όλες τις διαδικα-
σίες τις οποίες οφείλει να διεκπεραιώνει το

∆ηµόσιο, εξασφαλίζοντας τα
συµφέροντα του κράτους.
Επίσης χαρακτηριστικό -και

απαράδεκτο, όπως είπε- είναι
το διαρκώς διευρυνόµενο φαι-
νόµενο να ορίζονται προϊστά-
µενοι των τεχνικών υπηρε-
σιών, κυρίως στις Περιφέρειες
και την Αυτοδιοίκηση, υπάλλη-
λοι ∆.Ε. αντί διπλωµατούχοι
µηχανικοί. Είναι προφανές ότι
οι άνθρωποι αυτοί, ούτε µπο-
ρούν, αλλά ούτε οφείλουν να
αναλαµβάνουν ευθύνες για
τις οποίες δεν διαθέτουν την
ανάλογη γνώση και εµπειρία.
Σε ό,τι αφορά την οικονοµι-

κή κατάσταση των διπλωµα-
τούχων µηχανικών δηµοσίων υπαλλήλων το-
νίστηκε από όλους ότι όχι µόνο δε βελτιώνε-
ται, αλλά αντιθέτως επιδεινώνεται. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι εφέτος, λόγω του περιορι-
σµού του Π∆Ε (άρα και του επιδόµατος που
βρίσκεται σε συνάρτηση µε τις πληρωµές του
∆ηµοσίου) οι αποδοχές του µειώθηκαν κατά
150 ευρώ το µήνα!
Αίτηµα της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ είναι το επίδοµα

αυτό να καταστεί στο εξής σταθερό και να α-
ντιστοιχεί σε 550 ευρώ, ενώ θα πρέπει πα-
ράλληλα να θεσπιστεί -στο πλαίσιο του νέου
µισθολογίου δηµοσίων υπαλλήλων- ειδική
κατηγορία για τους διπλωµατούχους µηχανι-
κούς, µε εισαγωγικό µισθό στα 2.200 ευρώ.
Όπως, τέλος, τονίστηκε η 24ωρη προειδο-

ποιητική απεργία της 3ης Νοεµβρίου -η ο-
ποία σηµείωσε εντυπωσιακή επιτυχία- ήταν
η αρχή, µετά από µια «ανακωχή» - ανοχή
που επέδειξε ο κλάδος προς τη νέα κυβέρ-
νηση. 
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

Λιγότερο κράτος, απαιτεί 
καλύτερο κράτος


