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ΠΕ∆ΜΕ∆Ε - ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε - ΠΕΣΕ∆Ε - ΣΑΤΕ - ΣΤΕΑΤ

Σ ηµείωσαν από την πρώτη ηµέρα τεράστια ε-πιτυχία, οι πενθήµερες, από τις 5 έως 9 ∆ε-
κεµβρίου, αγωνιστικές κινητοποιήσεις πανελλή-
νιας εµβέλειας στις οποίες συµµετείχε ολόκλη-
ρος ο τεχνικός - κατασκευαστικός κόσµος, ύστε-
ρα από οµόφωνη απόφαση όλων των Εργοληπτι-
κών Οργανώσεων. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από στοι-

χεία που συγκεντρώθηκαν από όλη την Ελλάδα, η
αποχή των εργοληπτών από τις δηµοπρασίες
δηµοσίων Έργων σηµείωσε καθολική επιτυχία.

Απώλεια  κοινοτικών  κονδυλίων  

Σε ανακοίνωση όλων των εργοληπτικών οργα-
νώσεων οι οποίες για πρώτη φορά ένωσαν από
κοινού τη φωνή τους, επισηµαίνεται ότι οι δε-
σµεύσεις της πολιτείας για δηµοπράτηση έργων
δεν υλοποιήθηκαν, στο βαθµό τουλάχιστον που
προαναγγέλθηκαν. Ακόµα,  όσον αφορά µια σει-
ρά έργων τα οποία προαναγγέλθηκαν, καθυστε-
ρεί η δηµοπράτησή τους λόγω έλλειψης µελε-
τών, µε µεγάλο κίνδυνο να µην ενταχθούν σε υφι-
στάµενα κοινοτικά προγράµµατα και να απολε-
σθούν έτσι σηµαντικά κονδύλια.
Επίσης άλλα προγράµµατα (Θησέας, ΟΠΑΧΧ),

τα οποία τέθηκαν σε εφαρµογή, αποδείχτηκαν
πολύ κατώτερα των προσδοκιών, αφού χαρακτη-
ριστικό τους γνώρισµα, εκτός του µικρού τελικά
ύψους, είναι η κατανοµή πιστώσεων για τρία ή
τέσσερα χρόνια, ακόµη και για έργα προϋπολογι-
σµού 100.000 ή 200.000 ευρώ

Οι  µεγάλες  εγγυητικές  επιστολές  
δεν  έφεραν  αποτέλεσµα  

Αλλά και οι πρόσθετες εγγυήσεις που θέσπισε
ο νέος Νόµος, αποδείχτηκε στην πράξη ότι ως
µέτρο δεν λειτούργησαν ανασταλτικά ως προς το
ύψος των εκπτώσεων.
Το µόνο αποτέλεσµα που είχε αυτό το µέτρο

ήταν αφενός να επισηµοποιήσει και να επιβάλει
τη συµµετοχή του τραπεζικού παράγοντα στο γί-
γνεσθαι των έργων και αφετέρου να ενισχυθεί ο
ρόλος στις διαδικασίες της ανάθεσης αυτών που
έχουν και κατέχουν. 
Είναι µεγάλο βάρος για τις υγιείς κατασκευα-

στικές επιχειρήσεις οι πρόσθετες εγγυήσεις και

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη συµ-
µετοχή τους στους διαγωνισµούς.  
Κορύφωση των κινητοποιήσεων αποτέλεσε η

Παντεχνική Συγκέντρωση όλων των Εργοληπτι-

κών Οργανώσεων,
των Νοµαρχιακών
Συνδέσµων Εργολη-
πτών των Περιφερει-
ακών Τµηµάτων και
γραφείων, καθώς και
µελών τους,  που δια-
µαρτυρήθηκαν για την

οδυνηρή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι τε-
χνικές επιχειρήσεις,  η οποία οφείλεται στις ρυθ-
µίσεις της πολιτείας αλλά και γενικότερα στην α-
ντιµετώπιση του κλάδου από αυτήν.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και «πάγωµα» των έργων

Σ το ψήφισµα των εργοληπτικών οργανώσεωνεπισηµαίνεται µεταξύ άλλων ότι:
Η µεγάλη, παρατεταµένη και συνεχιζόµενη για

χρόνια κρίση, που µαστίζει τον κλάδο, έχει δηµι-
ουργήσει έντονα ανασφαλές επιχειρηµατικό περι-
βάλλον, µε τεράστιες παρενέργειες όχι µόνον
στην προοπτική και το µέλλον των επιχειρήσεών
τους, αλλά κυρίως στα θέµατα ανάπτυξης της οι-
κονοµίας και της κοινωνίας και υπέρµετρης αύξη-
σης της ανεργίας.
Η αθέτηση των δεσµεύσεων της πολιτείας για

δηµοπράτηση έργων, εκτός των άλλων συνεπει-
ών της αναδουλειάς και ανασφάλειας, επιφέρει
και σοβαρή απώλεια πόρων από το Γ΄ ΚΠΣ, εντε-
λώς σηµαντικών και απαραίτητων στην παρούσα
συγκυρία.
Η καταστροφή του κλάδου δεν είναι προ των

πυλών, ενδηµεί  και εµφανίζεται µε πτωχεύσεις ε-
πιχειρήσεων, µε αδυναµία αντιµετώπισης των υ-
ποχρεώσεών τους, µε µαζικές απολύσεις που έ-
χουν φθάσει στον αστρονοµικό αριθµό των
100.000, µε οδυνηρή µείωση του τζίρου, δηµιουρ-
γώντας ένα κλίµα άκρατου και απελπισµένου α-
νταγωνισµού.
Απόρροια αυτών των αρνητικών συνθηκών ά-

σκησης του επαγγέλµατός είναι οι εµφανιζόµενες
µεγάλες εκπτώσεις, παρά τη µεγάλη µείωση των
τιµών των τιµολογίων και παρά τα υπόλοιπα κα-
τασταλτικού περιεχοµένου µέτρα που θέσπισε το
ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως π.χ. οι µεγάλες πρόσθετες εγ-
γυήσεις.
Το εξωπραγµατικό µέγεθος αυτών των πρό-

σθετων εγγυήσεων, παρά τις διακηρυγµένες επι-
διώξεις, ανέδειξε τελικά τις τράπεζες σε κυρίαρχο
παράγοντα του τοµέα παραγωγής των έργων, ε-
πιφέροντας µε τις τεράστιες προµήθειες σηµαντι-
κή επιβάρυνση στις επιχειρήσεις µας.
Στο ψήφισµα ζητούν: 
Την  υλοποίηση της εξαγγελίας και της δέσµευ-

σης της Κυβέρνησης για δηµοπράτηση έργων ό-
λων των κατηγοριών και µε εξασφαλισµένες πι-

στώσεις, ώστε να τονωθεί η επαγγελµατική δρα-
στηριότητα των επιχειρήσεων και την αύξηση των
δηµοσίων επενδύσεων για έργα και υποδοµές
προκειµένου να ενισχυθεί ο τοµέας των κατα-
σκευών που αποτελεί το κέντρο βάρους της θετι-
κής πορείας και άλλων τοµέων.
Επίσης άµεση εξόφληση των οφειλοµένων πο-

σών σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, για έργα που
ήδη έχουν εκτελεστεί και παραδοθεί, και κατάρ-
γηση διατάξεων, όπως αυτές των πρόσθετων µε-
γάλων εγγυήσεων, των αλληλοσυγκρουόµενων
δικαιολογητικών συµµετοχής, των συνοπτικών
διαδικασιών έκπτωσης αναδόχων, τα οποία δια-
µορφώνουν ετεροβαρή σχέση ανάµεσα σε φορέα
εκτέλεσης και ανάδοχο, σε βάρος βέβαια του α-
ναδόχου.
Ακόµα ζητούν τη  σύνταξη και έγκριση αναλύ-

σεων τιµών για τη σωστή κοστολόγηση και έλεγ-
χο των έργων, τη µελέτη και προώθηση θεσµικών
παρεµβάσεων στο σύστηµα παραγωγής των ∆η-
µοσίων Έργων σε συνεργασία πολιτείας και ε-
µπλεκοµένων, και την καθιέρωση και λειτουργία
ενός συνεχούς και ειλικρινούς  διαλόγου ανάµε-
σα στην πολιτεία και τις εργοληπτικές οργανώ-
σεις µε σεβασµό στις αποφάσεις και δεσµεύσεις
του.

Σύσσωµος ο εργοληπτικός κόσµος πραγµατοποίησε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων,
γνωστοποιώντας στην κοινή γνώµη τα µεγάλα προβλήµατα και τα αδιέξοδα που αντιµετωπίζει ο
κλάδος τα τελευταία χρόνια στον ευαίσθητο τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων στη χώρα, ζητώντας
παράλληλα την άµεση προώθηση πρωτοβουλιών από την πολιτεία και απαιτώντας τη λήψη άµεσων
µέτρων από πλευράς της, για την άρση της οδυνηρής θέσης στην οποία έχουν περιέλθει.

Πρόσκληση 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Πολιτι-κών Μηχανικών Ελλάδος, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 19 του Καταστατικού, καλεί τα µέλη του σε Γε-
νική Συνέλευση µε µοναδικό θέµα Η.∆.:
Τροποποίηση του Καταστατικού 
Την 16η  Ιανουαρίου  2006 ηµέρα ∆ευτέρα και ώ-

ρα 7:00 µ.µ. στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια» (Πανεπιστη-
µίου 52) όπου απαιτείται η παρουσία του 1/2 των
ταµειακώς εντάξει µελών και πλειοψηφία των 3/4
των παρόντων. 

ΣΠΜΕ

Ψήφισµα της παντεχνικής συγκέντρωσης
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Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΤΜ. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΠΣ∆Μ

Π ραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη συµµετοχή οι
4ωρες Πανελλαδικές  Στάσεις Εργασίας  των

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου, που
έγιναν στις 8 και 12 ∆εκεµβρίου 2005.
Μεταξύ άλλων µαταιώθηκαν δηµοπρασίες ό-

πως: 
- «Βελτίωση Αντοχής & Επέκταση Πεδίου Ελιγ-

µών Αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιµένα Ρό-
δου », προϋπολογισµού  12.000.000,00 ευρώ  (Πε-
ριφ. Αττικής)

- «Βραχυπρόθεσµες Παρεµβάσεις για τη βελ-
τίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας στις
επικίνδυνες θέσεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα
Κρήτης», προϋπολογισµού  4.860.000,00 ευρώ (Πε-
ριφ. Αττικής).

- «Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, Τµή-
µα Παραλίµνης», προϋπολογισµού 17.000.000,00

ευρώ (Περιφ. Κεντρ. Μακεδ.), και 
- «Βελτίωση Οδικού Άξονα Ζευγολατιού - Λιθό-

τοπου του Ν. Σερρών»,
προϋπολογισµού 6.200.000,00 ευρώ (Περιφ. Κε-

ντρ. Μακεδονίας).
Τις ώρες των στάσεων εργασίας δεν λειτούρ-

γησαν οι ∆ηµόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες (Υπηρε-
σίες Μελετών και Κατασκευών ∆ηµοσίων Έργων,
Πολεοδοµίες, Τοµείς Αποκατάστασης Σεισµοπλή-
κτων κλπ.).
Το ∆Σ της  Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ καλεί την Κυβέρνηση

να αποδεχθεί άµεσα τα θεσµικά και οικονοµικά
αιτήµατα του κλάδου, δεδοµένου ότι οι πρωτο-
βουλίες ανήκουν πλέον σε αυτή. 
Σε αντίθεση περίπτωση οι κινητοποιήσεις θα

συνεχιστούν σύµφωνα µε την απόφαση του Έκτα-
κτου Γενικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας.

Μ ε επιστολή της στον Νοµάρχη Κυκλάδων η
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής - Τµήµα Κυκλάδων, διαµαρ-

τύρεται για την τροποποίηση του Οργανισµού των
Τεχν. Υπηρεσιών χωρίς προηγουµένως, να κληθεί
ως ωφείλετο σε διάλογο η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 
Και αυτό παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Τοπι-

κού Τµήµατος Κυκλάδων και την κατάθεση Υπο-
µνήµατος για τη λειτουργία των Νοµαρχιακών Τε-
χνικών και Πολεοδοµικών Υπηρεσιών στις Κυκλά-
δες. Υπόµνηµα που ήταν, µεταξύ άλλων,   αποτέ-
λεσµα οµόφωνης απόφασης Γενικής Συνέλευσης.
Με κοινό επιδιωκόµενο στόχο την εξασφάλιση

της καλύτερης δυνατής λειτουργίας των Τεχνικών
Υπηρεσιών, της παραγωγής του καλύτερου ποιο-
τικά και ποσοτικά και κατ’ οικονοµίαν έργου, κα-
θώς και την ταχύτερη απορρόφηση όλων των
διαθέσιµων κονδυλίων, θα πρέπει στον Οργανι-
σµό οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλά-
δων, να προβλέπεται για τις Τεχνικές Υπηρεσίες
να προίστανται ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί του

κλάδου ΠΕ οι οποίοι παρέχουν και τα απαραίτητα
εχέγγυα. 
Εκφράζεται η ελπίδα ότι θα αναθεωρηθούν οι

απόψεις για το συγκεκριµένο θέµα και ότι θα λη-
φθούν υπόψη και οι θέσεις της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για τον
Οργανισµό και την αποδεδειγµένη δυσλειτουργία
των Γραφείων, Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων στα Ε-
παρχεία σας.

Ψήφισµα για το
Εθνικό Κτηµατολόγιο

Ο ι αγρονόµοι - τοπογράφοι µηχανικοί αντα-
ποκρινόµενοι στο κάλεσµα του ΠΣ∆ΑΤΜ εκ-

φράζουµε τη συµπαράστασή µας στα δίκαια αι-
τήµατα των αναδόχων µελετών κτηµατολογίου
για καταβολή των δεδουλευµένων αναγνωρίζο-
ντας ότι η διαφαινόµενη παράταση των εκκρε-
µοτήτων θα οδηγήσει σε οικονοµική καταστρο-
φή τα γραφεία µελετών και τους εργαζοµένους.
Καλούµε την «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» να εξα-

ντλήσει όλες τις δυνατές λύσεις που έχει στη
διάθεσή της προκειµένου να καταβάλει τα χρή-
µατα που οφείλει στους αναδόχους και να επι-
λύσει το σηµαντικό αυτό πρόβληµα επιβίωσης
των συναδέλφων.

Προεκτιµώµενες
αµοιβές

Ν α αποφευχθούν βεβιασµένες µεταβολές
των προεκτιµώµενων αµοιβών των τοπο-

γραφικών µελετών που εξαιτίας των εκτεταµέ-
νων εργασιών υπαίθρου, είναι η πλέον επισφα-
λής οικονοµικά κατηγορία µελετών, ζητά µε επι-
στολή του στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ. Σουφλιά
ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Α-
γρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών, µε αφορµή
τις προεκτιµώµενες αµοιβές των τοπογραφικών
µελετών, που εγκρίθηκαν µε την Απόφαση
∆ΜΕΟ/α/0/1254/09.08.2005.
Οι τοπογραφικές µελέτες, όπως επισηµαίνε-

ται,  είναι η µόνη κατηγορία µελετών που για το
σύνολο των εργασιών τους είχαν και πριν τον
καθορισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών, θε-
σµοθετηµένες ελάχιστες αµοιβές µε βάση τα
φυσικά αντικείµενα. Έτσι η καθιέρωση προεκτι-
µώµενων αµοιβών υπήρξε ευχερέστερη από ό,τι
σε άλλες κατηγορίες µελετών και µπορεί να υ-
πάρξει άµεση σύγκριση µε τις προϊσχύουσες α-
µοιβές.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μη-
χανικών Η/Υ και Πληροφορικής, χαιρετίζει ως

θετική την εκπόνηση και τη δηµόσια διαβούλευση
του αρχικού κειµένου για την Ψηφιακή Στρατηγική
2006-2013, ωστόσο σε επιστολή του επισηµαίνει

ορισµένα σηµεία, που χρήζουν ιδιαίτερης προσο-
χής όπως µεταξύ άλλων ότι πρέπει να αναζητη-
θεί, ποιοι είναι σε θέση να την υλοποιήσουν, ένα
βήµα πριν τη στρατηγική. Η ανακύκλωση των ί-
διων αποτυχηµένων παραγόντων, αποτελεί εγ-

γύηση για την αποτυχία της, τονίζεται στην επι-
στολή.
Επισηµαίνεται ακόµη, η άκοµψη ενέργεια του

διαλόγου στην πρώτη φάση της στρατηγικής, µό-
νο µε την πλευρά των εργοδοτών-αγοράς (ΣΕΠΕ,
ΣΕΒ, κλπ.), χωρίς τη συµµετοχή των µηχανικών,
των επιστηµόνων και των επαγγελµατιών ΤΠΕ, ε-
νώ επαναλαµβάνεται η θετική διάσταση που µπο-
ρεί να έχει η υλοποίηση της στρατηγικής.

Ματαιώσεις δηµοπρασιών δηµοσίων έργων

Ενηµέρωση

Ε πίσης η µαζική συµµετοχή των Μηχανικών
του ∆ηµοσίου ακινητοποίησε το σύνολο των

Τεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας
µε αποτέλεσµα να µαταιωθεί µεταξύ άλλων,  η
δηµοπρασία του έργου: «Εθνική  οδός  Θεσσαλο-
νίκης  -  Έδεσσας  -  Τµήµα  Παραλίµνης» προϋπο-
λογισµού 17.000.000 ευρώ,

∆ιαµαρτυρία για τροποποίηση κανονισµού

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ / ΚΜ 

ΠΣ∆ΑΤΜ

∆ηµόσια διαβούλευση
για την Ψηφιακή Στρατηγική 2006 - 2013




