
«¼ σο αυξάνονται τα έργα δηµοσίου
συµφέροντος, τόσο τα τελευταία

χρόνια µειώνεται ο έλεγχος των κρατικών ερ-
γαστηρίων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τις ση-
µαντικότερες, µπορούµε να µιλάµε για συστη-
µατικό αποκλεισµό. Αρµοδιότητες, διασφαλι-
σµένες µε νόµο, όπως είναι η πιστοποίηση και
εποπτεία ιδιωτικών εργαστηρίων και η διακρί-
βωση συσκευών και οργάνων, ουδέποτε ενερ-
γοποιήθηκαν». Αυτό επισήµανε χαιρετίζοντας
την Ηµερίδα ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ.  Αλαβά-
νος.
Παράλληλα τόνισε ότι: «Η έλλειψη προτύ-

πων και η υστέρηση στην τυποποίηση στερεί

τη δυνατότητα συστηµατικού προγραµµατι-
σµού στην ελληνική βιοµηχανία και βιοτεχνία.
Την κάνει ευάλωτη στον εξωτερικό ανταγωνι-
σµό. Όταν η απάντηση στη µαζική παραγωγή
προϊόντων από τις ανερχόµενες αναπτυξιακά
χώρες είναι η ποιότητα στα προϊόντα. Από τα
εκατοντάδες πρότυπα για υλικά, που έχουν γί-
νει ή άµεσα, στο 2006, θα γίνουν υποχρεωτικά,
η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει στη νοµοθεσία
της ελάχιστα. Όταν από όλα τα ελληνικά προϊ-
όντα έχει κατοχυρωθεί ευρωπαϊκή σήµανση
ποιότητας (CΕ) για τη διακίνησή του µόνο στο
τσιµέντο. Είναι πολλά τα ελληνικά προϊόντα
που δικαιούνται αυτό το σήµα. Όπως έχει απο-
δειχθεί ότι το ελληνικό µελετητικό και κατα-
σκευαστικό δυναµικό δουλεύει µε άριστα απο-
τελέσµατα, κάτω από τις πιο σκληρές συνθή-
κες ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό. ∆εν το
ισχυρίζεται αυτό το ΤΕΕ, το τεκµηριώνουν οι
εµπορικοί ακόλουθοι των πρεσβειών µας».
Το κόστος αυτής της πολιτικής σε πόρους

είναι τεράστιο, υπογράµµισε ο Πρόεδρος του

ΤΕΕ. Μια σύγκριση µεταξύ του κόστους ανα-
διοργάνωσης των δηµόσιων εργαστηρίων, που
κατατίθεται στην ηµερίδα, και των απωλειών
από κοινοτικούς πόρους λόγω έλλειψης ποιο-

τικών ελέγχων αποδεικνύει την «αφέλεια»
των επιλογών µας.

«Φαίνεται ότι συµφωνούν όλοι στην ανα-
βάθµιση των κρατικών εργαστηρίων -επισήµα-
νε σε άλλο σηµείο ο κ. Γ. Αλαβάνος. Η δηµι-
ουργία ενός πανελλαδικού δικτύου τους, δεν
θα συµβάλει µόνο στην επίτευξη οικονοµιών
κλίµακας, καλύτερη εκπαίδευση, µεταφορά τε-
χνογνωσίας, ερευνητικό χαρακτήρα, αξιοποίη-
ση όλου του προσωπικού και τεχνολογικού υ-
λικού, αλλά και στη διασφάλιση συνθηκών α-
µεροληψίας, αντικειµενικότητας, τυχαιότητας
στην επιλογή και έλεγχο των δειγµάτων. Αυτά
αποτελούν αναγκαίες συνθήκες. Για τα δοµικά
υλικά δεν πρέπει να υπάρχει µόνο ο έλεγχος
στην παραγωγή, αλλά και η εποπτεία στη φά-

ση της αγοράς. Θα πρέπει να
προχωρήσουµε στη σύνταξη κα-
νονισµών, προτύπων, τρόπων ε-
φαρµογής και ελέγχου.
Συµφωνούν στα παραπάνω

και οι παραγωγοί, και το Ινστι-
τούτο Οικονοµίας και Κατασκευ-
ών (ΙΟΚ) µε τη µελέτη που ολο-
κλήρωσε στα πλαίσια του προ-
γράµµατος “Αction Ρlan”, και η
ΕΕ, και τα υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Τα
τελευταία µε µια σειρά εγγρά-
φων, εδώ και πολλά χρόνια λένε
τις ίδιες προτάσεις, µε την ίδιο
ρυθµό που τις ναρκοθετούν».
Και ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατέ-

ληξε: «Λέµε: Υλοποιήστε αυτά στα οποία όλοι
συµφωνούµε, τα αποτελέσµατα θα είναι άµε-
σα και εντυπωσιακά. Ξεπεράστε τα στεγανά
των υπουργείων. Στις περισσότερες χώρες

της ΕΕ δεν υπάρχει υπουργείο ∆Ε. Στην Ελλά-
δα το έχουµε ανάγκη. Το δίκτυο των εργαστη-
ρίων, η ευρύτερη οργάνωσή τους, ο ποιοτικός
έλεγχος των έργων, πρέπει να είναι υπό την
εποπτεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε».

Εξαγγελίες  για  αναβάθµιση
των  Κρατικών  Εργαστηρίων  

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της
Ηµερίδας, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έρ-
γων κ. Γιώργος  Τρυφωνίδης  παραδέχτηκε την
αναγκαιότητα αναβάθµισης των Κρατικών Ερ-
γαστηρίων (τόσο του Κεντρικού, όσο και των
Περιφερειακών) και εξήγγειλε σειρά  θεσµι-
κών και πρακτικών µέτρων  προς την κατεύ-
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«Λυδία λίθο» για τη διασφάλιση της ποιότητας των δοµικών υλικών και έργων,
αποτελεί η αναβάθµιση των Κρατικών Εργαστηρίων, µε τη δηµιουργία ενός
κεντρικού δικτύου, το οποίο θα υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ποιότητας
∆ηµοσίων Έργων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Αυτό είναι το βασικό συµπέρασµα Ηµερίδας που διοργάνωσε µε ιδιαίτερη
επιτυχία το ΤΕΕ µε θέµα: «Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων στην επιδίωξη
ποιότητας υλικών και έργων».

ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μοχλός για τη διασφάλιση ποιότητας
δοµικών υλικών και έργων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ
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θυνση αυτή.
«Είναι προφανές -τόνισε- ότι η διαπίστευση

των  Εργαστηρίων  (δηµόσιων  και  ιδιωτικών),
στους επιµέρους ελέγχους που αναλαµβά-
νουν, είναι κυρίαρχος στόχος µας για όλα τα
εργαστήρια της χώρας. Η άποψή µου είναι ότι
πρέπει σύντοµα να φθάσουµε στο σηµείο να
µην επιτρέπουµε σε κανένα εργαστήριο (δηµό-
σιο ή ιδιωτικό)  να υλοποιεί ελέγχους ποιότη-
τας για τους οποίους δεν έχει διαπίστευση.
Θεωρώ το θέµα της διαπίστευσης ως ένα ε-
ξαιρετικά σηµαντικό βήµα για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων των ε-
λέγχων και την πραγµατική εξασφάλιση της
ποιότητας στα υλικά και στις κατασκευές».
Τα ∆ηµόσια Εργαστήρια δυστυχώς έχουν

σήµερα πολλές αδυναµίες, που απαιτούν ολο-
κληρωµένες λύσεις, επισήµανε σε άλλο ση-
µείο σηµειώνοντας όµως ότι «έχουµε αποφα-
σίσει να αντιστρέψουµε αυτήν την κατάστα-
ση». Ειδικότερα:

Για  το  ΚΕ∆Ε ανέφερε ότι «υπάρχουν συ-
γκεκριµένες, πλήρως επεξεργασµένες προτά-
σεις σχετικά µε την αναδιάρθρωσή του και
την αναβάθµισή του στο πλαίσιο του Συστήµα-
τος Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων της χώρας.
Αυτές οι προτάσεις περιλαµβάνουν ακόµα και
την ενδεχόµενη µεταβολή  της  νοµικής  υπό-

στασης  του  ΚΕ∆Ε, ώστε να αποκτήσει την κα-
τάλληλη ευελιξία υλοποίησης  του  αναβαθµι-
σµένου  ρόλου που πρέπει να παίξει». ∆ήλωσε
επίσης ότι θα επιλυθεί το πρόβληµα της στέ-
γασής του είτε µε ανέγερση νέου κτιρίου, είτε
µε τη µεταφορά του σε άλλη εγκατάσταση, ότι
θα αλλάξει και θα γίνει πιο ευέλικτη η διαδι-
κασία προµηθειών εξοπλισµού του και ότι θα
ενισχυθεί σε αναγκαίο προσωπικό. Επίσης δή-
λωσε ότι θα επιλυθούν τα προβλήµατα του
ΚΕ∆Ε, ώστε να γίνει ικανό να ανταποκριθεί σε
άλλες δύο υποχρεώσεις του: τον έλεγχο των
µονάδων παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος
και την αδειοδότηση και παρακολούθηση της
λειτουργίας των Ιδιωτικών και Εργοταξιακών
Εργαστηρίων.
Για τα Περιφερειακά  Εργαστήρια  (ΠΕ∆Ε) ε-

πισήµανε ότι θα επανασυνδεθούν µε το ΚΕ∆Ε
και θα δηµιουργηθεί ένα ανεξάρτητο  δίκτυο
Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας των ∆ηµο-
σίων Έργων στη χώρα. Αυτή η επανασύνδεση

είναι προτιµότερο να γίνει µε την
διοικητική υπαγωγή των ΠΕ∆Ε στο
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες  ∆ηµοσίων  Έργων  να  πα-
ραµείνει  ένα  τµήµα  ποιότητας  των
έργων, το οποίο θα εντέλλεται τους
ποιοτικούς ελέγχους στο ανεξάρτη-
το ΠΕ∆Ε  της περιοχής και θα πα-
ραλαµβάνει και θα χρησιµοποιεί τα
αποτελέσµατα. Εφόσον γίνει αυτή η
επανασύνδεση µε το ΚΕ∆Ε, το ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε θα αναλάβει τη σταδιακή ε-
φαρµογή ενός πακέτου µέτρων α-
ναβάθµισης / αναδιοργάνωσης / εκ-
συγχρονισµού των ΠΕ∆Ε, έτσι ώστε
το συνολικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιων Ερ-
γαστηρίων της χώρας να εξασφαλί-
ζει µε τον οικονοµικότερο τρόπο,
την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων
για ελέγχους ποιότητας στα δηµό-

σια έργα σε όλη τη χώρα, κατά τρόπο αδιά-
βλητο, ανεξάρτητο και πλήρως αξιόπιστο.
Για τον ΕΣΠΕΛ δήλωσε ότι η υλοποίηση του

έργου του από µια ιδιωτική εταιρεία δεν µειώ-
νει τη χρησιµότητά του, ωστόσο πρόσθεσε ότι
«µε δεδοµένο τον νοµοθετικά κατοχυρωµένο
ρόλο του ΥΠΕΧΩ∆Ε στα ∆ηµόσια Έργα, θεω-

ρώ ότι υπό την προϋπόθεση διαµόρφωσης  και
διατήρησης  της  ανεξαρτησίας  του  ΚΕ∆Ε, το
ΚΕ∆Ε θα µπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του
ΕΣΠΕΛ, δηλαδή τον αυτόκλητο έλεγχο όλων
των έργων που υλοποιούνται στη χώρα». Την
ιδέα αυτή -κατέληξε- την επεξεργαζόµαστε σε
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στο υπουργείο.

Αδήριτη  ανάγκη  η  εποπτεία  
της  αγοράς  

«Όπως είναι γνωστό οι εργαστηριακές δο-
κιµές, η διαπίστευση και η πιστοποίηση πρέπει
να έχουν ως βάση τα εθνικά πρότυπα και προ-
διαγραφές. Συνεπώς είµαστε υποχρεωµένοι
ως χώρα να ακολουθούµε τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα και για την εφαρµογή της Οδηγίας
89/106 για τα δοµικά υλικά, δηλαδή τα υλικά
των κατασκευών». Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος
του ΕΛΟΤ κ. Ευάγγελος  Βαρδάκας, µεταφέρο-
ντας το χαιρετισµό του υπουργού Ανάπτυξης
κ. ∆.  Σιούφα  και πρόσθεσε ότι:  «Για την εφαρ-
µογή της Οδηγίας 89/106 δηµιουργήσαµε κοι-
νή ∆ιυπουργική Επιτροπή υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και ΥΠΕΧΩ∆Ε που µε την υποστήριξη του
ΕΛΟΤ εργάζεται για τον καθορισµό των λε-
πτοµερειών εφαρµογής των εναρµονισµένων
ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά µε τα υλικά
κατασκευών. Απόφασή µας είναι να καλυφθεί
το ταχύτερο δυνατό η καθυστέρηση στην ε-
φαρµογή της παραπάνω οδηγίας. Η  πλήρης
εφαρµογή της και η αντίστοιχη εποπτεία της
αγοράς αποτελούν για τη χώρα αδήριτη ανά-
γκη και για το υπουργείο στόχο άµεσης υλο-
ποίησης».

Γραφειοκρατικά  εµπόδια  

Όπως επισήµανε παρουσιάζοντας την Εισή-
γηση της Οργανωτικής Επιτροπής ο Γενικός
Γραµµατέας του ΤΕΕ κ. Θόδωρος  ∆ραγκιώτης,
«τα δηµόσια εργαστήρια παρ’ όλη την τεχνο-
γνωσία τους, το διαθέσιµο εξοπλισµό τους και
το γεγονός ότι πολλά από αυτά έχουν απο-
κτήσει διαπίστευση, εµποδίζονται να ασκή-
σουν το “επάγγελµά” τους για λόγους που α-
νάγονται περισσότερο σε γραφειοκρατικά ε-
µπόδια, παρά σε ουσιαστικές ελλείψεις ή προ-
βλήµατα, προσφέροντας εργαστηριακές υπη-
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ρεσίες ακόµα και στον κύριο του έργου, που
τελικά, είναι και ο εργοδότης τους.  Πρόκειται
για ένα ακόµα σύµπτωµα της “παράνοιας” που
συχνά χαρακτηρίζει τα συµβάντα στον τόπο
µας».  
Όπως θα γίνει φανερό σε όλους µας, κα-

θώς η ηµερίδα θα εξελίσσεται, ένα δίκτυο από
τα διαπιστευµένα εργαστήρια δηµόσιας ιδιο-
κτησίας µπορεί και πρέπει να έχει τη µέγιστη
δυνατή συµβολή στους απαραίτητους έλεγ-
χους ποιότητας των δηµοσίων έργων, τόνισε
ο κ. ∆ραγκιώτης, προσθέτοντας ότι  είναι πο-
λύ εύκολο να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµο-
γές στη νοµοθεσία και είναι εξίσου εύκολο να
τεκµηριωθεί η σηµαντική ωφέλεια της εθνικής
οικονοµίας από τις εξελίξεις αυτές.  

∆ιαρκής  απαξίωση  

Όπως επισηµάνθηκε και από τις περισσότε-
ρες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Η-
µερίδα, τα  τελευταία χρόνια τα Κρατικά Εργα-
στήρια παρουσιάζουν µια εικόνα αυξανόµενης
απαξίωσης κυρίως λόγω της µη συµµετοχής
τους στους ελέγχους όλων των µεγάλων έρ-
γων που κατασκευάστηκαν στη χώρα µας από
το 1992 και µετά. 

• Και αυτό παρότι τη χρονιά εκείνη το Κε-
ντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (ΚΕ∆Ε)
µέσω του Κοινοτικού Προγράµµατος ΡRΙSΜΑ
ανανέωσε τον εξοπλισµό του σε µεγάλο φά-
σµα δοκιµών µε την προµήθεια συσκευών και
οργάνων αξίας τότε περίπου 1,2 δισ. δρχ. και
εκσυγχρόνισε το Τµήµα Γραµµατείας και ∆ιοί-
κησης µε την εγκατάσταση ηλεκτρονικού πρω-
τοκόλλου. Ορισµένες από τις συσκευές που
διαθέτει το ΚΕ∆Ε είναι µοναδικές στην Ελλά-
δα.

• Σήµερα το ΚΕ∆Ε διαθέτει 153 άτοµα προ-
σωπικό, από 350 που διέθετε κατά τη δεκαετία
1970 - 1980, ενώ µετά τους σεισµούς του 1999
παραµένει άστεγο!

• ∆εν υπάρχουν οικονοµικοί πόροι και ακό-
µα και το κόστος των ∆ιακριβώσεων και της
∆ιαπίστευσης µε δυσκολία πληρώνεται. Οι Πε-
ριφέρειες δεν διαθέτουν καθόλου χρήµατα
στα Εργαστήρια και το ΚΕ∆Ε χρηµατοδοτεί τα
Εργαστήρια µε µεγάλη στενότητα.
Υπάρχει ανάγκη µεγαλύτερης ετήσιας χρη-

µατοδότησης και έγκαιρης καταβολής των
χρηµάτων ώστε να γίνεται καλύτερος προ-
γραµµατισµός.

* Τα µηχανήµατα και οι συσκευές σε άλλα
Εργαστήρια είναι παλιά και απαιτείται αντικα-
τάστασή τους (π.χ. στο Εργαστήριο Θεσσαλονί-
κης), ενώ σε εκείνα που είναι τελευταίας τε-
χνολογίας (Λαµία, Πάτρα, και έχουν αγοραστεί

µε πιστώσεις του Γ΄ ΚΠΣ), δε χρησιµοποιούνται
λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά και λόγω α-
ποκλεισµού των Κρατικών Εργαστηρίων από
τα µεγάλα έργα.
Κι όλα αυτά όταν είναι γνωστό ότι εξαιτίας

αυτών των προληπτικών ελέγχων σε αρκετά
έργα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρό-
νια και χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση παρουσιάστηκαν κακοτεχνίες οι οποίες
δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα -εκτός α-
πό παράπονα των χρηστών- και εξέθεσαν τη
χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αναφέρ-
θηκε χαρακτηριστικά το πρόσφατο πρόστιµο
ύψους 500.000 ευρώ που επεβλήθη στη χώρα
µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κακοτε-
χνίες και µη συµµορφώσεις σε έργα του Γ΄
ΚΠΣ.
Το κράτος βέβαια µε τη βέργα της ΕΕ πάνω

από το κεφάλι του, παρέχει πάντα στον ιδιωτι-
κό ΕΣΠΕΛ (τον Ειδικό Σύµβουλο Ποιοτικού Ε-
λέγχου των Έργων) µεγέθη της τάξης των 8 -
9 εκατ. ευρώ ανά διετία (3,2 δισ. δρχ.) απλόχε-
ρα, για επισήµανση των αναγκαίων επιδιορθώ-
σεων όµως και όχι για την πρόληψη.

Η  εφαρµογή  προτύπων  
στα  δοµικά  υλικά  

Όπως αναδείχτηκε κατά την Ηµερίδα σηµα-
ντικός µπορεί να είναι ο ρόλος των Κρατικών
Εργαστηρίων και στον έλεγχο ποιότητας και
στην εφαρµογή προτύπων ποιότητας στην α-
γορά των υλικών.
Αξίζει να τονιστεί ότι τα δοµικά υλικά αντι-

προσωπεύουν το 40% της συνολικής κατα-
σκευαστικής δραστηριότητας της χώρας, το ο-
ποίο αντιστοιχεί σε περίπου 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε στοιχεία του 2002 ή 7 δισεκατοµµύρια
ευρώ για το 2006 (µε βάση τις εκτιµήσεις του
Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών για την
κατασκευαστική δραστηριότητα).
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, υπάρχει η υ-

ποχρέωση της Πολιτείας έναντι της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αλλά και έναντι των πολιτών της
να εξασφαλίσει τη σωστή κυκλοφορία των δο-
µικών υλικών (µε την εφαρµογή της σήµανσης
CΕ) καθώς και την ανάλογη εποπτεία της αγο-
ράς.
Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ ενσωµατώθηκε στο

ελληνικό δίκαιο µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα
334/11-10-1994 (ΦΕΚ Α΄ 176/25-10-94), µε το ο-
ποίο ορίζεται το υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας (υπουργείο Ανάπτυξης)
ως αρµόδιο, µε περιορισµένη εµπλοκή του Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε.
Μέχρι σήµερα έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα

πράγµατα από τις επιταγές τις Οδηγίας

89/106/ΕΟΚ, παρά το ότι σε ευρωπαϊκό επίπε-

δο τα πράγµατα εξελίσσονται µε αλµατώδεις

ρυθµούς.

Υπάρχουν αυτή τη στιγµή περίπου 200  πρό-

τυπα  δοµικών  υλικών  σε  ισχύ,  από  τα  οποία

περισσότερα  από  100  είναι  ήδη  υποχρεωτικής

εφαρµογής (όπως για τσιµέντο, αδρανή για

διάφορες χρήσεις, δοµική άσβεστος, κονιάµα-

τα, πρόσθετα σκυροδέµατος, κυβόλιθοι, πλά-

κες πεζοδροµίου, προϊόντα γύψου, γεωυφά-

σµατα κ.ά.) και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα θα τε-

θούν σε υποχρεωτική εφαρµογή µέσα στο

2006 (όπως για τούβλα, κεραµίδια, προϊόντα α-

πό φυσικούς λίθους κ.ά.). Επιπλέον υπάρχουν ή

εκπονούνται και τα αντίστοιχα πρότυπα για τις

µεθόδους δοκιµών.

Κανένα από τα παραπάνω πρότυπα δεν έχει

καλυφθεί µε τις απαιτούµενες ενέργειες από

το ελληνικό κράτος (µετάφραση, έκδοση σχετι-

κών Υπ. Αποφάσεων κλπ.). Μοναδική εξαίρεση

αποτελεί το τσιµέντο, για το οποίο έχει εκδο-

θεί το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-

1:2000 που έχει καλυφθεί και νοµοθετικά και

λειτουργούν τα προβλεπόµενα σχήµατα πιστο-

ποίησης του προϊόντος (και αυτό λόγω πίεσης

από τους παραγωγούς του προϊόντος, οι οποί-

οι είχαν το οικονοµικό ενδιαφέρον διάθεσής

του στην ευρωπαϊκή αγορά)1.

Σηµειώνεται βέβαια ότι οι παραγωγοί των

προϊόντων είναι δυνατό να προχωρήσουν σε

εφαρµογή των παραπάνω προτύπων χωρίς να

περιµένουν να προηγηθούν οι ενέργειες από

πλευράς κράτους, όπως και πράγµατι έχει γί-

νει σε κάποιες περιπτώσεις. Χωρίς όµως την

απαιτούµενη νοµοθετική «τακτοποίηση» η

ρύθµιση δεν εφαρµόζεται από όλους, µε απο-

τέλεσµα στρεβλώσεις στην αγορά κτλ.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα αδρανή υλικά,

για τα οποία είναι υποχρεωτική η εφαρµογή

των ευρωπαϊκών προτύπων από 1.6.2004: από

τα 230 λατοµεία που λειτουργούν στον ελλη-

νικό χώρο, µόνο 3 (;) έχουν προχωρήσει µέχρι

σήµερα στις σχετικές ενέργειες και διαθέτουν

τα προϊόντα τους µε σήµανση CΕ.

Συµπερασµατικά, µέχρι  σήµερα,  ελάχιστα  έ-

χουν  γίνει  στα  θέµατα  των  δοµικών  υλικών

σχετικά  µε  την  εφαρµογή  της  σήµανσης  CΕ

και  ακόµα  λιγότερα  σχετικά  µε  την  εποπτεία

της  αγοράς,  όπου  σηµαντικό  ρόλο  µπορούν  να

παίξουν  τα  Κρατικά  Εργαστήρια.

Σηµειώνουµε ότι όλες οι Εισηγήσεις της Η-

µερίδας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
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• Σήµερα, τα ∆ηµόσια Εργαστήρια λειτουρ-
γούν χωρίς συνολικό σχεδιασµό, αυτόνοµα και
χωρίς συντονισµό µε τα υπόλοιπα. Ο τρόπος
λειτουργίας τους δηµιουργεί πολλά τεχνικά και
οικονοµικά προβλήµατα και τα αποµονώνει από
το ευρωπαϊκό και το διεθνές γίγνεσθαι, όπου οι
εξελίξεις είναι ραγδαίες. 

• Υπάρχει  ανάγκη  σύνδεσης  των  Εργαστη-
ρίων  µεταξύ  τους
µε  τη  µορφή  ενός
∆ικτύου  Εργαστη-
ρίων, και µάλιστα
η ένταξη του ∆ι-
κτύου αυτού σε έ-
να ευρύτερο οργανωτικό σχήµα. Τα αναµενόµε-
να κοινωνικά οφέλη θα είναι σηµαντικά, και θα
προκύψουν τόσο από τη βελτίωση της ποιότη-
τας των έργων, όσο και από τη βελτίωση της
ποιότητας των δοµικών υλικών. 

• Η  διαπίστευση των ∆ηµοσίων Εργαστηρίων
(ΙSΟ 17025), η οποία έχει ήδη αρχίσει να υλοποι-
είται, είναι ένα επιπλέον πλεονέκτηµα που τους
εξασφαλίζει την απαιτούµενη έξωθεν καλή
µαρτυρία.

•Βασικός  ο  ρόλος  των  ∆ηµοσίων  Εργαστη-
ρίων  είναι  στα  θέµατα  των  δοµικών  υλικών.
Πρέπει  να  παίξουν  εποπτικό-ελεγκτικό  ρόλο.  

Μέχρι  σήµερα,  έχουν  γίνει  ελάχιστα  στα  θέ-
µατα  των  δοµικών  υλικών  σχετικά  µε  την  ε-
φαρµογή  της  σήµανσης  CΕ  και  ακόµα  λιγότερα
σχετικά  µε  την  εποπτεία  της  αγοράς.  Η  επο-
πτεία  της  αγοράς  είναι  απαραίτητη.

•Τα ∆ηµόσια Εργαστήρια µπορεί να αποτε-
λέσουν, συνδεόµενα σε ένα ∆ίκτυο Εργαστη-
ρίων ενταγµένο στη Γενική ∆ιεύθυνση Ποιότη-

τας ∆ηµοσίων Έρ-
γων, τον «εκτελε-
στικό  βραχίονα»
µιας οργανωτικής
δοµής η οποία θα
καλύπτει όλα τα

θέµατα των δοµικών υλικών. ∆ιαθέτουν τον ε-
ξοπλισµό, το προσωπικό και την απαιτούµενη ε-
µπειρία ώστε να φέρουν σε πέρας την αποστο-
λή αυτή.

•  Οι  λειτουργίες  που  θα  επιτελεί  το  ∆ίκτυο
Εργαστηρίων θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα
θέµατα ποιότητας. Οι λειτουργίες αυτές είναι  οι
εξής:  
Έλεγχος  εφαρµογής  προτύπων  και  προδια-

γραφών.  Καθιέρωση  αρχών  και  κανόνων.  Παρο-
χή  υπηρεσιών  προς  τρίτους  (δοκιµές,  µελέτες,
γεωτρήσεις  κ.ά.).  ∆ιακρίβωση  εργαστηριακού  ε-
ξοπλισµού.  ∆ιαπίστευση  Εργαστηρίων  τρίτων.

Συµµετοχή  σε  βεβαίωση  της  συµµόρφωσης  δο-
µικών  υλικών.  Εποπτεία  της  αγοράς  των  δοµι-
κών  υλικών.  Έλεγχος  και  αξιολόγηση  της  ποιό-
τητας  των  ∆ηµοσίων  Έργων.

• Μακροχρόνια  επιδίωξη  µπορεί  να  είναι  η
δηµιουργία Ειδικού Σώµατος Ελεγκτών Ποιότη-
τας ∆ηµοσίων Έργων, η  οποία  θα  εξελιχθεί  σε
µόνιµο  µηχανισµό  εποπτείας  των  δηµόσιων  έρ-
γων  µε  την  υποστήριξη  των  Εργαστηρίων.  Σή-
µερα ο ρόλος αυτός έχει ανατεθεί στον ΕΣΠΕΛ
για τα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ έργα. 
Προτείνεται  λοιπόν:
- ∆ηµιουργία µιας «Κεντρικής ∆οµής Εργα-

στηρίων» η οποία θα περιλαµβάνει το ΚΕ∆Ε
και στην οποία θα ενσωµατωθούν τα Εργαστή-
ρια των ∆ιευθύνσεων των ∆ηµοσίων Έργων
των Περιφερειών. 

- ∆ηµιουργία µιας «∆οµής Εργαστηρίων σε
επίπεδο Ν.Α.» (Εργαστήρια των ∆ιευθύνσεων
Τεχνικών Υπηρεσιών των Ν.Α.), ώστε να αξιοποι-
ηθεί τόσο ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις
που υπάρχουν όσο και το προσωπικό που υπη-
ρετεί στα Εργαστήρια.
Συµπερασµατικά προτείνεται όλες οι παρα-

πάνω λειτουργίες να υλοποιηθούν από τη Γενι-
κή ∆ιεύθυνση Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων
(Γ∆Π∆Ε) της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε κάτω από την
οποία θα λειτουργήσει το «∆ίκτυο Κρατικών
Εργαστηρίων», που θα παίζει τόσο ρυθµιστικό
όσο και ελεγκτικό ρόλο.

Τα συµπεράσµατα  
της Ηµερίδας

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:
1) Την από 31.10.2005 παραίτηση του κ. Αντώνιου Πρωτονοτάριου από

Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. 
2) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του  άρθρου 8 του Π∆ της 27-

11/14.12.1926 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 και το
άρθρο 14 του Ν. 2187/94, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9
του Ν. 1486/84.

3) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών της 30ής.11.2003 για την ανά-
δειξη αιρετών Μελών Οργάνων του ΤΕΕ. 

4) Τα αποτελέσµατα των µυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά τις Ει-
δικές Συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. στις 3.4.2004 και
4.4.2004, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 8
του παραπάνω Π.∆., όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 του Ν.

1486/1984 και το άρθρο 14 του Ν. 2187/94
και της αριθµ. ∆16γ/011/364/Γ/21-6-94 α-
πόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτά αναγράφονται στα
Πρακτικά των παραπάνω Συνεδριάσεων

και
5) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 404/90,
Αποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συναδέλφου Αντώνι-

ου Πρωτονοτάριου από Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής µε το συνάδελ-
φο Χρήστο Σινάνη, που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας υπο-
ψήφιος του ιδίου ψηφοδελτίου  µε το οποίο είχε εκλεγεί ο παραιτηθείς
συνάδελφος Αντώνιος Πρωτονοτάριος.                                                             

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
∆ηµοσθένης Αγορής Ρωµύλος Ντώνας Ευστ. Τσέγκος

Ο Γεν. Γραµµατέας Ο Αναπλ. Γενικός Γραµµατέας
Γεωργ. Ζερβάκης Γιάννης Κυριακόπουλος

ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Τα συµπεράσµατα της Ηµερίδας, όπως ανακοινώθηκαν από την
Οργανωτική Επιτροπή έχουν ως εξής:
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Κύριε Πρόεδρε, 
Με αφορµή την πρόταση αναθεώρησης του

ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτι-
ση», επιθυµούµε να θέσουµε υπόψη σας τα
παρακάτω:
Κατά καιρούς Μέλη µας, ∆ιπλωµατούχοι Μη-

χανικοί, έχουν αντιµετωπίσει δυσκολίες σε ό,τι
αφορά την υπαγωγή τους στις ∆ράσεις του ΕΠ
«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση»
µε βάση τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά. 
Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, µετά την από-

κτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος από
το ΤΕΕ, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕ∆Ε
και κάνουν έναρξη επαγγέλµατος µε ∆ήλωσή

τους στην Εφορία ως ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες, γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα
να χαρακτηριστούν ως άνεργοι και εποµένως
τη συµµετοχή τους στις ∆ράσεις του ΕΠ «Απα-
σχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση». 
Θεωρούµε ότι η αναθεώρηση του ΕΠ «Απα-

σχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» είναι
ευκαιρία να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες
των Μελών µας και να γίνουν οι απαραίτητες
ρυθµίσεις ώστε οι νέοι ∆ιπλωµατούχοι Μηχα-
νικοί αφού αποδείξουν ότι δεν εργάζονται, να
µπορούν να συµµετέχουν στις ∆ράσεις αυτού.
Σε ό,τι αφορά την προώθηση και βελτίωση

της επαγγελµατικής κατάρτισης και ειδικότε-

ρα το Μέτρο 3.1, έχουµε την άποψη ότι η Συνε-
χιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση πρέπει να
διέπεται από κανόνες και διαδικασίες που θα
διασφαλίζουν την ποιότητα και την αποτελε-
σµατικότητά της. Για το λόγο αυτό επαναφέ-
ρουµε τις θέσεις µας όπως αυτές είχαν διαβι-
βαστεί µε το από 4-02-2005 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ
3514/4-2-2005) έγγραφό µας, προς τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Απασχόλησης,
σχετικά µε το Σχέδιο ΚΥΑ µε θέµα «Σύστηµα
Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Συνεχιζόµενης Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης» και παρακαλούµε
να ληφθούν υπόψη.

Κύριε ∆ιευθύνοντα Σύµβουλε,
Σύµφωνα µε τις αρ. ΑΠ22-
Τ2/19850/14.09.2005 και ΕΓ22-
Τ2/20168/16.09.2005 Αποφάσεις της ΟΣΚ
Α.Ε. που µας κοινοποιήθηκαν, ανατίθε-
νται οι Μελέτες «Γεωτεχνική Μελέτη
για τα Έργα : 1) Προσθήκη 8 Αιθου-
σών στο Ειδικό Πειραµατικό Σχο-
λείο Καισαριανής 2) 15ο ∆Σ Αθη-
νών και 2/θέσιο Ν/Γ (Μαρά-
σλειο)» και «Γεωτεχνική Μελέ-
τη για τα Έργα : 1) Προσθήκη
στο 1ο Γυµν. Ν. Φαλήρου 2)
Προσθήκη στο 6ο & 8ο
∆.Σ. Ν. Σµύρνης 3) Προ-
σθήκη στο 5ο ∆Σ Ταύ-
ρου» σε Μελετητές
που προσέφεραν

έκπτωση 40% και 31% αντίστοιχα επί των προ-
εκτιµώµενων αµοιβών.
Σας γνωρίζουµε σχετικά ότι τόσο οι οδηγίες

2004/18 και 2004/17 της ΕΕ, όσο και ο
Ν.3316/2005, που διέπουν την παροχή υπηρε-
σιών στο ∆ηµόσιο Τοµέα, κατοχυρώνουν απο-
λύτως την έννοια της ελάχιστης νόµιµης αµοι-
βής για τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Εξάλλου, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ.

∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15.07.2005 Απόφαση του Υ-
πουργού ΠΕΧΩ∆Ε «οι ελάχιστες αµοιβές και
µελετών και υπηρεσιών που ανατίθενται κατά
τις διατάξεις του Ν.3316/2005, καθορίζονται ως
ίσες µε το 80% των αµοιβών που ορίζονται µε
την υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου
4 του νόµου». Στην ίδια Απόφαση αναφέρεται
ότι «µέχρις ότου τεθεί σε εφαρµογή ο κανονι-
σµός προεκτιµώµενων αµοιβών της παρ. 7 του

άρθρου 4 του Ν.3316/2005, η προεκτιµώµενη α-
µοιβή των µελετών και υπηρεσιών καθορίζεται
από την υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 45 του Ν.3316/2005 και αποτελεί κατώ-
τατο όριο παραδεκτού των οικονοµικών προ-
σφορών που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις
του Ν.3316/2005».
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι προσφε-

ρόµενες εκπτώσεις είναι απαράδεκτες σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και οι απο-
φάσεις ανάθεσης οδηγούν σε παράνοµες και
προβληµατικές συµβάσεις. Για το λόγο αυτό
παρακαλούµε να προχωρήσετε στις απαραί-
τητες ενέργειες ώστε να ανατεθούν οι συµβά-
σεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιάννης  Αλαβάνος

Προς  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  
του  ΕΠ  «Απασχόληση  και  Επαγγελµατική  Κατάρτιση»  κ.  Σπύρο  Βλιάµο

Προς  τον  ∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο  της  ΟΣΚ  Α.Ε.  κ.  Παναγιώτη  Παταργιά

Προς  τον  Γενικό  Γραµµατέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.  Γεώργιο  Τσιότρα

Κύριε Γενικέ,
Με την υπ’ αριθµ. 145/2005 Απόφαση του

∆Σ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Α-
ποχέτευσης Καλλικράτειας έγινε τροποποίη-
ση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(ΟΕΥ) της εν λόγω ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
Στην τροποποίηση αυτή µεταξύ άλλων

προβλέπεται η δυνατότητα να µπορούν να
προίστανται της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επι-
χείρησης υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης.
Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο

2 της Ειδικής Συλλογικής Συµφωνίας του
2002, που υπογράφηκε µεταξύ της Π.Ο. ΕΜ∆Υ-
∆ΑΣ και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, συµφωνή-
θηκε να ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε ως Προϊ-
στάµενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ηµο-
σίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, εφόσον το αντι-
κείµενό τους είναι τεχνικής φύσεως, αποκλει-
στικά ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί του κλάδου
ΠΕ.
Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι, η διάταξη του

προσωπικού, ειδικά σε θέσεις ευθύνης που α-
παιτούν εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις, να

καλύπτονται ορθολογικά και µε
βάση το γνωστικό αντικείµενο κά-
θε υπαλλήλου, ώστε, αφενός να µη
δηµιουργούνται προβλήµατα δεοντο-
λογίας και εύρυθµης λειτουργίας στις
Υπηρεσίες και αφετέρου να διασφαλί-
ζεται το δηµόσιο συµφέρον.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

παρακαλούµε να εξετάσετε το θέµα και
προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για
την τροποποίηση της συγκεκριµένης Από-
φασης.

Γράµµατα προς αρµοδίους
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¸ χοντας αυτά υπόψη το ΤΕΕ αποφάσισε
να οργανώσει στις 15  ∆εκεµβρίου, στην

αίθουσα «Ερµής» του ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, 6ος
όροφος) Ηµερίδα µε θέµα «Η ανάπτυξη της επι-
χειρηµατικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των
Ελλήνων Μηχανικών». Σκοπός η ενηµέρωση και
η ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες και
προοπτικές ανάπτυξης επιτυχούς επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας από τους Έλληνες Μηχανι-
κούς. 

09:30 - 10:00 Χαιρετισµοί - Προσφωνήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ  1
Ελληνικό  &  ∆ιεθνές  περιβάλλον  
επιχειρηµατικότητας
10:00 Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής από
τον κ. Γ.  Παπαδόπουλο, ΜΜ, Μέλος ∆ιοικού-
σας Επιτροπής του ΤΕΕ

10:15 «Η πορεία της ανταγωνιστικότητας της Ελ-
ληνικής Οικονοµίας» Β.  Πατσουράτης,  Αν.
Καθ/τής Οικονοµ. Πανεπιστηµίου Αθηνών

10:30 «Ο ρόλος της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηµατικότητας στην οικονοµική ανά-
πτυξη» Χ.  Στοφόρος, ΙΟΒΕ, Λέκτορας Παντεί-
ου Πανεπιστηµίου

10:45 «Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Το
πρόβληµα της “ποιοτικής επιχειρηµατικότη-
τας”», Σ.  Ιωαννίδης,  Καθ/τής Παντείου Πανε-
πιστηµίου

11:00 Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2
Θεσµικό  -  Χρηµατοδοτικό  πλαίσιο

11:45 «Η συµβολή του Αναπτυξιακού Νόµου
(Ν.3299) στη στήριξη της επιχειρηµατικότη-
τας και την προώθηση καινοτοµικών επιχει-
ρηµατικών σχεδίων», Ι.  Κωττάκης  ,  ΜΜ, Ειδ.
Επιστήµονας ΥΠΑΝ

12:00 «Σύγχρονες τάσεις της νοµικής επιστή-
µης και επιχειρηµατικής ανάπτυξης» Κ.  Για-
κουµάτος,  Νοµικός

12:15 «Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας των
Πολύ Μικρών και Μικροµεσαίων Επιχειρή-
σεων» Α.  Τριανταφυλλόπουλος, ΜΜΜ, Σύµ-
βουλος ∆ιοίκησης ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ  3
Σύγχρονες  στρατηγικές  ανάπτυξης
12:30 «Ελληνική πρωτοβουλία για τη δηµιουρ-
γία clusters υψηλής τεχνολογίας» Β.  Μα-
κιός,  Καθ/τής Πανεπιστηµίου Πατρών

12:45 «Έρευνα και ανάπτυξη µοντέλων παρα-
γωγής για πρότυπες εφαρµογές και υλικά
ψηφιακής εκτύπωσης», Χ.  Αναστασίου,  Πρό-
εδρος & ∆/νων Σύµβουλος LΙΝΟΜΕDΙΑ ΑΕ-
ΒΕ, Γ.  Τριανταφύλλου,  ∆/ντής Μarketing & Α-
νάπτυξης LΙΝΟΜΕDΙΑ ΑΕΒΕ

13:00 «Ο ρόλος της κατοχύρωσης των εφευρέ-
σεων στην ανάπτυξη», Α.  Πιτταράς, ΜΜ,
ΜΒΑ, Εξεταστής του Οργανισµού Βιοµηχανι-
κής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΕΝΟΤΗΤΑ  4
Σύγχρονα  εργαλεία  χρηµατοδότησης
13:15 «Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας
των Venture Capital Funds» Σ.  Χήνος,  Οικο-
νοµ. ∆/ντής Αttica Ventures

13:30 «Η χρηµατοδοτική µίσθωση: πότε συµφέ-
ρει;» Α.  Μαζαράκης, ∆/νων Σύµβουλος Αττι-
κής Leasing

13:45 «Ο ρόλος του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μι-
κρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας» Α.  Πα-
παρσένος,  Γεν. ∆/ντής ΤΕΜΠΜΕ

14:00 Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ  5
Ελληνες  Μηχανικοί  &  Επιχειρηµατικότητα
-    Επιτυχηµένα  παραδείγµατα
15:00 «Καλή τεχνική κατάρτιση. Βασικός παρά-
γοντας στην επιτυχηµένη επιχειρηµατικό-
τητα» Σ.  Σταυρόπουλος,  Πρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος «Doppler Α.Ε.»

15:15 «Επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξη ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήµατος και ελληνική πραγ-
µατικότητα, όροι συµβατοί; ΑΡΙVΙΤΑ: µια ξε-
χωριστή περίπτωση», Ι.  Κουτσουρίδης,  ΧΜ,
Γεν. ∆/ντής ΑΡΙVΙΤΑ

15:30 «Η ανατροπή µιας “κλασικής αγοράς” χά-
ρη στην καινοτοµία» Α.  Αποστολάκης,
∆/νων Σύµβουλος e-shop

ΕΝΟΤΗΤΑ  6
Εκπαίδευση  Μηχανικού  &  Επιχειρηµατικότητα
15:45 «Για την ανάπτυξη µιας πετυχηµένης
στρατηγικής» Α.  Χαραλαµπόπουλος,  ΧΜ,
∆/ντής εργοστασίου ΕΛΑΪΣ

16:00 «Η ανάπτυξη µαθηµάτων επιχειρηµατικό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. ∆ιεθνής
και ελληνική εµπειρία» Λ.  Παπαγιαννάκης,
Καθ/τής ΕΜΠ, ∆.  ∆αµίγος, Λέκτορας ΕΜΠ, Ι.
Καστέλλη,  Ερευνήτρια ΕΜΠ, Γ.  Μαυρωτάς,
Λέκτορας ΕΜΠ

16:15 «Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής
∆ιοίκησης και η  συµβολή του στην ανάπτυ-
ξη επιχειρηµατικότητας» Γ.  Σκαλιστήρας,
Πρόεδρος Ολυµπιακής Εταιρείας Καυσίµων

16:30 «Νέες διαδροµές για νέους Μηχανικούς:
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα» Σ.  Λιά-
γκουρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαί-
ου, Μ.  Μανδαράκα,  Επίκ. Καθ/τρια ΕΜΠ

16:45 «Υποβοήθηση της επιχειρηµατικότητας
Φοιτητών Πανεπιστηµίων. Το πρόγραµµα
“Φυτώριο Ιδεών” των Ιδρυµάτων της Κρή-
της» Β.  Χ.  Κελεσίδης,  Επίκ. Καθ/τής Πολυτε-
χνείου Κρήτης

17:00 Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις - Συζήτηση

Επιχειρηµατικότητα και ο ρόλος 
των Ελλήνων Μηχανικών

Ένας στους τέσσερις διπλωµατούχους µηχανικούς, σύµφωνα µε τα
ευρήµατα της πρόσφατης έρευνας του ΤΕΕ για την αγορά εργασίας
των µηχανικών στην Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία
µε το ΕΜΠ, ασκεί κάποιας µορφής επιχειρηµατική δραστηριότητα, ενώ
σηµαντικό είναι το ποσοστό εκείνων που είχαν τη διάθεση ή την
πρόθεση να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Είναι γνωστό,
εξάλλου, ότι και στη χώρα µας, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
διεθνώς, η ανάπτυξη της κουλτούρας της επιχειρηµατικότητας και η
ενίσχυση της επιχειρηµατικής δράσης θεωρούνται ζητήµατα ιδιαίτερα
σηµαντικά για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και την
αντιµετώπιση προβληµάτων όπως η ανεργία και η υποαπασχόληση.
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Σ την Αθήνα πραγµατοποιήθηκαν πριν λίγες η-
µέρες οι ετήσιες εργασίες της FΕΑΝΙ (Ευρω-

παϊκή Οµοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των
Μηχανικών) συµπεριλαµβανοµένης της Γενικής
Συνελεύσεως, στις οποίες µετείχαν περίπου 100
µηχανικοί από 25 κράτη της Ευρώπης. 
Με τη Γενική Συνέλευση της FΕΑΝΙ έληξε η δεύ-

τερη τριετής θητεία του Προέδρου της FΕΑΝΙ, δι-
πλ. µηχανολόγου - ηλε-
κτρολόγου Κώστα Αλε-
ξόπουλου, θητείες που
χαρακτηρίστηκαν ως ιδι-
αίτερα επιτυχηµένες
(σηµειώνουµε ότι για
πρώτη φορά εξελέγη
πρόεδρος για δεύτερη
συνεχόµενη θητεία  - εί-
χε εκλεγεί για πρώτη
φορά Πρόεδρος το 1999
στο Ρέθυµνο και για
δεύτερη φορά στη Λάρ-
νακα το 2002). Όπως το-
νίστηκε από όλους τους
οµιλητές, πέτυχε να ε-
παναφέρει την FΕΑΝΙ
στην ηρεµία και στην α-
νάπτυξη και να της επα-
ναπροσδώσει το κύρος
της. Ο κ. Αλεξόπουλος
ανακηρύχθηκε Επίτιµος
Πρόεδρος της FΕΑΝΙ. 

ΝΝέέοο  ππρροοεεδδρρεείίοο

Από τις εκλογές στη
Γενική Συνέλευση, νέος
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο
Dr. Willi Fuchs, Γενικός ∆ι-
ευθυντής της VDΙ και Α-
ντιπρόεδρος της FΕΑΝΙ
κατά τη διετία 2002-2005. Αντιπρόεδρος εξελέγη
ο Dott. Αlcide Gava, µέλος του Συµβουλίου της FΕ-
ΑΝΙ κατα το διάστηµα 2001-2005. Εξελέγησαν επί-
σης 6 νέα µέλη για το εκτελεστικό συµβούλιο: Ο
Dr. J. Βirch (UΚ), ο L. Οlsen  (DΚ), ο Ρrof. Μarko
Jagodiθ (SΙ), ο J. Μolina (ΕS) και ο Χρήστος Σινάνης,
διπλ. µηχανολόγος - ηλεκτρολόγος. Η εκλογή του
κ. Σινάνη επετεύχθη παρά το συναγωνισµό υπο-
ψηφιοτήτων από τις µεσογειακές χώρες.  Όλοι οι
εκλεγέντες θα έχουν τριετή θητεία.
Στο πλαίσιο των ετήσιων εργασιών πραγµατο-

ποιήθηκε -όπως συνηθίζεται-  και ηµερίδα µε  θέ-
µα «Η καινοτοµία ως κινητήρια δύναµη για την α-
νάπτυξη της Ευρώπης».
Στην ηµερίδα προσκλήθηκαν και οµίλησαν ο υ-

φυπουργός ∆ηµοσίων Έργων καθηγητής κ. Θεµι-
στοκλής Ξανθόπουλος, η κα Ulrike Flach, Μέλος
του Κοινοβουλίου της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρα-
τίας της Γερµανίας, ο Γ.Γ. Βιοµηχανίας, κ. Σπύρος

Παπαδόπουλος, εκ µέρους του Υπουργού κ. ∆ηµ.
Σιούφα και ο κ. Φωκίων ∆εληγιάννης εκ µέρους
του ΣΕΒ. 

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  FFΕΕΑΑΝΝΙΙ

Η FΕΑΝΙ ιδρύθηκε το 1951 µε σκοπό, ως ευρω-
παϊκή οργάνωση, να ισχυροποιήσει το ρόλο και τη
συµµετοχή των µηχανικών στο κοινωνικό και οι-
κονοµικό γίγνεσθαι της Ευρώπης. Η έδρα της σή-
µερα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Μέλη της είναι οι
Εθνικές Ενώσεις των Μηχανικών από 26 χώρες

της Ευρώπης. Η Ελλάδα, µέλος της FΕΑΝΙ από το
1952, εκπροσωπείται από Εθνική Επιτροπή στην ο-
ποία συµµετέχει και στηρίζει το ΤΕΕ και συµµετέ-
χουν επίσης από ένας εκπρόσωπος των Συλλό-
γων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων - Ηλε-
κτρολόγων, Χηµικών Μηχανικών, Αγρονόµων - Το-
πογράφων, Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλ-
λουργών και Ναυπηγών. 
Σήµερα, η FΕΑΝΙ εκπροσωπεί τα συµφέροντα

περισσότερων από 1.900.000 µηχανικών και ανα-
γνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επίση-
µος συνοµιλητής για το επάγγελµα του µηχανικού.
Η FΕΑΝΙ, πέρα από τον αρχικό της σκοπό, στο-

χεύει στα σηµερινά πλαίσια να επιβεβαιώσει την
επαγγελµατική ταυτότητα και τις ανάγκες των µη-

χανικών της Ευρώπης,
που προέρχονται από
διαφορετικά συστήµα-
τα εκπαίδευσης και α-
σκούν το επάγγελµά
τους σε πολύ διαφορε-
τικές συνθήκες από
χώρα σε χώρα, καθώς
επίσης και να προωθή-
σει την κινητικότητα
και τις δυνατότητες α-
πασχόλησής τους µέ-
σα σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Στόχος της α-
κόµη είναι η διαµόρ-
φωση ενός ενιαίου
-κατά το δυνατόν- πε-
ριγράµµατος για τον υ-
ψηλού επιπέδου µηχα-
νικό που ζει και εργά-
ζεται στην Ευρώπη, ώ-
στε να έχει τη δυνατό-
τητα και το κύρος όχι
µόνο να «κυκλοφορή-
σει» χωρίς εµπόδια
στις χώρες της Ευρώ-
πης, αλλά και να κινη-
θεί επιτυχώς ως επαγ-
γελµατίας εκτός αυ-
τών.
Τα προβλήµατα της

ανάπτυξης της Ευρώ-
πης, της αειφορίας, των µηχανικών στις διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες και της κοινωνίας αποτελούν
θέµατα για συνέδρια, σεµινάρια και άλλες διε-
θνείς συγκεντρώσεις που οργανώνονται από την
FΕΑΝΙ. 
Ακόµη η FΕΑΝΙ συνεργάζεται µε άλλες διεθνείς

οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα των µη-
χανικών και εκπροσωπεί τους µηχανικούς της Ευ-
ρώπης σε διεθνείς οργανισµούς και άλλα όργανα
λήψης αποφάσεων. 

Η FΕΑΝΙ ξανά στο δρόµο 
της ανάπτυξης
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ


