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Στην κεντρική συγκέντρωση που έγινε στην Α-θήνα (Θέατρο Βρετάνια) ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιάννης  Αλαβάνος  τόνισε ότι «σήµερα µε συντρι-
πτική πλειοψηφία, πανελλαδικά, διαδηλώνουµε ό-
τι: ο προϋπολογισµός όπως υλοποιήθηκε το 2005
και οι προβλέψεις του προϋπολογισµού του 2006
θίγουν τους µηχανικούς, περισσότερο από κάθε
άλλο κλάδο επιστηµόνων και εργαζοµένων. Η λύ-
ση πρέπει να αναζητηθεί στην ανάπτυξη µε επέν-
δυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Με ριζικές αλλα-
γές. Όταν η Ελλάδα, στην ΕΕ των “15”, είναι τελευ-
ταία στους 13 από τους 15 δείκτες ευηµερίας, δεν
πρέπει να υπάρχουν ανοχές».
Ο αρχικός προϋπολογισµός του Προγράµµα-

τος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2005 -ανέφερε
ο πρόεδρος του ΤΕΕ- ήταν κατά 17% µειωµένος σε
σχέση µε το 2004 (9.381 έναντι 8,04 δισ. ευρώ). Πε-
ρικόπηκε στη συνέχεια κατά 300 εκατοµµύρια ευ-
ρώ. Τα κονδύλια του Π∆Ε που αναφέρονται στην
κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση έργων προϋ-
πολογίστηκαν το 2005 στο 89% του 2004 (5,1 ένα-
ντι 5,7 δισ. ευρώ). Τον Οκτώβριο αναπροσαρµό-
στηκαν στα 4,77 δισ. ευρώ (τελική µείωση 18,7% σε
σχέση µε το 2004). Το πρόγραµµα µελετών και
έργων που πρότεινε αρχικά το ΥΠΕΧΩ∆Ε περικό-
πηκε κατά 30%. Το όριο πληρωµών του περικοµ-
µένου προγράµµατος δεν υλοποιείται οριστικά,
κατά 15% τουλάχιστον. 

«Οι επιλογές αποδείχθηκαν αρνητικές, υπο-
γράµµισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. ∆εν έγιναν έργα
στην περιφέρεια. Όπως δεν είχαν γίνει και τα
προηγούµενα χρόνια, λόγω Ολυµπιακών Αγώνων.
∆εκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι (αγγίζουν τις
100.000) οδηγήθηκαν στην ανεργία. Αυτό είναι α-
ναµενόµενο όταν πλήττεται ο κατασκευαστικός
τοµέας, ατµοµηχανή τα τελευταία χρόνια της ελ-
ληνικής οικονοµίας, που µαζί µε την -συµπαρασυ-
ρόµενη από αυτόν- κατασκευαστική βιοµηχανία
δηµιουργούσαν το 20% του ΑΕΠ. Μέσα σε αυτούς
ανήκουν χιλιάδες µισθωτοί µηχανικοί. Έχουν ένα

“πλεονέκτηµα”. ∆εν µπορούν να είναι ποτέ άνερ-
γοι. Από “οιωνεί” µισθωτοί (οι περισσότεροι, λόγω
δελτίου παροχής υπηρεσιών) γίνονται, χάνοντας
τη δουλειά τους,  εν δυνάµει ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες. ∆εν τους αναγνωρίζει ο ΟΑΕ∆, δεν κατα-
γράφονται από τη στατιστική υπηρεσία ως άνερ-
γοι, δεν χαίρουν των όποιων ευεργετηµάτων του
υπ. Απασχόλησης. 
Οι µηχανικοί που εργάζονται στον δηµόσιο το-

µέα ήταν οι πρώτοι που είδαν να µειώνονται από-
λυτα οι αποδοχές τους (43% µείωση στις αποδο-
χές από το 6 και 7‰). Ο κύκλος εργασιών των ει-
σηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιρειών ήταν το
Α΄ εξάµηνο του 2005 µειωµένος κατά 30%. Ο κύ-
κλος εργασιών των µικρών και µεσαίων κατα-
σκευαστικών σχηµάτων εκτιµάται ότι θα είναι µει-

ωµένος, το 2005, πάνω από το 50%. Οι µελέτες
που προκηρύχθηκαν ήσαν ελάχιστες, οι περισσό-
τερες κατά παράβαση των  διατάξεων του Ν. 3316.
Μελέτες αναγκαίες για την ωρίµανση των έργων
των ΚΠΣ δεν συντάχθηκαν.
Οι οφειλές του ∆ηµοσίου στις κατασκευαστι-

κές εταιρείες υπολογίζονται στο 1 δισ. ευρώ, στις
µελετητικές στα 70.000.000 ευρώ. Ο τεχνικός το-
µέας, εξαντλώντας τα όρια δανεισµού του, χρηµα-
τοδότησε τα έργα. Στις πλάτες του καβάλησε το
δηµόσιο έλλειµµα. Οι συνέπειες είναι προ των
πυλών: κατάρρευση».
Καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΤΕΕ συνόψισε

ως εξής τα αιτήµατα του κλάδου: 
«Θέλουµε:
• Ένα κράτος αποτελεσµατικό, µε ταχύτερες,

διαφανείς, διαδικασίες, που προγραµµατίζει,  φε-
ρέγγυο. Να πληρωθούν όσα ποσά έχει πιστοποιη-
θεί ότι οφείλονται, για να αποφευχθεί η πτώχευ-
ση µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων του κλάδου.
Να εκδίδονται έγκαιρα η ΣΑΕ και ΣΑΜ.

• Ισχυρή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Η πρόταση του
ΤΕΕ, σε συνεργασία µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και την
ΚΕ∆ΚΕ, για την επάρκεια και στελέχωση των τε-
χνικών υπηρεσιών να ολοκληρωθεί σε συνεργα-
σία µε τα αρµόδια υπουργεία και να υλοποιηθεί.
Προσλήψεις µηχανικών στο ∆ηµόσιο. Ενεργοποίη-
ση του διυπουργικού κλάδου ΠΕ µηχανικών.

• Υποδοµές. Να αυξηθούν τα µεγέθη του Π∆Ε
που κατευθύνονται στα έργα υποδοµής, µε έµφα-
ση στην περιφερειακή του διάσταση. Άµεση προ-
κήρυξη µελετών για να αντιµετωπιστεί η υστέρη-
ση που παρουσιάζεται στην ωρίµανση έργων. Τα
έργα του ∆΄ ΚΠΣ µπορούν να ξεκινήσουν από
1.7.2007 (αν συµφωνηθεί επί αγγλικής προεδρίας).

• Σχεδιασµό. Να ολοκληρωθούν το εθνικό χω-
ροταξικό σχέδιο, τα περιφερειακά σχέδια, τα ειδι-
κά πλαίσια, οι πολεοδοµικές µελέτες. Να ψηφιστεί
ο νόµος για το κτηµατολόγιο, να προκηρυχθούν
οι σχετικές µελέτες.

• Πλήρη θεσµικά πλαίσια. Για τα δηµόσια έργα,
για τα ιδιωτικά έργα, µητρώο κατασκευαστών ι-
διωτικών έργων, αναδιάρθρωση µητρώων.

• Προσδιορισµός κανόνων, ρόλων, ευθυνών,
ποινών για όλες τις δράσεις που συµµετέχουν
µηχανικοί. Ανατροπή της ποινικής νοµοθεσίας που
τους αφορά.

• Εξειδικευµένες τοµεακές πολιτικές, που να
στηρίζονται στο επιστηµονικό δυναµικό της χώ-
ρας. Ανάπτυξη καινοτοµιών, εισαγωγή και αφοµοί-
ωση νέων τεχνολογιών. Εξοικονόµηση πόρων. Κί-
νητρα για απασχόληση µηχανικών στις επιχειρή-
σεις.

• Επιδότηση, επιµόρφωση, κατάρτιση νέων, ά-
νεργων µηχανικών.

• 8ωρη εργασία σε πενθήµερη βάση, αξιοπρε-
πή αµοιβή της υπερωριακής απασχόλησης. ∆ια-
σφάλιση θέσεων πλήρους και σταθερής εργα-
σίας. Τήρηση των προβλέψεων των συλλογικών
συµβάσεων. Ετήσιες διαπραγµατεύσεις µε την α-
ναθεώρησή τους.

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ανάπτυξη µε επένδυση 
στο ανθρώπινο δυναµικό

Με αποχή από την εργασία και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και την
Περιφέρεια, οι διπλωµατούχοι µηχανικοί της χώρας διαδήλωσαν

την αντίθεσή τους στην οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, όπως
εκφράζεται µέσα από τον προϋπολογισµό και ειδικότερα το

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, οδηγώντας έναν ολόκληρο
κλάδο -τον πιο παραγωγικό τα τελευταία χρόνια- στην απαξίωση,

την ανεργία και στην απόγνωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ
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• Παιδεία και εκπαίδευση, σε όλες τις βαθµί-
δες,  που να υπηρετεί τους εθνικούς στόχους. Πό-
ρους για την έρευνα.

• Αποδοχή των προτάσεων της Αντιπροσωπεί-
ας του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό θέµα».
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ∆η-

µοσθένης  Αγορής  υπογράµµισε ότι το επάγγελ-
µα του µηχανικού είναι συνυφασµένο µε την ανά-
πτυξη. Όταν υπάρχει ανάπτυξη η ανεργία εκµηδε-
νίζεται, οι µηχανικοί µπορούν να δηµιουργούν, ο
κλάδος ευηµερεί και η χώρα προοδεύει.
Ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας  Ανδρεόπουλος,

χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΤΕΕ και των Συλ-
λόγων για την κινητοποίηση και επισήµανε ότι το
επάγγελµα του µηχανικού, τα τελευταία χρόνια, έ-
χει υποβαθµιστεί, εξαιτίας των µέτρων που έχει
λάβει η Πολιτεία. Το τελευταίο διάστηµα εκδηλώ-
νεται µια «επιδροµή κατά των µηχανικών». Το
χειρότερο είναι -τόνισε µε έµφαση- ότι όλα αυτά
τα µέτρα πλήττουν όχι µόνο το επάγγελµα, αλλά
κυρίως την υπερηφάνεια ενός κλάδου που συνέ-
βαλε στο χτίσιµο και στην ανάπτυξη της χώρας.
Οδηγούν ευθέως στην κοινωνική και οικονοµική
περιθωριοποίηση των µηχανικών. Ο πρύτανης του
ΕΜΠ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέµα της υποβάθµι-
σης της παιδείας, γεγονός που αποτυπώνεται και
από την απόλυτη µείωση των κονδυλίων που
προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισµός για το
2006. ∆ήλωσε ωστόσο ότι η πανεπιστηµιακή κοι-

νότητα θα παραµείνει σταθερή στις προτάσεις
της για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και στο αί-
τηµά της για πεντάχρονες σπουδές των µηχανι-
κών που θα ισοδυναµούν µε master και είναι έτοι-
µη να αγωνιστεί µε κάθε πρόσφορο µέσο γι’ αυτά. 
Ο Πρόεδρος της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κώστας  Σάσ-

σαλος τόνισε ότι ο κλάδος των 11.000 µηχανικών
δηµοσίων υπαλλήλων βρίσκεται σε αγωνιστικές
κινητοποιήσεις εδώ και πολύ καιρό, και θα συνεχί-
σει, ζητώντας την αναβάθµιση των τεχνικών υπη-
ρεσιών και της στελέχωσής τους από µηχανικούς,
αλλά και γιατί είναι ο µόνος κλάδος της χώρας
που πλήττεται ευθέως καθώς, λόγω µείωσης του

Π∆Ε, χάνει κάθε µήνα ο κάθε µηχανικός 150 ευρώ
από την αντίστοιχη µείωση των επιδοµάτων του.
Επίσης επισήµανε ότι «είµαστε από τους λίγους
κρατικούς λειτουργούς για τους οποίους επικρέ-
µαται από πάνω τους συνεχώς ο πέλεκυς του ει-
σαγγελέα, χωρίς µάλιστα παραγραφή». Τέλος, α-
νάµεσα στα άλλα αιτήµατα του κλάδου ανέφερε
τη διαρκή επιµόρφωση, την αναβάθµιση του Α-
σφαλιστικού, την κατοχύρωση των επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων και την κωδικοποίηση της πολε-
οδοµικής νοµοθεσίας.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρει-

ών Ανώτερης Τάξης (ΣΤΕΑΤ) Γιώργος  Συριανός  -
µιλώντας ως εκπρόσωπος όλων των εργοληπτι-
κών οργανώσεων-  αναφέρθηκε στη δεινή θέση
στην οποία έχουν περιέλθει οι τεχνικές εταιρείες
της χώρας, που βιώνουν τις χειρότερες ηµέρες, ό-
πως δήλωσε χαρακτηριστικά, στην ιστορία τους.
Η πτώση του κύκλου εργασιών των εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο εταιρειών, τόνισε, έχει φθάσει
σε δραµατικά επίπεδα, ενώ τα ίδια και χειρότερα
συµβαίνουν µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του
κλάδου. Υποστήριξε ότι η µείωση του Π∆Ε κατά
το 2005 έφτασε στο 32% και αυτό προβλέπεται να
συνεχιστεί και το 2006. Η εξέλιξη αυτή δεν θίγει
µόνο το κατασκευαστικό δυναµικό, αλλά το σύνο-
λο της οικονοµίας της χώρας και ιδίως των πα-
ραγωγικών δυνάµεων στην Περιφέρεια. Τόσο από
τη µείωση του Π∆Ε, όσο και από την απώλεια πό-

ρων του Γ΄ ΚΠΣ το δηµόσιο έλλειµµα διευρύνεται,
αντί να µειωθεί, µε συνέπεια η κυβέρνηση να βρί-
σκεται ενώπιον ενός «πίθου των ∆αναίδων». Ελ-
πίζω, τόνισε σε άλλο σηµείο, µετά τις κινητοποιή-
σεις του κλάδου να υπάρξουν πληρωµές εκτελε-
σµένων έργων, ώστε να µπορέσει κάποιος κό-
σµος να κάνει Χριστούγεννα, ενώ υποστήριξε ότι
τυχόν απώλεια από 5 έως 10 δισ. ευρώ από το Γ΄
ΚΠΣ, θα ισοδυναµεί µε εθνική καταστροφή και κά-
λεσε την κυβέρνηση να διαπραγµατευτεί την πα-
ράταση των συµβολαιοποιήσεων των έργων για
τουλάχιστον ένα χρόνο.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας

Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπι-
κού των ΑΕΙ  κ.  Λάζαρος  Απέκης αναφέρθηκε ειδι-
κότερα στους πόρους που διατίθενται για την
Παιδεία και οι οποίοι είναι για µία ακόµη χρονιά
µειωµένοι, παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής
ηγεσίας για αύξηση.  Συγκεκριµένα, ο προϋπολο-
γισµός του 2006  µειώνει τις δαπάνες για την Παι-
δεία από 3,6% του ΑΕΠ για το 2005 στο 3,5% για
το 2006, όταν είχαν δοθεί υποσχέσεις για αύξηση
στο 5,5% ώστε να προσεγγίσουν τον µέσο όρο
της ΕΕ. Αυτό θα επιφέρει περαιτέρω υποβάθµιση
των ΑΕΙ.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Ελλά-

δας Κωνσταντίνος  Αλεξόπουλος στην παρέµβα-
σή του αναφέρθηκε στα προβλήµατα των µελετη-
τών και ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν προκηρύσ-
σονται µελέτες και ότι δεν έχει εφαρµοστεί ακό-
µη ο νέος νόµος 3316/2005. Τέλος, έκανε κριτική
στη συνολική πολιτική που ακολουθείται στην α-
λυσίδα παραγωγής των δηµοσίων έργων, όπου
τον πρώτο κρίκο αποτελούν οι µελέτες.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνικών Επιστη-

µόνων Βιοµηχανίας Ν.  Συµεωνίδης, ζήτησε την κα-
τοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
µισθωτών µηχανικών που εργάζονται στον ιδιωτι-
κό τοµέα, προβλέποντας ότι το επόµενο διάστηµα
θα υπάρξει αύξηση της ανεργίας. Επίσης τόνισε
ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας δεν µπορεί
να στηριχτεί µόνο στη µείωση του κόστους παρα-
γωγής, αλλά απαιτεί την επένδυση και την αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και ειδικότερα
των επιστηµόνων µηχανικών της χώρας.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν, εκτός από τα

µέλη της ∆.Ε. του ΤΕΕ και του Προεδρείου της Α-
ντιπροσωπείας, οι Πρόεδροι των κλαδικών Συλλό-
γων των Αρχιτεκτόνων Τάκης  Γεωργακόπουλος,

Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Στέλιος  ∆ιαµα-
ντίδης, Αγρονόµων - Τοπογράφων Χρόνης  Ακριτί-
δης, Ναυπηγών Κωνσταντίνος  Σταµατάκης, της
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Γιώργος  Ρωµοσιός, του ΣΑΤΕ Μιχάλης
Αλέπης,  της ΠΕΣΕ∆Ε Κώστας  Κατσούλας, του
Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών Πανα-
γιώτης  Αντωναρόπουλος, κ.ά.
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Σ τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε οπρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ.  Αλαβάνος,  ζητώντας
να γίνουν πλέον αναγκαίες τοµές και θεσµικές
µεταρρυθµίσεις για να ακολουθήσει η χώρα και η
οικονοµία αναπτυξιακή πορεία επισήµανε αναλυ-
τικά ότι:
Ο κατασκευαστικός και µελετητικός κλάδος και

οι διπλωµατούχοι µηχανικοί θίγονται περισσότε-
ρο από οιονδήποτε άλλο κλάδο από την ασκού-
µενη οικονοµική πολιτική, όπως αυτή αποτυπώνε-
ται στις προβλέψεις του νέου κρατικού προϋπο-
λογισµού και µάλιστα µε απότοµο και βίαιο τρό-
πο, που δεν επιβεβαιώνει τις κυβερνητικές ανα-
κοινώσεις περί ήπιας προσαρµογής της οικονο-
µίας. Ειδικότερα επισηµάνθηκε ότι: 

- Στο χώρο των εργοληπτικών επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονο-
µίας Κατασκευών (ΙΟΚ) το 2005 ο κύκλος εργα-
σιών µειώθηκε για τις εισηγµένες στο Χρηµατι-
στήριο επιχειρήσεις κατά 30%, ενώ για τις µικρές
και µεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις κατά 50%.

- Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι έχουν υποστεί τη µεγαλύτερη µείωση απο-
δοχών σε απόλυτους αριθµούς µεταξύ των εργα-
ζοµένων στο δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας.

- Στον ιδιωτικό τοµέα η ύφεση και η συµπίεση
του κύκλου εργασιών των τεχνικών επιχειρήσεων
σε συνδυασµό µε την αναξιοπιστία του κράτους
να αναλάβει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του α-
κόµη και για έργα και µελέτες που έχουν υλοποι-
ηθεί, οδηγεί σε µαζικές απολύσεις διπλωµατού-
χων µηχανικών αλλά και εργαζοµένων άλλων κα-
τηγοριών και ειδικοτήτων.
Επισηµάνθηκε ιδιαίτερα ότι η οικονοµική συ-

µπίεση και ύφεση του κατασκευαστικού κλάδου,
που συµµετέχει κατά 20% στο ΑΕΠ έχει σηµαντι-
κή επίπτωση στη µείωση της απασχόλησης

330.000 εργαζοµένων σε αυτό τον τοµέα. Μάλι-
στα τονίστηκε ότι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί,
που απολύονται αφενός µεν δεν αναγνωρίζονται
από τον ΟΑΕ∆ ως άνεργοι, διότι θεωρούνται ως
αυτοαπασχολούµενοι ελεύθεροι επαγγελµατίες
αφετέρου ότι δεν καταγράφονται στο επίσηµο
ποσοστό ανεργίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι
ακριβή τα στοιχεία επίσηµης ανεργίας του ΟΑΕ∆
και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφο-
ρά στην πραγµατική  ανεργία του επιστηµονικού
δυναµικού όλων των κλάδων. Σηµειώθηκε σχετι-

κά, ότι τον Ιανουάριο επανέρχεται στο προσκήνιο
της συζήτησης του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η
Οδηγία Μπολκεστάιν εξυπηρετώντας την περαι-
τέρω απαξίωση του επιστηµονικού δυναµικού ό-
λων των κλάδων, µε αποτέλεσµα να µένει «κού-
φιο σύνθηµα» η ορθή προσέγγιση, που κατά τα
άλλα εµφανίζεται να ενστερνίζεται η κυβέρνηση,
ότι η κοινωνία της γνώσης και το επιστηµονικό
δυναµικό που διαθέτει η χώρα µπορεί να συµβά-
λει στην ανάπτυξη και την αντιµετώπιση της ανερ-
γίας σε όλα τα επίπεδα. 

Αναξιόπιστο  το  κράτος

Ειδικότερη αναφορά έγινε στις οφειλές του
∆ηµοσίου προς εργολάβους (περίπου ένα δισεκα-
τοµµύριο ευρώ) και µελετητές (περίπου 60 εκα-
τοµµύρια ευρώ) για έργα και µελέτες που έχουν
εκτελεστεί, που επιδεινώνουν δραµατικά την οι-
κονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και κατ’ ε-
πέκταση των εργαζοµένων σ’ αυτές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι οι µελε-

τητές του Κτηµατολογίου στους οποίους η πλευ-
ρά του ∆ηµοσίου οφείλει για µελέτες που έχουν

εκπονηθεί 13 εκατοµµύρια ευρώ και το κράτος έ-
χει την απαίτηση να εισπράξει από αυτούς ποσό
6 εκατοµµυρίων ευρώ για κατοβολή ΦΠΑ 19%,
προκαταβλητέο φόρο 4% και ασφαλιστικές ει-
σφορές για ποσά όµως που δεν έχουν εισπράξει.
Ανάλογο είναι το πρόβληµα και στις εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υλοποιήσει Ο-
λυµπιακά και άλλα έργα και δεν τους έχουν κατα-
βληθεί συνολικές πληρωµές 1 δισ. ευρώ ενώ υπο-
χρεώνονται να πληρώσουν φόρους γι’ αυτά τα
ποσά, που όµως δεν έχουν εισπράξει. Αν δεν τα
δηλώσουν θα πρέπει αυτά τα ποσά να τα µεταφέ-
ρουν στον επόµενο χρόνο, γεγονός που θα έχει
ως συνέπεια αυτές οι επιχειρήσεις να υπερφορο-
λογηθούν την επόµενη χρονιά µε νέες απώλειες,
ενώ ουδείς αρµόδιος αναλαµβάνει την ευθύνη να
δεσµευτεί για το χρόνο αποπληρωµής των οφει-
λόµενων ποσών. 
Ο υφυπουργός Οικονοµίας κ. Φώλιας δεσµεύ-

τηκε στον πρόεδρο του ΤΕΕότι θα γίνει µε γρή-
γορους ρυθµούς η εκταµίευση πόρων από τον Ια-
νουάριο του 2006. 

Π∆Ε  και  κρίση

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τόσο
κατά τη διάρκεια του 2005, όσο και το 2006, οξύνει
τα ήδη οξυµένα προβλήµατα ανεργίας των µηχα-
νικών, προκαλεί τεράστια οικονοµικά προβλήµατα
στις επιχειρήσεις (εργοληπτικές και µελετητικά
γραφεία) και απαξιώνει έναν τοµέα που στήριξε έ-
ως σήµερα την οικονοµία της χώρας.
Ο κρατικός προϋπολογισµός 2005 προβλέπει

µικρή αύξηση των κονδυλίων για αναπτυξιακά έρ-
γα στην περιφέρεια, υπογράµµισε ο κ. Αλαβάνος
και πρόσθεσε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν καλύ-
πτονται οι ανάγκες περιφερειακής ανάπτυξης, κα-
θώς όλα τα προηγούµενα χρόνια έγιναν ελάχιστα
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Απειλή απώλειας   5 έως 10 δισ. ευρώ   από         

Παράταση τουλάχιστον ενός χρόνου για την υλοποίηση
του Γ΄ ΚΠΣ προτείνει το ΤΕΕ να διεκδικήσει η χώρα µας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισηµαίνοντας τον κίνδυνο
απώλειας κονδυλίων 5 έως 10 δισ. ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ. Σε

συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το ΤΕΕ, µε την ευκαιρία
της παντεχνικής κινητοποίησης της 15ης ∆εκεµβρίου

επισηµάνθηκε ότι ο νέος κρατικός προϋπολογισµός 2006
πλήττει περισσότερο από όλους τους άλλους, τους

διπλωµατούχους µηχανικούς, µε πολλές και αρνητικές
συνέπειες για τον κατασκευαστικό κλάδο των δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων και µελετών, την εθνική οικονοµία και

την ανάπτυξη και ακυρώνει σε µεγάλο βαθµό τις
δυνατότητες που προσφέρουν το Γ΄ και ∆΄ Κοινοτικό

Πλαίσιο Στήριξης.
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έργα στην Περιφέ-
ρεια και είναι µε-
γάλες οι ανάγκες.
Επίσης το 2006 τα
Ολυµπιακά έργα
που έγιναν κυρίως
στην Αθήνα θα ε-
ξακολουθήσουν
να απορροφούν έ-
να µεγάλο τµήµα
των διατιθέµενων
πόρων.
Σχετικά µε τις

Συµβάσεις µεταξύ
∆ηµοσίου και Ι-
διωτικού Τοµέα
(Σ∆ΙΤ), σύµφωνα
και µε τα συµπε-
ράσµατα πρόσφα-
της ηµερίδας που

διοργάνωσε το ΤΕΕ τονίστηκε στη συνέντευξη Τύ-
που, ότι κανένα έργο δεν θα είναι έτοιµο να προ-
χωρήσει µε αυτή τη µέθοδο πριν το 2007 και ακό-
µη ότι πέραν των προβληµάτων και αδυναµιών αυ-
τού του συστήµατος, εντός των εποµένων 4 έως 5
ετών θα µιλάµε για πιλοτικά έργα µε Σ∆ΙΤ και α-
ποµένει στο µέλλον να αποδειχθεί η αποτελε-
σµατικότητα εφαρµογής αυτής της επιλογής. Ποι-
οτικοί κοινωνικοί και οικονοµικοί δείκτες, σχετικά
µε την αυθαιρεσία, την έλλειψη σχεδιασµού, την
αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, σύµφωνα µε
τους διεθνείς οργανισµούς φέρνουν τη χώρα µας
σε εξαιρετικά δυσµενή κατάταξη. Επίσης σε όλους
τους τοµείς αιχµής για την οικονοµία και την ανά-
πτυξη, όπως στο Περιβάλλον, την Παιδεία, την Κοι-
νωνία της Πληροφορίας κλπ. η απορρόφηση των
διατιθέµενων εγχώριων και κοινοτικών πόρων ε-
ξακολουθεί να κινείται σε απογοητευτικά επίπεδα.
Αλλά και σε σύγκριση µε τοµείς που τα ποσοστά
απορρόφησης κοινοτικών πόρων είναι υψηλότε-
ρα, όπως το πρόγραµµα των οδικών έργων κλπ.
που κυµαίνεται στο 44% υστερούµε έναντι του µέ-
σου όρου απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων
των χωρών της ΕΕ. 

- «Είναι αναγκαίες ριζικές µεταρρυθµίσεις για
να προχωρήσει η χώρα µας στην ανάπτυξη» είπε
ο Γ. Αλαβάνος και πρόσθεσε: 

- «∆εν θα είχαµε καµιά αντίρρηση για µια νέα
και διαφορετική ανάπτυξη, αλλά δεν βλέπουµε να
επιδιώκεται κάτι τέτοιο από τον προϋπολογισµό
του 2006. Αντίθετα διαπιστώνουµε ότι επικρατεί η
λογική “λίγα έσοδα, λίγες δαπάνες” όταν η χώρα
έχει ανάγκη ανάπτυξης και δηµιουργίας πολλών
υποδοµών». 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ έδωσε στη δηµοσιότητα

συγκεκριµένα συγκριτικά στοιχεία για το Π∆Ε των
ετών 2004, 2005 και 2006, από τα οποία προκύπτει

η δραστική περικοπή των διατιθέµενων εθνικών
πόρων, αλλά και η περιορισµένη αύξηση των πό-
ρων που θα διατεθούν για συγχρηµατοδοτούµενα
από το Γ΄ ΚΠΣ έργα, τονίζοντας ότι κινδυνεύουµε
να απολέσουµε τελικά ως και 10 δισ.  ευρώ από
τους πόρους του Γ΄ ΚΠΣ (συµµετοχή της Ε.Ε. και
Εθνικής), ποσό που θα άγγιζε τα προσδοκώµενα
από το ∆΄ ΚΠΣ κονδύλια, εάν ο προϋπολογισµός
της Ε.Ε. για τα έτη 2007-2013 δεν είχε συµφωνηθεί
επί  βρετανικής προεδρίας. Με αυτά τα δεδοµένα
διατυπώθηκε η πρόταση η χώρα µας να διεκδική-
σει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παράταση τουλάχι-
στον ενός χρόνου για συµβασιοποίηση των έρ-
γων του Γ΄ ΚΠΣ. Τονίστηκε σχετικά, ότι δεν δια-
σφαλίζονται επαρκώς οι εθνικοί πόροι για την α-
πορρόφηση των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων
και αναδεικνύεται η έλλειψη προγραµµατισµού και
η µεγάλη αδυναµία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που
έρχεται από βάθος χρόνου, να αξιοποιήσει η χώ-
ρα µας τις επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαι-
ρίες. Απουσιάζουν οι µελέτες για το 44% του προ-
γράµµατος του Γ΄ ΚΠΣ που δεν έχει συµβασιοποι-
ηθεί και χρειάζεται κατ’ ελάχιστον διάστηµα 18 µη-
νών για την ωρίµανση αυτών των έργων, πράγµα
που ενισχύει τους φόβους για απώλεια µεγάλου
ύψους κονδυλίων από το Γ΄ ΚΠΣ ακόµη και µε την
προσµέτρηση του χρόνου ν+2.  Ο Γ. Αλαβάνος ση-
µείωσε χαρακτηριστικά ότι «θα πρέπει να δηµι-
ουργηθεί κίνηµα στην Ελλάδα, το οποίο θα βοηθή-
σει την κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση διότι
µε τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση και η διάθε-
ση των πόρων σε µεγάλο βαθµό πηγαίνουν χαµέ-
νοι». Από δω και µπρος να µη χαθεί ούτε ευρώ α-
πό το ΚΠΣ υπέρ της ανάπτυξης.

Αιτήµατα

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Αλαβάνος ζήτησε το
κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να σταθεί
υπεύθυνα απέναντι στο τεχνικό και µελετητικό
δυναµικό της χώρας, αντιµετωπίζοντας άµεσα τις
οφειλές του για υλοποιηµένες εργασίες, απαλ-
λάσσοντας τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσω-
πα από οικονοµικές φορολογικές υποχρεώσεις
για ποσά που δεν έχουν εισπράξει. Τόνισε την α-
νάγκη να ληφθούν άµεσα µέτρα οµαλοποίησης
της αγοράς των ακινήτων για να µην υποστεί
πλήγµα το 2006 τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιω-
τικός κατασκευαστικός µελετητικός τοµέας. Επι-
σήµανε την ανάγκη να σταµατήσει η πορεία απο-
βιοµηχάνισης της χώρας και να δοθεί έµφαση
στην Κοινωνία της Γνώσης. Επίσης ζήτησε το ΤΕΕ
να αναγνωριστεί ως σύµβουλος και συνοµιλητής
του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και να αντιµετωπιστούν κατά προτε-
ραιότητα τα θέµατα κάλυψης και καταγραφής από
τον ΟΑΕ∆ της ανεργίας των µηχανικών, όπως και

η εφαρµογή των προγραµµάτων κατάρτισης σε
νέα βάση.

Ο Θόδωρος  ∆ραγκιώτης, γενικός γραµµα-
τέας του ΤΕΕ, τόνισε ότι ο κρατικός προϋπολογι-
σµός 2005 αντανακλά το πρόβληµα της έλλειψης
πόρων που είναι πραγµατικό αλλά δεν έχει και
τις αναγκαίες προβλέψεις για να µη χάνονται οι
διατιθέµενοι κοινοτικοί πόροι. Επισήµανε την ανά-
γκη θεσµικών και διοικητικών µεταρρυθµίσεων ώ-
στε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα στη βάση
αλλά και επιτελικά και µε έµφαση τόνισε την ανά-
γκη να προκηρυχθούν µαζικά και άµεσα µελέτες
για όλα τα αναπτυξιακά έργα και προγράµµατα,
ώστε να επιτύχουµε τόσο τις µεγαλύτερες δυνα-
τές απορροφήσεις από τους πόρους του Γ΄ ΚΠΣ
όσο και την αναγκαία προετοιµασία της χώρας
για την υλοποίηση και διαχείριση του ∆΄ ΚΠΣ. Ο κ.
∆ραγκιώτης τόνισε τις δραµατικές συνέπειες που
έχουν οι απεντάξεις έργων από την κοινοτική
χρηµατοδότηση, λόγω ενδογενών αδυναµιών και
προβληµάτων. Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα την απένταξη του σιδηροδροµικού έργου
στο Καλλίδροµο, επισηµαίνοντας χαρακτηριστικά,
ότι µε τους ίδιους πόρους εθνικής συµµετοχής,
που υποχρεωθήκαµε να καταβάλουµε στο έργο
που απεντάχθηκε θα φτιάχναµε τρία έργα σαν το
Καλλίδροµο µε εθνική και κοινοτική συµµετοχή.
Ο Χρίστος  Σινάνης, µέλος της ∆ιοικούσας Επι-

τροπής ΤΕΕ τόνισε σε παρέµβασή του ότι µε αιχ-
µή το νέο κρατικό προϋπολογισµό σειρά διατάξε-
ων, νοµοθετικών παρεµβάσεων που έχουν γίνει
ως τώρα και άλλες που ετοιµάζονται, είναι στην
ουσία κατά των µηχανικών, αναφερόµενος στους
νόµους για την επιβολή ΦΠΑ, τις αναθέσεις και
µελέτες των έργων, την έκδοση οικοδοµικών α-
δειών κλπ. και τόνισε ότι σε αυτές τις περιπτώ-
σεις οι τεκµηριωµένες θέσεις και προτάσεις του
ΤΕΕ δεν εισακούστηκαν.
Ο Νίκος  Λαµπρόπουλος  πρόεδρος του Συνδέ-

σµου Ελληνικών Γραφείων Εθνικού Κτηµατολογί-
ου αναφέρθηκε στις συνέπειες που προκαλούνται
τόσο στην πορεία του προγράµµατος του Κτηµα-
τολογίου όσο και στη διάλυση του µελετητικού
δυναµικού και των επιχειρήσεων του κλάδου από
την έλλειψη χρηµατοδότησης. Τόνισε ότι ο προϋ-
πολογισµός προέβλεψε πολύ µικρότερα από τα
αναγκαία ποσά που ζητήθηκαν για να προχωρή-
σει το έργο και η συνεχιζόµενη καθυστέρηση
πληρωµών έχει µεγάλες συνέπειες στο δυναµικό
του κλάδου. Εξέφρασε επίσης αβεβαιότητα για
την πορεία του προγράµµατος και κυρίως του βα-
σικού έργου του Κτηµατολογίου των ενεργών τίτ-
λων, το οποίο συνδέεται µε το υπό ψήφιση σχέδιο
νόµου του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που εκκρεµεί. 
Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκε επίσης ο

Μανώλης  ∆ρακάκης  Α΄αντιπρόεδρος  του ΤΕΕ.
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τα οποία αφορούν όλους µας, για θέµατα που έ-
χουν ήδη ανοιχθεί και δροµολογούνται. Αυτές οι
συζητήσεις είναι συνεχείς γιατί πρόκειται για ένα
διαρκή διάλογο µε  την ελληνική κοινωνία και πι-
στεύω ότι ως κόµµα που έχει την πολιτική ευθύ-
νη µπορούµε να µεταφέρουµε προς την κυβέρνη-
ση τις αγωνίες όλων µας για τα ζητήµατα αυτά τα
οποία πρέπει να προχωρήσουνε το γρηγορότερο
και το καλύτερο δυνατόν».

«Θέσαµε τις ανησυχίες µας για την πορεία
των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων σε συνάρτη-
ση µε τον προϋπολογισµό, θέσαµε το θέµα της

συνεργασίας µας ως θεσµικών φορέων, θέσαµε
ζητήµατα Παιδείας και περιβάλλοντος. Ήταν µια
πολύ καλή συζήτηση και νοµίζω, ότι θα αποδει-
χθεί και παραγωγική» είπε συνοψίζοντας τα θέ-
µατα που εθίγησαν ο κ. Αλαβάνος, τον οποίο συ-
νόδευαν ο Γενικός Γραµµατέας του ΤΕΕ Θεόδω-
ρος  ∆ραγκιώτης  και ο Α΄ Αντιπρόεδρος Μανώλης
∆ρακάκης.

«Επιδιώκουµε τη θεσµοθετηµένη συνεργασία
επιστηµονικών φορέων - κυβέρνησης πάνω σε
θέµατα Παιδείας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος»
είπε ο κ. Γ. ∆ηµόπουλος που χαρακτήρισε τη συ-
νάντηση εποικοδοµητική. Από την πλευρά του ο κ.
Π. Γιαννόπουλος εξήγησε ότι οι συναντήσεις του
είδους αυτού θα επαναληφθούν και ανέφερε ότι
η επόµενη θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο
του 2006.
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Επαφές µε όλα τα πολιτικά κόµµατα που
εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο είχε στις αρχές του
δεύτερου δεκαήµερου του ∆εκεµβρίου ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, επικεφαλής κλιµακίου µελών
της ∆ιοικούσας Επιτροπης ΤΕΕ, προκειµένου να
ενηµερώσει την ηγεσία τους για τις αρνητικές
συνέπειες που εγκυµονεί για την οικονοµία της χώρας
η περικοπή των Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
και ειδικότερα αυτή που αφορά την κατασκευή,
βελτίωση και συντήρηση των έργων. Οι συνέπειες
µπορεί να αποδειχθούν ολέθριες για την απασχόληση
των µηχανικών. Συνεπικουρούµενος από τα υπόλοιπα
επιστηµονικά Επιµελητήρια και τους δευτεροβάθµιους
επιστηµονικούς συλλόγους, ο κ. Γ. Αλαβάνος ζήτησε τη
συµπαράσταση όλων των πολιτικών κοµµάτων στον
αγώνα που ξεκίνησε ο τεχνικός κόσµος για να είναι
υπαρκτοί και καθαροί οι αναπτυξιακοί στόχοι του
προϋπολογισµού που έχει καταρτίσει ο υπουργός
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Γιώργος

Αλογοσκούφης και, µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου, θα
κληθεί να κυρώσει η Βουλή των Ελλήνων. Στις
συναντήσεις που είχε µε τους: Ευάγγελο Μεϊµαράκη
Γραµµατέα της Ν∆, Αλέκο Αλαβάνο Πρόεδρο του
Συνασπισµού, Πάρι Κουκουλόπουλο υπεύθυνο του
Τοµέα ΠΕΧΩ∆Ε και µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου
του ΠΑΣΟΚ και Αλέκα Παπαρήγα Γεν. Γραµµατέα του
ΚΚΕ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ ενηµέρωσε τις κοµµατικές
ηγεσίες για τις κινητοποιήσεις των διπλωµατούχων
µηχανικών, οι οποίοι θίγονται περισσότερο από κάθε
κλάδο από την εφαρµογή του προϋπολογισµού του
2005 και τις προβλέψεις του προϋπολογισµού του 2006,
ενώ ζήτησε την ενίσχυση του αιτήµατός των για
«ανάπτυξη µε επένδυση στο επιστηµονικό δυναµικό».
Τις θέσεις του ΤΕΕ για τον προϋπολογισµό ανέπτυξαν
και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας ο πρόεδρος κ. Αλαβάνος, ο αντιπρόεδρος κ.
∆ρακάκης και ο γεν. γραµµατέας του ΤΕΕ κ.
∆ραγκιώτης.

ΤΟ ΤΕΕ ZΗΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Να αλλάξουν οι προβλέψεις  του προϋπολογισµού
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ

∆ιαβουλεύσεις  πριν  τις  αποφάσεις  ζητά  το
ΤΕΕ  από  τη  Ν∆

Η συνάντηση της αντιπροσωπευτικής οµάδας
των Επιµελητηρίων που την αποτελούσαν οι Πρό-
εδροι του Τεχνικού και του Οικονοµικού Επιµελη-
τηρίου κ.κ. Γιάννης  Αλαβάνος  και Παρασκευάς
Γιαννόπουλος και ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης  Ελλή-
νων Χηµικών κ. Γιώργος  ∆ηµόπουλος µε τον
Γραµµατέα του κυβερνώντος κόµµατος κ. Μεϊµα-
ράκη αλλά και ηγετικά στελέχη της Ν∆, πραγµα-
τοποιήθηκε το µεσηµέρι  της ∆ευτέρας 12 ∆εκεµ-
βρίου, στα Γραφεία της, επί της οδού Ρηγίλλης και
διήρκεσε µία ώρα. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ διαµήνυ-
σε στη Ν∆ ότι το ΤΕΕ αναγνωρίζει στην κυβέρνη-
ση τη βούληση να προωθεί τις δικές της αναπτυ-
ξιακές πολιτικές, αλλά θέλουµε αυτό να γίνεται
µετά από  διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταί-
ρους. ∆εν διακρίναµε εναλλακτικές αναπτυξιακές
επιλογές, ώστε να µπορεί κάποιος να µιλά για ή-
πια έστω προσαρµογή ενός τοµέα που αποτέλε-
σε την ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας, εί-
πε. Μετά το τέλος των συζητήσεων ο κ. Μεϊµαρά-
κης, δήλωσε:

«Η Νέα ∆ηµοκρατία ως ένας ζωντανός πολιτι-
κός οργανισµός  συναντάται πάντα µε τους δηµι-
ουργικούς φορείς, κουβεντιάζει και αυτές οι συζη-
τήσεις  είναι γόνιµες για όλους µας. Είδαµε σήµε-
ρα τους προέδρους των δευτεροβάθµιων επιστη-
µονικών συλλόγων που είναι εισηγητές, γνωµοδο-
τούν και συνεργάζονται άµεσα µε την κυβέρνηση,
µε κάθε διακυβέρνηση της πολιτείας για ζητήµατα

Συχνή  και  άµεση  παρέµβαση  ζητά  από
τους  επιστήµονες  ο  Συνασπισµός

Οι συνοµιλίες της αντιπροσωπείας των επι-
στηµονικών φορέων µε την ηγεσία του Συνασπι-
σµού, πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη το πρωί στα
γραφεία του Συνασπισµού, στη Βουλή. Τον Πρόε-
δρο του ΣΥΝ κ. Αλέκο  Αλαβάνο, συνόδευαν ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόµµατος κ. Φώ-
της  Κουβέλης και ο Γραµµατέας κ. Νίκος  Χουντής.
Τους επιστηµονικούς φορείς εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνος, ο Πρόεδρος του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Εµµανουήλ  Κα-
λοκαιρινός και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών  Γιώργος ∆ηµόπουλος.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε τη συνεργασία

του ΣΥΝ στο θέµα της µεγάλης υποβάθµισης του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, καθώς ό-
πως είπε, εκτός των µηχανικών που πλήττονται
άµεσα, υπάρχουν 300 ακόµη επαγγέλµατα που
δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών,
οι οποίες επί χρόνια χαρακτηρίζονται ως «η α-
τµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας. Τόνισε
την ανάγκη να προστατευθούν τα πτυχία των Ελ-
λήνων επιστηµόνων, που είναι υψηλής στάθµης,
από την επέλαση της ταχύρρυθµης παιδείας  και
εξειδικευµένης µόνον γνώσης πτυχιούχων που
ετοιµάζονται να εισρεύσουν στην εργασιακή αγο-
ρά, ενώ υπογράµµισε ότι το κράτος από τη µία
δεν εξοφλεί τις οφειλές του στους µελετητές κα-
τασκευαστές για έργα που έχουν παραδώσει σε



προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις και από την
άλλη πλευρά τούς φορολογεί για τα εισοδήµατα
αυτά που δεν έχουν εισπράξει και µάλιστα απαι-
τεί την εξόφληση των φόρων αυτών. Τέλος, ανα-
φέρθηκε στην κακή κατάσταση των εργασιακών
χώρων ιδίως στο ∆ηµόσιο και επέστησε την προ-
σοχή των συνοµιλητών του στο γεγονός ότι τόσο
οι µηχανικοί, όσο και οι γιατροί, οι δικηγόροι και
άλλοι επιστήµονες, δεν αναγνωρίζονται ως «ά-
νεργοι» από τον ΟΑΕ∆, µε το τρικ των ειδικών
συµβάσεων και των δελτίων παροχής υπηρεσιών. 
Ο κ. ∆ηµόπουλος αναφέρθηκε σε προβλήµατα

ρύπανσης αλλά και διατροφής, ο έλεγχος των ο-
ποίων είναι αντικείµενο των Χηµικών, ενώ ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει χωριστό υ-
πουργείο για το Περιβάλλον, που πνίγεται από τα
υπερτροφικά δηµόσια έργα. Ο πρόεδρος του ΠΙΣ
έθεσε το θέµα της παράλειψης των εισηγήσεών
του σε θέµατα υγείας και αναφέρθηκε στη δύ-
σκαµπτη λειτουργία του ΑΣΕΠ που ευθύνεται για
τη µη πλήρωση απαραίτητων ιατρικών θέσεων
που ταλανίζει τα επαρχιακά νοσοκοµεία. Και οι
τρεις συµφώνησαν πως η Ελλάδα πρέπει να ε-
πενδύσει στο επιστηµονικό δυναµικό της που µα-
ζί µε τον τουρισµό και την ναυτιλία, είναι ο πλού-
τος της.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέκος Αλαβάνος ζήτη-

σε από τα Επιµελητήρια να συµετέχουν ενεργά
στο θεσµικό τους ρόλο, του συµβούλου της Πολι-
τείας, µε παροχή γνωµατεύσεων τόσο στη Βουλή
κατά τη διαδικασία της κατάρτισης των νόµων ό-
σο και µε ενηµερωτικές παρεµβάσεις τους προς
τα κόµµατα τα οποία χρειάζονται τις επιστηµονι-
κές τους απόψεις επί των θεµάτων αρµοδιότητάς
τους. Υποσχέθηκε τη βοήθεια του ΣΥΝ στα θέµα-
τα του προϋπολογισµού της Παιδείας και της µό-
λυνσης του Περιβάλλοντος και ζήτησε την πα-
ρέµβαση των επιστηµόνων -µελών τους έτσι ώ-
στε να µη διαστρεβλώνονται οι τηλεοπτικές κυ-
ρίως ειδήσεις και να ενηµερώνεται σωστά η κοινή
γνώµη, που παρασύρεται από όσα ανεξέλεγκτα
και για λόγους θεαµατικότητας παρουσιάζουν τα
κανάλια. Ο πρόεδρος του ΣΥΝ υπογράµµισε ακό-
µη την ανάγκη δηµιουργίας µετώπου των επιστη-
µόνων κατά της οδηγίας Μπολκεστάιν βάσει της
οποίας προβλέπεται δυνατότητα εργασίας «φθη-
νών» επιστηµόνων µε οικονοµικούς όρους της
χώρας από την οποία µετακινούνται. 

Το  ΤΕΕ  και    σύµβουλος  
της  Αξιωµατικής  Αντιπολίτευσης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆.Ε. του ΤΕΕ
πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα  της Τετάρτης 15
∆εκεµβρίου 2005 συνάντηση της Αντιπροσωπείας
του ΠΑΣΟΚ υπό τον υπεύθυνο του Τοµέα ΠΕΧΩ-
∆Ε που µετέχει και στο Πολιτικό Συµβούλιο του
ΠΑΣΟΚ,  Πάρι  Κουκουλόπουλο µε στελέχη του

ΤΕΕ υπό τον Πρόεδρό του. Στην αντιπροσωπεία
µετείχαν ακόµη ο Γραµµατέας του Τοµέα Νίκος
Zαρµπαλάς, ο αναπληρωτής συντονιστής Οικονο-
µικών Υποθέσεων της Κ.Ο. Κώστας  Σπηλιόπου-
λος.  Είχε προηγηθεί συνάντηση της αντιπροσω-
πείας µε εργοληπτικές οργανώσεις, την Ένωση
Μελετητών και την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. Από πλευράς ΤΕΕ
µετείχαν ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ∆.
Αγορής, ο γενικός Γραµµατέας Θ.  ∆ραγκιώτης,  ο
Α΄ αντιπρόεδρος  Μ.  ∆ρακάκης και τα µέλη Τ.  Μο-
ροπούλου,  Β.  Μπάτσου,  Γ.  Ιωαννίδης,    ∆.  Κουτρο-
µάνος και Γ.  Φούρκας.
Ο Γ. Αλαβάνος  παρουσίασε το θέµα στους εκ-

προσώπους του ΠΑΣΟΚ ξεκινώντας από το ότι το
ΤΕΕ ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, θέ-
λει να λειτουργεί σε συνεργασία µε όλα τα ΝΠ∆∆
και όλα τα κόµµατα. Αναφέρθηκε στην «απορύθ-
µιση του επαγγέλµατος» αλλά και στις ανάγκες
παραγωγής της χώρας σε βάθος χρόνου και είπε
ότι µε τον προς ψήφιση προϋπολογισµό, θα υ-
πάρξει απόλυτη µείωση των τεχνικών έργων κα-
τά 10%. «Προβλέπουµε βίαιη αλλαγή δεδοµένων
στον δικό µας τοµέα που θα έχει ως επακόλουθο
την κατάρρευση». Απέδωσε ευθύνες στην Πολι-
τεία για τις εισαγγελικές παρεµβάσεις στις πολε-
οδοµίες που παραπέµπουν τους µηχανικούς γιατί
πράττουν ό,τι ακριβώς έπρατταν εδώ και δέκα
χρόνια και εθεωρείτο νόµιµο, ενώ τώρα θεωρεί-
ται παρανοµία. Έθεσε ακόµα το ζήτηµα της τρο-
πολογίας Μπολκεστάιν τονίζοντας πως πρέπει
να υπάρξει σθεναρή αντίσταση στο επιχειρούµε-
νο νέο εργασιακό καθεστώς.

«Εµείς ήρθαµε, µε αφορµή τον Προϋπολογι-
σµό, τον οποίο ο πρόεδρός µας Γ.  Παπανδρέου,
θεωρεί κορυφαίο πρόβληµα από ιδεολογική αντί-
ληψη» είπε ο κ. Κουκουλόπουλος και συνέχισε:
«Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο συνιστά στις
χώρες που επιβλέπει να µειώσουν τους µισθούς
και να περικόψουν τα Προγράµµατα ∆ηµοσίων Ε-
πενδύσεων. Εµείς το κάνουµε από µόνοι µας δί-
χως να µας το επιβάλλουν». 
Από τα δηµόσια έργα, µερικά από τα οποία

µάς κάνουν υπερήφανους, ζουν χιλιάδες πολίτες,
γι’ αυτό δεν πρέπει να συρρικνωθεί ο κατασκευα-
στικός τοµέας, τόνισε ο Ν. Zαρµπαλάς ενώ ο κ.
Σπηλιόπουλος υπογράµµισε ότι η οδηγία Μπολ-
κεστάιν δεν φαίνεται να περνάει από το Ευρωκοι-
νοβούλιο, γιατί ο κόσµος είναι ευαισθητοποιηµέ-
νος.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Π.  Κουκου-

λόπουλος δήλωσε ότι υπήρξε σύµπτωση απόψε-
ων σε ευρύ πεδίο και βέβαια στο βασικό αντικεί-
µενο που συζητήθηκε και δεν ήταν άλλο από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων η µείωση του
οποίου συνεπάγεται καταστροφικές συνέπειες
για έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως ο κλάδος των κα-
τασκευών. «Από την πλευρά µας δεσµευτήκαµε
να δώσουµε συνέχεια σε αυτήν τη συνεργασία, α-

φού είναι επιλογή και κατεύθυνση κεντρική του

Προέδρου Γ. Παπανδρέου προγραµµατικές θέ-

σεις του ΠΑΣΟΚ να προκύψουν από συγκεκριµέ-

νη και όσο χρειαστεί µακρά διαβούλευση µε ό-

λους τους φορείς. Και βέβαια σε ό,τι αφορά τα

έργα το ΤΕΕ είναι η κορυφαία πραγµατικά έκφρα-

ση που ως σύµβουλος της Πολιτείας µπορεί και

πρέπει να είναι και δικός µας σύµβουλος».    

Στοχευµένη  συγκεντροποίηση  
του  κεφαλαίου

Η τελευταία από τις 4 συναντήσεις µε τα πολι-

τικά κόµµατα είχε προγραµµατιστεί για το µεση-

µέρι της Παρασκευής 16 ∆εκεµβρίου 2005, στα

Γραφεία του ΚΚΕ, στον Περισσό. Η Γενική Γραµµα-

τέας της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα  και ο υ-

πεύθυνος του Οικονοµικού Τµήµατος της ΚΕ του

ΚΚΕ Μάκης Παπαδόπουλος δέχθηκαν τους Προέ-

δρους του ΤΕΕ και της Ένωσης Ελλήνων  Χηµι-

κών Γιάννη Αλαβάνο και Γιώργο ∆ηµόπουλο. Στην

αντιπροσωπεία  µετείχαν ο Θ. ∆ραγκιώτης, Γενι-

κός Γραµµατέας του ΤΕΕ, ο Μανώλης ∆ρακάκης,

Α΄αντιπρόεδρος ΤΕΕ και ο Γ. Φούρκας µέλος της

∆.Ε. Ο κ. Γ. Αλαβάνος έθεσε τα θέµατα που απα-

σχολούν τους επιστηµονικούς φορείς, µεταξύ των

οποίων πρωτεύοντα ρόλο έχουν τα θέµατα της

Παιδείας και η επιχειρούµενη υποβάθµιση των

πτυχίων µε την εξοµοίωσή τους µε εκείνα των

τριετών σπουδών. ∆εν θέλουµε συγκρούσεις µε

κανένα κλάδο για τα δικαιώµατα που απορρέουν

από τις σπουδές, υπάρχει δυνατότητα διεύρυν-

σης της απασχόλησης από την οποία όλοι µπο-

ρούν να επωφεληθούν. Έχουµε ζητήσει να το συ-

ζητήσουµε από µηδενική βάση. Το άλλο µεγάλο

θέµα είναι η οδηγία Μπολκεστάιν που θα συζητη-

θεί στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιανουάριο. Αλλά το

πιο επείγον θέµα είναι το ζήτηµα της συρρίκνω-

σης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων

που θα δραµατοποιήσει την κατάσταση που είναι

ήδη αρνητική συνέπεια της υλοποίησης του προϋ-

πολογισµού του 2005.

Η Γενική Γραµµατέας του ΚΚΕ είπε ότι συµφω-

νεί µε όσα αφορούν την Παιδεία, γιατί το ΚΚΕ πι-

στεύει ότι όλοι έχουν τη θέση τους στην κοινω-

νία και δεν πρέπει να θεωρούνται οι µηχανικοί ως

«ρετιρέ». Τόνισε την πλήρη αντίθεση του κόµµα-

τος στην Οδηγία Μπολκεστάιν και δήλωσε ότι ε-

πί του προϋπολογισµού η θέση του ΚΚΕ είναι ξε-

κάθαρη και θα υποστηρίξει το αίτηµα των µηχανι-

κών. Ο κ. Μ. Παπαδόπουλος υπογράµµισε πως οι

εξελίξεις στον τοµέα των κατασκευών είναι θέµα

στόχευσης για επιτάχυνση της συγκεντροποίη-

σης του κεφαλαίου για την ενίσχυση µονοπωλια-

κών οµίλων και παράλληλα δίνει διέξοδο στην

κερδοφορία των τραπεζικών κεφαλαίων.  
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Το ∆ηµόσιο µέσω της σύστασης της Ειδικής
Γραµµατείας αναλαµβάνει να συγκεντρώσει σε

έναν κεντρικό µηχανισµό στελέχη µε εξειδικευµέ-
νη γνώση, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ότι
η γνώση που έχει συγκεντρωθεί θα είναι διαθέσι-
µη σε όλους τους φορείς. Από τον εντοπισµό ε-
νός έργου, τη διαδικασία της προκήρυξής του, της
ανάθεσης µέχρι και εκείνη της σύναψης της συµ-
βάσεώς του. 
Αυτό επισηµάνθηκε από τον Ειδικό Γραµµατέα

του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, κ. Λεωνίδα
Κορρέ, κατά τη διάρκεια συζήτησης Στρογγυλής
Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στο Τεχνικό Ε-
πιµελητήριο,  µε συντονιστή τον πρώην υπουργό
κ. Ευάγγελο  Κουλουµπή και πολλούς µηχανικούς
και εργολήπτες.
Από την πλευρά του ο γραµµατέας του ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε,  κ. Αθανάσιος  Κουλουµπής, τόνισε µε έµ-
φαση ότι έργα σηµαντικότερα των συνήθων δη-
µοσίων έργων που εκτελούνται σήµερα, είναι υ-
ποχρεωτικό να κατασκευάζονται από εταιρείες οι
οποίες έχουν την απαιτούµενη πιστοποίηση, και
είναι απαραίτητο να κατασκευάζονται σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από τους νόµους περί δηµο-
σίων έργων. 
Αυτό άλλωστε, όπως είπε, ζητούν οι Μηχανικοί

γιατί θα εξασφαλίσει την καλή ποιότητα και την
καλή λειτουργία αυτών των έργων.
Σε µια περίοδο δύσκολη, τόνισε ο Πρόεδρος

του ΤΕΕ, κ. Γιάννης  Αλαβάνος, οτιδήποτε µπορεί
να κάνει έργα για την Ελλάδα και να δώσει και α-
πασχόληση, το Τεχνικό Επιµελητήριο θα το στηρί-
ξει, µε τον τρόπο που τόσα χρόνια ξέρει να κάνει
και καλύτερα ακόµα, εφόσον δε θα υπάρχουν είτε
αρνητικές προβλέψεις είτε αρνητικά δεδοµένα α-
πό την εφαρµογή τους. Όµως οι Σ∆ΙΤ για το 2006
και το 2007 δεν θα είναι πανάκεια (όπως δεν θα
είναι ούτε τα επόµενα χρόνια), αλλά προβάλονται
ως άλλοθι για τις προβλέψεις του Π∆Ε. ∆εν είναι
δυνατόν σε κάποια έργα να τηρείται και σε κά-
ποια όχι η νοµοθεσία για τα µητρώα για τα δηµό-

σια έργα. Οι Σ∆ΙΤσε κάθε περίπτωση πρέπει να
εντάσσονται σε έναν εθνικό σχεδιασµό.
∆εν  έχουν  δηµόσια  έργα οι άλλες ανεπτυγµέ-

νες χώρες στην Ευρώπη να εκτελέσουν  ή έχουν
να κάνουν πολύ λιγότερα από αυτά που κάνουµε
εµείς, γι’ αυτό δεν έχουν υπουργεία ∆ηµοσίων
Έργων ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει Συµβού-
λιο Υπουργών για δηµόσια έργα, όπως ανέφερε ο
πρώην υπουργός κ. Ε. Κουλουµπής.  
Το ∆ηµόσιο δεν έχει χρήµατα, πόροι όµως υ-

πάρχουν και µάλιστα άφθονοι σε τράπεζες και  η
εποχή που περνάµε µε τα µικρά επιτόκια, µε τον
µικρό πληθωρισµό συνηγορεί στο να προχωρή-
σουµε σε έργα µε τη µέθοδο των συµπράξεων
και στην Ελλάδα. 
Οι  προδιαγραφές µε τις οποίες τα έργα ή οι υ-

πηρεσίες υλοποιούνται µέχρι σήµερα, θα συνεχί-
σουν να εφαρµόζονται ανεξάρτητα από το γεγο-
νός ότι τα έργα Σ∆ΙΤ λόγω της ιδιαιτερότητάς
τους δε θα προκηρύσσονται ως κλασικά δηµόσια
έργα, τόνισε ο Ειδικός Γραµµατέας του υπουργεί-
ου Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών, Λεωνίδας
Κορρές.
Είναι αδιανόητο ότι κατά τη διαδικασία προκή-

ρυξης ενός τέτοιου έργου οι προδιαγραφές του
θα είναι κατώτερες από εκείνες ενός παραδοσια-
κά προκηρυσσόµενου έργου. Οι προδιαγραφές θα
περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της προκή-
ρυξής του. 
Επιπρόσθετα οι όποιες παραλείψεις ή νοµοθε-

τικά κενά ενδεχοµένως εντοπιστούν στην πορεία
υλοποίησης των συµπράξεων, θα αντιµετωπίζο-
νται µε πρόσθετες ρυθµίσεις και αναγκαίες τρο-
ποποιήσεις. 
Το υπουργείο Οικονοµίας ήδη προχωρά στην

πληροφόρηση των δηµοσίων φορέων ως προς
τις δυνατότητες που ο νέος Νόµος προσφέρει, ε-
νώ άµεση προτεραιότητα αποτελεί η σύνταξη και
η διανοµή εντύπων µε πληροφορίες και οδηγίες
σχετικά µε την υλοποίηση συµπράξεων.
Αλλά και η τυποποίηση εγγράφων που θα

µπορούν να χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες
των διαδικασιών ανάθεσης, καθώς και η τυποποί-
ηση συµβάσεων σύµπραξης σε συγκεκριµένους
τοµείς.
Με το νέο Νόµο και τη δυνατότητα µελλοντι-

κής τµηµατικής αποπληρωµής των έργων απευ-
θείας από το ∆ηµόσιο µε τις επονοµαζόµενες
πληρωµές διαθεσιµότητας, το ∆ηµόσιο εξασφαλί-
ζει ότι κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, όπως η
Υγεία, η Παιδεία και πολλές άλλες θα συνεχίσουν
να προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες ανεξάρ-
τητα από το αν η κατασκευή και η συντήρηση των
απαραίτητων για την παροχή τους υποδοµών
χρηµατοδοτούνται και πραγµατοποιούνται από ι-
διώτες.
Η ετήσια υποβολή έκθεσης στο Κοινοβούλιο,

διάταξη που ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Ε-
πιµελητηρίου Ελλάδας συµπεριλήφθηκε στο Νο-
µοσχέδιο, αποτελεί άλλη µια διασφάλιση της δια-
φάνειας και της προάσπισης του δηµοσίου συµ-
φέροντος που αποτελεί άλλωστε πρωταρχικό
κριτήριο όλων των πρωτοβουλιών µας. 
Βρισκόµαστε σε συνεργασία µε αρκετούς φο-

ρείς ώστε τα πρώτα έργα να προχωρήσουν το
συντοµότερο δυνατό.
Στο πλαίσιο αυτό και το Τεχνικό Επιµελητήριο

Ελλάδος,  το οποίο αποτελεί θεσµοθετηµένο τε-
χνικό σύµβουλο της πολιτείας, µπορεί να συνει-
σφέρει σηµαντικά στην εφαρµογή των συµπράξε-
ων στη χώρα µας αφού άλλωστε τα έργα υποδο-
µών που θα υλοποιηθούν µέσω σύµπραξης, Μηχα-
νικοί µέλη του, Τεχνικές Κατασκευαστικές Εταιρεί-
ες, θα τα σχεδιάσουν και θα τα κατασκευάσουν.
Επιλέχθηκε η επίλυση των διαφορών σε διαι-

τησία λόγω των σηµαντικών καθυστερήσεων που
προκύπτουν στις περιπτώσεις προσφυγής στα τα-
κτικά πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια. 
Οι πόροι του ∆ηµοσίου είναι δεδοµένοι και αυ-

τός είναι ένας παράγοντας τον οποίο γνωρίζουν
όλοι. 

Η µέθοδος των  Σ∆ΙΤ για την κατασκευή έργων δεν είναι
πανάκεια, αλλά αντίθετα πρέπει να λειτουργήσουν

συµπληρωµατικά προς τα δηµόσια έργα, τα οποία σε καµία
περίπτωση δε σταµατούν ή περιορίζονται .

Τα Σ∆ΙΤ
συµπληρωµατικά  

των δηµοσίων έργων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ
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Ο  Νόµος  για  τις  Σ∆ΙΤ είναι ένα ανεξέλεγκτο
εργαλείο έτσι όπως έχει ψηφιστεί και υπάρχουν
πολύ συγκεκριµένες ενστάσεις, επισήµανε ο  Βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ  Κ.  Σπηλιόπουλος.
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι ο Νόµος αυτός προσεγ-

γίζει µε λάθος τρόπο το χρήσιµο θεσµό των Σ∆ΙΤ
και έτσι υπονοµεύει την αξία του.

«Χαίροµαι που άκουσα από τον Γενικό Γραµµα-
τέα του Υπουργείου σήµερα ότι θα ισχύσει η νο-
µοθεσία των δηµοσίων έργων». 
Ο κ. Σπηλιόπουλος έκανε επισηµάνσεις για τις

Σ∆ΙΤ και συγκεκριµένα µεταξύ άλλων τόνισε ότι
δεν προβλέπεται στο Νόµο πριν ξεκινήσει µια
Σ∆ΙΤ, να υπάρχει η τεκµηρίωση της ωφέλειας για
το κοινωνικό σύνολο, αλλά και καµία πρόβλεψη
για το ποια έργα επιλέγονται, ούτε αν υπάρχει
περιφερειακός, εθνικός, τοπικός σχεδιασµός. 
Επίσης ανέφερε ότι δεν  µπορεί να παραλαµ-

βάνονται σε αυτές τις συµπράξεις, δραστηριότη-
τες και υπηρεσίες του κράτους που πρέπει να εί-
ναι αποκλειστικές αρµοδιότητες του κράτους. ∆ε
συµφωνεί ότι το αντικείµενο της υγείας, της πρό-
νοιας, της κοινωνικής προστασίας, του πολιτισµού,

της προστασίας των µνηµείων, µπορούν να γίνουν
αντικείµενο Σ∆ΙΤ. 
Τόνισε ότι υπάρχει µια συνειδητή µείωση του

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και η αι-
τιολογία είναι ότι θα έρθουν οι Σ∆ΙΤ. Ωστόσο  στο
2006 δεν θα υπάρχει έστω µια σύµπραξη; 
Τα  έργα  υποδοµής και οι υπηρεσίες αποτε-

λούν συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας
προς τους φορολογούµενους πολίτες, ανέφερε η
βουλευτής του  ΣΥΝ κα. Α.  Ξηροτήρη, και κυρίως
στα θέµατα που αποτελούν την παιδεία, τον α-
θλητισµό, την κατοικία, την εργασία, την προστα-

σία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
κλπ.
Ένα θέµα για το οποίο έκανε τεράστιο αγώνα

το Τεχνικό Επιµελητήριο κι έβαλε τις βάσεις αυ-
τού του σχεδιασµού, για να υλοποιηθούν τα µικρά
και µεγάλα έργα υποδοµών κι οι απαραίτητες υ-
πηρεσίες  που έχει ανάγκη ο τόπος και το κοινω-
νικό σύνολο, θα πρέπει να προκύπτουν ιεραρχη-
µένα από έναν µακρόπνοο και δηµοκρατικά συ-
γκροτηµένο κατά τοµέα και περιοχή εθνικό στρα-
τηγικό σχεδιασµό, ο οποίος θα εξειδικεύεται σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και θα ελέγχε-
ται µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων και του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού,
τα οποία  ελέγχονται στην Ελληνική Βουλή.
Αναφερόµενη στην ιδιωτική πρωτοβουλία τόνι-

σε ότι και οι  ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν
σε έναν τέτοιο άναρχο σχεδιασµό, δεν θα το κά-
νουν πολύ εύκολα, γιατί και εκείνοι είναι µέρος
της ελληνικής κοινωνίας και πραγµατικά δεν µπο-
ρούν να ρισκάρουν τόσο εύκολα. 
Τελικά µόνο οι τράπεζες,  επωφελούνται, και ό-

λοι οι άλλοι, εργολήπτες ιδιώτες και το µεγαλύτε-

ρο µέρος του ελληνικού λαού, θα κληθούν να
πληρώσουν το πανωτόκι όλης αυτής της ιστορίας,
χωρίς να διασφαλίζονται στοιχειωδώς τα θέµατα
του δηµοσίου συµφέροντος, της ορθής εκτέλεσης
των έργων, τις επίβλεψής τους κλπ.; 
Οι  Σ∆ΙΤ  είναι  συµπράξεις οι οποίες βοηθούν

πάρα πολύ στο ζήτηµα της απελευθέρωσης πα-
ραγωγικών δυνάµεων, της απελευθέρωσης πό-
ρων, της διαµόρφωσης συνθηκών για µείωση της
ανεργίας, και σε ζητήµατα τα οποία έχουν σχέση
µε την ανάπτυξη, τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ.
Γ.  Συριανός.  
Ιδιαίτερα στα πλαίσια της περιφερειακής ανά-

πτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης το συ-
γκεκριµένο εργαλείο µπορεί να δώσει λύσεις οι
οποίες να είναι πολύ αποτελεσµατικές. 
Ωστόσο ενέχει κινδύνους, οι οποίοι είναι άµεσα

συναρτηµένοι µε το να χρησιµοποιηθεί για πελα-
τειακές σχέσεις, και να µην υπάρξει ο εθνικός
σχεδιασµός ο οποίος είναι απαραίτητος.
Αναφερόµενος στις επιπτώσεις στο Πρόγραµ-

µα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, είπε ότι είναι καθορι-
στικές, τονίζοντας ότι η µείωση του Προγράµµα-
τος ∆ηµοσίων Επενδύσεων φέτος ήτανε 32% και
του επόµενου έτους υπάρχει πρόβλεψη η οποία
είναι περίπου στα σηµερινά επίπεδα.
Στην πραγµατικότητα υπάρχει δραµατική µείω-

ση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
και κατά κάποιο τρόπο το στοιχείο που  βοηθάει
στην κατεύθυνση αυτή, της αντιµετώπισης της µεί-
ωσης των δηµοσίων επενδύσεων, είναι οι συ-
µπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα.
Οι τράπεζες στην πραγµατικότητα λειτούργη-

σαν στο παρελθόν στα µεγάλα αυτοχρηµατοδο-
τούµενα έργα ως ουραγοί, και δεν είναι σε θέση
αυτή τη στιγµή να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθή-
κες.
Ανέτοιµος είναι κι ο κρατικός µηχανισµός που

σίγουρα έχει προβλήµατα αυτή τη στιγµή στην τα-
χύτητα λήψης αποφάσεων -το βλέπουµε ήδη. Και
έχει προβλήµατα στο να αντιληφθεί τη νέα του
θέση ως επιχειρηµατικού εταίρου στα πλαίσια της
Σ∆ΙΤ κι όχι εκείνου ο οποίος απλά επιβλέπει.
Κάποιες από τις µεγάλες τεχνικές επιχειρήσεις

που λειτούργησαν µέσα στο πλαίσιο αυτοχρηµα-
τοδοτούµενων έργων αποκτούν µία εµπειρία, η ο-
ποία πρέπει να µεταφερθεί.
Σίγουρα όµως δεν υπάρχει στη µεγάλη µάζα

των εταιρειών αυτή η εµπειρία διαδεδοµένη ώστε
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Με  τις  Σ∆ΙΤ δεν λύνονται προβλήµατα του πα-
ρελθόντος, ωστόσο υπάρχουν  θετικά στοιχεία,
τόνισε ο  Εντεταλµένος Σύµβουλος της «ΑΛΦΑ
Αστικά Ακίνητα ΑΕ», κ.  Α.  Λεούσης  
Ανέφερε ότι δεν µπορούν οι 900 ∆ήµοι, 133

Κοινότητες και καµία 500αριά άλλοι φορείς του
δηµόσιου τοµέα που µπορεί να υπάγονται στα
Σ∆ΙΤ, να έχουν Υπηρεσίες, να θεωρούνται κύριοι
του έργου και να φτιάξουν όλα αυτά που πρέπει
να φτιάξει ένας κύριος του έργου. Αλλά ούτε θα
έχουν και τα λεφτά να αναθέσουν σε Εξωτερι-
κούς Συµβούλους. 
Το  πλαίσιο που ρυθµίζει τα δηµόσια έργα, ακό-

µα κι αν δεν αναφέρεται στο Νόµο αυτό, είναι α-
ναπόσπαστο κοµµάτι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
το ένα µέρος αυτών των συµπράξεων που είναι
τα έργα, ανέφερε ο Α.  Μαρκεζίνης
Ο δηµόσιος τοµέας δεν είναι έτοιµος, θέλει

πολλή  δουλειά, αλλά η δουλειά αυτή πολλές φο-
ρές είναι χρήσιµο να γίνεται µέσα από πραγµατι-
κά παραδείγµατα και όχι θεωρητικά. Άλλο τόσο
ανέτοιµος  είναι κι ο ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος
δεν έχει την τεχνογνωσία αυτή που θα ανέµενε
κανείς, και λογικά δεν την έχει, για να µπορέσει
να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µέσα σε ένα
τέτοιο πλαίσιο.
Υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να µειωθούν τα

δηµόσια έργα, άλλο το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε-
πενδύσεων και άλλο τα δηµόσια έργα.
Άλλωστε και αυτά είναι δηµόσια έργα γι’ αυτό

υπάρχουν αναθέτουσες αρχές, και  κανόνες που
επιβάλλονται, γιατί πρόκειται περί δηµοσίων συµ-
βάσεων.
Οι δηµόσιες επενδύσεις ως απόλυτος αριθµός

πιθανόν να µειωθούν γιατί θα αυξηθούν οι ιδιωτι-
κές επενδύσεις. 
Η  επιλογή  του υπουργείου Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών για την ψήφιση ενός ευέλικτου θεσµι-
κού πλαισίου ήταν  σωστή και θα δώσει ταχύτερα
και καλύτερους καρπούς,  επισήµανε ο Γενικός
γραµµατέας του ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Αθ.  Κουλουµπής.  
Για να µπορούν να µπουν οι εργολήπτες σε αυ-

τό το νέο παιχνίδι που λέγεται Σ∆ΙΤ θα πρέπει να
έχουν καλές σχέσεις µε τις τράπεζές τους. Κα-
λώς ή κακώς τα Σ∆ΙΤ πρώτα απευθύνονται σε
τράπεζες και µετά σε Μηχανικούς.
Αυτή τη στιγµή και κυρίως λόγω των χαµηλών

επιτοκίων που υπάρχουν σε παγκόσµιο επίπεδο
υπάρχει ενδιαφέρον για εκτέλεση έργων υποδο-
µών. 
Παρόλο που τα Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα έχουν όριο

αυτό των 200 εκατοµµυρίων, είναι πολύ µικρό σε
σχέση µε αυτό που οι ξένες τράπεζες έχουν συ-
νηθίσει, εντούτοις είναι  πάρα πολύ µεγάλα για
τις µικρές και µεσαίες ελληνικές τεχνικές εται-
ρείες.

Αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλο κοµµάτι, από το
οποίο προσδοκώνται πολλά, αφήνει έξω έναν µε-
γάλο αριθµό εργοληπτών, ένα πολύ δυνατό και
υγιές δυναµικό. 
Ως λύση σε αυτό, ο κ. Κουλουµπής,  θεωρεί ότι

το µικρό σχετικό µέγεθος για τις τράπεζες των
έργων αυτών, δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτηµα
στην ανάπτυξη έργων στην Περιφέρεια. ∆ηλαδή
θεωρεί ότι τα Σ∆ΙΤ είναι περιφερειακό εργαλείο
το οποίο µπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο Πε-
ριφέρειας.
Αναφερόµενος στο µεγάλο πρόβληµα που α-

ντιµετωπίζουν οι µικροί εργολάβοι σήµερα, δηλα-
δή στο ότι δεν συναλλάσσονται ούτε µε κεντρικά
υπουργεία, Οικονοµικών, ΥΠΕΧΩ∆Ε, διότι τα έργα
είναι µεγαλύτερης κλίµακας, είπε ότι οι µικροί ερ-
γολάβοι συναλλάσσονται κατά κύριο λόγο µε
τους ∆ήµους.  ∆εν µπορεί όµως ένα νοµοσχέδιο
για συµπράξεις να λύσει τα προβλήµατα της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγµή.  
Η δηµιουργία της Γραµµατείας όπου υπάρχει έ-

νας φορέας αξιόπιστος, έτσι ώστε να µπορεί να
λειτουργήσει διαχειριστικά, και να να ελέγχει, εί-
ναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί αλίµονο αν
το κάθε έργο ήταν στη διακριτική ευχέρεια του
κάθε ∆ήµου. Αυτό θα ήταν η καταστροφή της Ελ-
λάδας.
Το  ΙΟΚ έχει ασχοληθεί από το 2002 µε τα

Σ∆ΙΤ. Οργανώσαµε ολόκληρη Ηµερίδα και ανα-
δείξαµε το πρόβληµα και το πρόβληµα είναι ότι
το τοπίο στα δηµόσια έργα αλλάζει, υπογράµµι-
σε ο Πρόεδρος του ΙΟΚ  κ. Ν.  ∆εσσύλας:
Απεκρύβη αυτό το γεγονός εδώ και είκοσι

χρόνια, διότι χρηµατοδοτούντο τα έργα από το
πακέτο Ντελόρ, το Α΄, το Β΄, το Γ΄ Πλαίσιο Στήρι-
ξης και απεκρύβη.
Και όσο ο χρηµατοδότης, δηλαδή η ΕΕ, ήταν

χαλαρή το πρόβληµα δε φαινότανε, τώρα που έ-
χει αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά του χρηµα-
τοδότη το πρόσωπο έχει σκληρύνει.
Αυτό σηµαίνει αλλαγή και των κατασκευαστι-

κών εταιρειών και των µελετητικών γραφείων. Τα
χρονοδιαγράµµατα, οι προϋπολογισµοί και τα
διακοσµητικά στοιχεία µέχρι τώρα γίνονται ου-
σιαστικά στοιχεία.
Τα δηµόσια έργα θα βαίνουν διαρκώς µειού-

µενα γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Και δεν υπάρ-
χουν λεφτά γιατί υπάρχει µία εµπεδωµένη άπο-
ψη σε όλους τους πολιτικούς φορείς ότι η αύξη-
ση της φορολογίας σηµαίνει αντιαναπτυξιακή
διαδικασία. Υπάρχουν απαιτήσεις για αύξηση του
κοινωνικού κράτους, για αύξηση µισθών, συντάξε-
ων, µε το ασφαλιστικό πρόβληµα εκκρεµές.
Υποστήριξε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει

µία σύµπραξη και το έργο να γίνει, από το ∆ήµο,
την τοπική κοινωνία, τη Νοµαρχία, οι οποίοι εκτε-
λούν σήµερα έργα από τον τακτικό τους προϋπο-

λογισµό.
Την  ικανοποίησή  του εξέφρασε ο πρόεδρος

του ΤΕΕ, κ. Γιάννης  Αλαβάνος, καθώς πολλές από
τις θέσεις του ΤΕΕ περιλήφθηκαν στην οµιλία του
γενικού γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµίας,
κ. Κορρέ, αλλά επιφυλάχθηκε γιατί όπως είπε,
«στα λόγια γίνονται αποδεκτές, στο νόµο όµως
δεν περιλήφθηκαν».
Έκανε αναφορά στον πρώην υπουργό κ. Β.  Κου-

λουµπή ο οποίος, όπως είπε, επαναδραστηριοποι-
είται στο Τεχνικό Επιµελητήριο και τα αποτελέ-
σµατα θα είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς  και στον
Πρόεδρο του ΙΟΚ κ. Ν. ∆εσύλλα, ο οποίος  έχει
κάνει ένα πολύ σηµαντικό έργο και για τις Σ∆ΙΤ. 

«Η σηµερινή εικόνα δηµιουργεί περισσότερες
επιφυλάξεις για τα προβλήµατα που έχουν τα
Σ∆ΙΤ από ό,τι αρχικά. Νοµίζω ότι οι οµιλητές, αυ-
τού του τραπεζιού ήταν ίσως πιο ένθερµοι υπο-
στηρικτές παλαιότερα, παρά τώρα που έχει αρχί-
σει υποτίθεται η περίοδος ωρίµανσης αυτής της
µεθόδου».
Η συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία του Υ-

πουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι πο-
λύ επιθυµητή  και ελπίζω  να αποδώσει, τόνισε ο
κ. Αλαβάνος.
Στόχος όλων στο Επιµελητήριο είναι να προ-

λαβαίνουν τα γεγονότα, να κάνουν προτάσεις, και
να ανταποκρίνονται στον αναπτυξιακό χαρακτή-
ρα που κυρίως έχει το Τεχνικό Επιµελητήριο. 
Άλλωστε ορισµένα  πράγµατα το ΤΕΕ τα είχε

προβλέψει, επισήµανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, θυµί-
ζοντας ότι στη συνάντηση µε τον τωρινό Πρωθυ-
πουργό αλλά τότε Αρχηγό της Αντιπολίτευσης
είχε συµφωνηθεί ότι τα χρόνια αυτά, 2006-2007,
θα είναι δύσκολα χρόνια και δυστυχώς δικαιώνο-
νται αυτές οι κοινές προβλέψεις του τότε. 
∆ιατήρησε τις επιφυλάξεις του για τη δυνατό-

τητα να ανταποκριθεί χωρίς να µετακυλίονται µε-
γαλύτερα προβλήµατα στο µέλλον η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, όπου το ΙΟΚ κάνει την πρόταση ότι
µπορούν να γίνουν πολλά έργα µέσω Σ∆ΙΤ µε δε-
δοµένες τις ανεπάρκειες των τεχνικών υπηρε-
σιών των ΟΤΑ. Αυτή η κατάσταση µπορεί να βελ-
τιωθεί αν γίνουν αποδεκτές οι κοινές προτάσεις
ΤΕΕ - ΚΕ∆ΚΕ
Αναφερόµενος στην οικονοµία είπε ότι «βρί-

σκεται σε δύσκολη φάση, πόροι όµως µπορεί να
εξασφαλιστούν κι εγώ για να πω έτσι ένα που
µοιάζει µε σύνθηµα αλλά είναι πολύ επίκαιρο σή-
µερα (ηµέρα της συνάντησης του πρωθυπουργού
µε τον πρέσβη των ΗΠΑ), γιατί σαράντα F16 από
τις Ηνωµένες Πολιτείες τώρα αυτή την περίοδο,
γιατί τόσα κέρδη από τις τράπεζες που επιβαρύ-
νουν έργα και κατασκευαστικό / µελετητικό το-
µέα, που σηµαίνει ότι µπορεί να γίνει τροποποίη-
ση στον προϋπολογισµό».
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Κύριε Νοµάρχη, 
Πληροφορηθήκαµε ότι προτίθεστε να τοπο-

θετήσετε στη θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύ-
θυνσης Τοπογραφικής της Νοµαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Φθιώτιδος υπάλληλο Γεωπόνο.
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2

της Ειδικής Συλλογικής Συµφωνίας του 2002
που υπογράφτηκε µεταξύ της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, συµφωνήθηκε να λη-

φθεί µέριµνα, έτσι ώστε να τοποθετούνται ως
Προϊστάµενοι στις Τεχνικές  Υπηρεσίες του ∆η-
µοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, εφόσον το αντι-
κείµενό τους είναι τεχνικής φύσεως, αποκλειστι-
κά ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί του κλάδου Π.Ε.
Επισηµαίνουµε ότι πάγια θέση του ΤΕΕ είναι

η διάταξη του προσωπικού, ειδικά σε θέσεις
ευθύνης που απαιτούν εξειδικευµένες τεχνι-
κές γνώσεις, πρέπει να γίνεται ορθολογικά και

µε βάση το γνωστικό αντικείµενο κάθε υπαλ-

λήλου, ώστε, αφενός να µη δηµιουργούνται

προβλήµατα δεοντολογίας και εύρυθµης λει-

τουργίας στις Υπηρεσίες και αφετέρου να δια-

σφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον. Παρακαλού-

µε να λάβετε υπόψη τα παραπάνω κατά την

τοποθέτηση Προϊσταµένου στη συγκεκριµένη

∆ιεύθυνση.

Κύριε Υπουργέ,
Την Πέµπτη 8-12-2005 πραγµατοποιήθηκε στο

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Σύσκεψη µε όλους
τους ∆ιευθυντές των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών
της Αττικής, µε θέµα την απαράδεκτη κατάσταση
που έχει δηµιουργηθεί στα Πολεοδοµικά Γραφεία
τον τελευταίο καιρό. Στη σύσκεψη διαπιστώθηκαν
τα εξής:

• Η αναγγελία κατάθεσης του νοµοσχεδίου
περί επιβολής ΦΠΑ στις οικοδοµές, σε συνδυασµό
κυρίως µε την εξαγγελία επαναφοράς της αγο-
ραίας αξίας στον τρόπο υπολογισµού των τι-
µών των ακινήτων, είχε ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία «πανικού» στους πολίτες και τη
συσσώρευση υπερβολικού έργου στα Πο-
λεοδοµικά Γραφεία, τα οποία µη έχοντας
την απαιτούµενη οργανωτική και στελε-
χιακή υποδοµή, αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν σ’ αυτό. 

• Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν
τόσο από την Εισαγγελία όσο και
από τους Επιθεωρητές ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, επιβάρυναν περισσό-
τερο την κατάσταση, καθώς
πραγµατοποιήθηκαν από µη
Μηχανικούς, µε διαφορετική
επιστηµονική κατάρτιση
και αντικείµενο και µε

εµµονή στη σχολαστική τήρηση του γράµµατος
του σχετικού Π∆/08-07-93 (ΦΕΚ 795∆/93), και όχι
της ουσίας του. Συγκεκριµένα, και µε δεδοµένο ό-
τι οι διάφορες Υπηρεσίες (∆ασαρχεία, Αρχαιολο-
γία, Πυροσβεστική, Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ε-
λέγχου κ.ά.) δε συντονίζονται µε τη λειτουργία
των Πολεοδοµικών Γραφείων και δε δεσµεύονται
χρονικά στην έκδοση των αντίστοιχων Βεβαιώσε-
ων που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδοµι-
κών αδειών, έχει γίνει αποδεκτό και εφαρµόζεται
εδώ και πολλά χρόνια, χάριν της ταχύτερης διεκ-
περαίωσης των οικοδοµικών αδειών, οι Υπηρεσίες
Πολεοδοµίας να δέχονται ως πλήρεις, αιτήσεις
που συνοδεύονται από την Αρχιτεκτονική Μελέτη
και να αναµένουν για την τελική έκδοση της άδει-
ας την προσκόµιση των λοιπών Μελετών και Βε-
βαιώσεων από τις άλλες Υπηρεσίες του Κράτους,
σύµφωνα µε το προαναφερθέν Π∆. Να σηµειωθεί
ότι σε ορισµένες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες αυτές,
προκειµένου να εκδώσουν τις Βεβαιώσεις τους, α-
παιτούν εγκεκριµένα τοπογραφικά και αρχιτεκτο-
νικά σχέδια (!!!). Αιφνιδίως η πρακτική αυτή παρα-
βλέπεται και ζητείται να µην ισχύσει στις αιτήσεις
που υποβλήθηκαν ως τις 25 Νοεµβρίου. Με τον
τρόπο αυτό πλήττεται µεγάλος αριθµός πολιτών,
δηµιουργείται η ψευδής εντύπωση ότι οι Πολεο-
δοµικές Υπηρεσίες δεν έκαναν σωστά τη δουλειά
τους και εντείνονται οι προϋποθέσεις ύφεσης της

κατασκευαστικής αγοράς.
• Στο πλαίσιο του διαλόγου που βρίσκεται σε

εξέλιξη µε το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε αναφορικά µε
το σχέδιο νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών
αδειών, το ΤΕΕ έχει υποβάλει µια σειρά συγκεκρι-
µένων και τεκµηριωµένων προτάσεων, προκειµέ-
νου να αρθούν πολλά και σοβαρά προβλήµατα
στη λειτουργία των Πολεοδοµικών Γραφείων, που
οφείλονται κυρίως στην οργάνωσή τους, στην έλ-
λειψη ακόµη και του στοιχειώδους προσωπικού,
αλλά και στη διάσταση απόψεων ως προς την ερ-
µηνεία των πολεοδοµικών διατάξεων (Κωδικοποί-
ηση Νοµοθεσίας). 
Επιθυµία του ΤΕΕ είναι η έγκριση άρτιων µελε-

τών από τα Πολεοδοµικά Γραφεία, κάτι που ασφα-
λώς διακυβεύεται υπό συνθήκες «πανικού» και
σώρευσης υπερβολικού έργου. Θεωρώντας ότι
αυτός είναι και ο στόχος της Πολιτείας, επιβάλλε-
ται άµεσα να δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες ώστε
να αρθεί η εκρηκτική κατάσταση που δηµιουργή-
θηκε στα Πολεοδοµικά Γραφεία της Χώρας. Επι-
σηµαίνουµε ότι οι ρυθµίσεις που ζητάµε δεν συνε-
πάγονται απώλεια δηµοσίων εσόδων και λειτουρ-
γούν υπέρ του δηµόσιου συµφέροντος.

Με  εκτίµηση
Ο  Πρόεδρος

Γιάννης  Αλαβάνος

Προς  τον  Νοµάρχη  Φθιώτιδος  κ.  Αθανάσιο  Χειµάρρα  

Προς  τον  υπουργό  ΠΕΧΩ∆Ε  κ.  Γ.  Σουφλιά

Προς  τον  Νοµάρχη  Θεσσαλονίκης  κ.  Π.  Ψωµιάδη

Κύριε Νοµάρχη,
Η κα Ερµιόνη Χρηστίδου, ∆ιπλωµατούχος Πο-

λιτικός Μηχανικός, µόνιµος υπάλληλος στη ∆ι-
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, µας πληροφόρησε
για την εντολή µετάθεσής της από τη ∆ΤΥΝΑΘ
προς απροσδιόριστη Υπηρεσία του Επαρχείου
Λαγκαδά.

Επισηµαίνουµε ότι η κα Χρηστίδου είναι στέ-
λεχος της ∆ΤΥΝΑΘ, στην οποία υπηρετεί επί 19
έτη σε θέσεις ευθύνης, µε µεγάλη εµπειρία στο
αντικείµενο εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων, στο ο-
ποίο υπηρετεί στο σύνολο της µέχρι τώρα υ-
παλληλικής της σταδιοδροµίας των 22 και άνω
ετών. Επιπλέον έχει να επιδείξει υπερδεκαετή
συνδικαλιστική δράση στο χώρο των ∆ιπλωµα-

τούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου. 
Η συγκεκριµένη µετάθεση θα δηµιουργήσει 
ανυπέρβλητα εµπόδια στη συνέχιση  αυτής 
της δραστηριότητας.
Γιά τους λόγους αυτούς, παρακαλούµε να

προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την ανά-
κληση της εντολής µετάθεσης της κας Χρηστί-
δου.

Γράµµατα προς αρµοδίους
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Το πρόγραµµα της ηµερίδας έχει ως εξής:
09.00: Προσέλευση  -  Eγγραφή  συµµετεχόντων
09.30: Χαιρετισµοί - Προσφωνήσεις
Κήρυξη έναρξης εργασιών

EΝΟΤΗΤΑ  1
Eυρυζωνικότητα  -  ∆ίκτυα  πρόσβασης  
(ΑDSL2,  WΜΑΧ,  WiFi,  Οπτικό  ∆ίκτυο  Πρόσβα-
σης)

10.30: Eυρυζωνικά Συστήµατα Ασύρµατης πρό-
σβασης, Γ.  Αγαπίου, ΡhD, ΗΜ, Μ.  Ζούρα,
Μηχ/κός Τηλ/νιών, Τ.  ∆ούκογλου,  ΑDSL2/2+
Beyond the Fast Ιnternet Services, ΟΤE / Cos-
mote  ΑE

11.00: Broadband access network, Α.  Ηγουµενί-
δης,  «Ericsson ΑE»

11.15: Η Τηλεπικοινωνιακή Eπανάσταση του
WiΜΑΧ και οι Eυρυζωνικές Υπηρεσίες Τriple
Ρlay, ∆.  Σκρίµπας, ΜSc B. Eng, Μηχ/κός Ασύρ-
µατων Eπικοινωνιών, «ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική
ΑBEE»

11.30: WiΜax, Π.  Τράκας,  Ρroduct Μanager, «Ιntra-
com ΑE»

11.45: Ευρυζωνικότητα στα Σχολικά ∆ίκτυα, Μ.
Bαρβαρίγος,  Καθ/τής, Τµ. Μηχ. Η/Υ & Πληρο-
φορικής, Παν. Πατρών

12.00: ∆ιάλειµµα - Καφές

ΕΝΟΤΗΤΑ  2
Προϊόντα  και  υπηρεσίες  
(ΙΡΤV,  Video  on  Demand,  Τriple  Ρlay  Concept)
12.15: Τriple Ρlay Εφαρµογές, B.  Καζατζόπουλος,
Ρre Sales Εngineer ΜSc, «Αlcatel Τelecom-
munications Ηellas, SΑ»

12.30: Νέες τεχνολογίες και επιχειρηµατικές ευ-
καιρίες: Σχεδιάζοντας το µέλλον µε αξιοπι-
στία Ε.  Ταβλάκη, ∆/νση Στρατηγικής και Αρ-
χιτεκτονικής ∆ικτύου, ΟΤΕ

12.45: Σύστηµα διαχείρισης παρόδιας στάθµευ-
σης οχηµάτων µε τεχνολογίες κινητών τη-
λεπικοινωνιών, Α.  Μπουγά,  Σ.  Κτενά,  Γ.  Φου-
ντάς,  Κ.  Ξένου,  ∆.  Νικητόπουλος,  Φ.  Κωνστα-
ντίνου,  Σχολή ΗΜ & ΜΗ/Υ, ΕΜΠ

13.00: Η επιχειρηµατική ανάγκη για υπηρεσίες

Τriple-Ρlay, Σ.  Μπίθας,  Μanager, «Ιntracom
SΑ»

13.15: Service Layer Εvolution, Μ.  Σταµατάκης,
«Εricsson ΑΕ» 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3
∆ίκτυα  κορµού  νέας  γενιάς  
(Νext  Generation  Νetworks,  Εthernet,  Μetro

Εthernet,  DWDΜ,  ΙΡ/ΜΡLS)
13.30: Εξέλιξη δικτύων µετάδοσης σε δίκτυα κι-
νητής τηλεφωνίας, B.  ∆ηµουλάς, «Cosmote
ΑΕ»

13.45: Ευρυζωνικά Οπτικά ∆ίκτυα: Τεχνολογικά
επιτεύγµατα και προοπτικές ανάπτυξης στην
ελληνική αγορά, ∆ρ. Ι.  Τόµκος, Αthens Ιnfor-
mation Τechnology Center

14.00: Σύγχρονες τεχνικές µετάδοσης σηµάτων
video & audio, Φ.  ∆ηµητρακόπουλος,  ΟΤΕ

14.15: Επιχειρηµατικά Μοντέλα για Μητροπολιτι-
κά Κοινοτικά Οπτικά ∆ίκτυα, Α.  Γκάµας,  B.
Καπούλας,  Χ.  Μπούρας,  Θ.  Τσιάτσος,  Α.  Αλε-
ξίου,  Τµ. Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής, Παν.

Πατρών
14.30: ∆ίκτυα νέας γενιάς, ΝGΝ ∆.  Γοργίας,  «Ιn-

tracom SΑ»
14.45: ∆ιάλειµµα - Μπουφές

ΕΝΟΤΗΤΑ  4
Voice  over  IP

15.15: VoΙΡ: Τάσεις σε παρόχους σταθερής τηλε-
φωνίας, Π.  Σαραντόπουλος,  «Siemens - Ιnfor-
mation & Communication Νetworks»

15.30: Voice over ΙΡ, ∆.  Καµπυλαυκάς,  ∆ρ. ΗΜ, Ο-
ΤΕ ΑΕ Χ.  Καστώρης,  ∆ρ. ΗΜ, Γεν. ∆/νση Περι-
φερειών, ΟΤΕ ΑΕ

15.45: Voice over ΙΡ, Vanni Colombo, Μηχ/κος
Τηλ/νιών, ∆/ντής ∆ικτύου, «Τellas ΑΕ» Γ.
Λούκος,  ΗΜ, «Τellas ΑΕ»
ΕΝΟΤΗΤΑ  5

Σύγκλιση  δικτύων  και  υπηρεσιών  
16.00: Σύγκλιση και υποσύστηµα εφαρµογών
πολυµέσων µέσω ΙΡ (Ι ΜS),  Α.  Γεωργίου,
«Εricsson ΑΕ»

16.20: Σύγκλιση ∆ικτύων και Υπηρεσιών, ∆.  Κω-
τούλας,  Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής, Παν.
Πατρών, µέλος ΕΜΗΕΤ/ΟΤΕ

16.35: ∆ορυφορικές Επικοινωνίες, Μ.  Κόκκινος,
ΕΜΠ, ΜΨΣ, ΜΒΑ, Υπ. ∆ιδακτ.

16.50: Μεθοδική ανάπτυξη δικτυακής υποδοµής,
Γ.  ∆ιακονικολάου,  Ρhd, ΗΜ

17.05: ∆ιαχείριση ετερογενών δικτύων, ∆.  Χρό-
νης, ΗΜ, ΟΤΕ ΑΕ

17.25: ∆ιάλειµµα - καφές

ΕΝΟΤΗΤΑ  6
Ασφάλεια  δικτύων  

18.00: Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµα-
τα & Υπηρεσίες µέσω Ευρυζωνικών ∆ικτυα-
κών Τεχνολογιών, Κ.  Μακρόπουλος,  p/Ρhd,
ΜΒΑ, «∆ηµόκριτος»

18.15: Αυτοπροστασία και ∆ιασφάλιση Ακεραιό-
τητας ∆ικτύων και Τερµατικών Σ.  Καραγκιού-
λογλου,  ∆ιευθύνων Σύµβουλος, «Smart
Αxis»

18.30: Προδιαγραφή και Επαλήθευση Πρωτο-
κόλλων Ασφαλείας Συστηµάτων Κινητών Ε-
πικοινωνιών µε Χρήση Τυπικών Μεθόδων, Ι.
Ουρανός,  Π.  Στεφανέας,  Π.  Φράγκος, ΕΜΠ

18.45: ∆ίκτυα νέας γενιάς - Ασύρµατα Τοπικά
∆ίκτυα, ∆ρ. Α.  Ιωάννου, Φυσικός Τηλ/κός, µηχ.
ΟΤΕΑΕ

19.00: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις - Συζήτηση
Κλείσιµο Ηµερίδας 

EBEΑ  -  αίθουσα  «Eρµής»
(Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος)
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Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες
& Τεχνολογίες Αιχµής

Με σκοπό την ενηµέρωση των µηχανικών αναφορικά µε τα θέµατα
τεχνολογιών αιχµής στις τηλεπικοινωνίες, το Τεχνικό Eπιµελητήριο
της Eλλάδας σε συνεργασία µε την Ένωση Μηχανικών Eπιστηµόνων
Τηλεπικοινωνιών του ΟΤE διοργανώνει Ηµερίδα, µε θέµα: «Σύγχρονες
τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες  & Τεχνολογίες Αιχµής».




