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Ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε -κατά την πρόσφατη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ- αναφέρθηκε
εκτενώς στις αλλαγές του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει πλέον την εκτέλεση των δηµοσίων

έργων. ∆εν αναφέρθηκε, όµως, στο αυτονόητο: ότι τα δηµόσια έργα δεν γίνονται µε «αυτόµατο
πιλότο», αλλά από το επιστηµονικό δυναµικό  -κατά βάση- του δηµόσιου τοµέα. Και προς αυτή την
κατεύθυνση ουδέν έγινε στη διάρκεια του προηγούµενου έτους προς βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, του εµπλουτισµού του µε νέα στελέχη και της αµοιβής. Το αντίθετο.

Υ
πήρξαν εξελίξεις στην κατεύθυνση της περαιτέρω υποβάθµισης και απαξίωσης του ρόλου των
µηχανικών δηµοσίων υπαλλήλων, της περιθωριοποίησης των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών και -

εξαιτίας του εξαιρετικά περιορισµένου προγράµµατος έργων- της δραστικής περικοπής των
αποδοχών τους. Όλα αυτά οδήγησαν, στο τέλος του προηγούµενου χρόνου, σε µια σειρά
κινητοποιήσεων της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, που στήριξε και ο υπόλοιπος κόσµος των τεχνικών.

Ε
πιδίωξαν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον στα προβλήµατά τους, που είναι ταυτόχρονα και
προβλήµατα της χώρας. Να καταστήσουν φανερό τον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούνται (πιο σωστά,

δεν αξιοποιούνται) οι επιστήµονες στη χώρα µας. Να καταδείξουν ότι η Ελλάδα έχει έναν πλούτο, το
ανθρώπινο επιστηµονικό δυναµικό, το οποίο απαξιώνει στην πράξη και αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.

Τ
α χρόνια, αλλά και τα νέα προβλήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αναδείχτηκαν, µε έντονο τρόπο,
κατά το µεγάλο συνέδριο για τα δηµόσια έργα που οργάνωσε το ΤΕΕ1. Πλην, όµως, από το ίδιο

συνέδριο και τις συζητήσεις που έγιναν, αναδείχτηκαν και νέα ζητήµατα σε ό,τι αφορά την εξυγίανση
και την προσαρµογή των τεχνικών υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις νέες συνθήκες που
διαµορφώνονται είτε από το καινούριο νοµοθετικό πλαίσιο, είτε από τις απαιτήσεις της ΕΕ. Και
προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω και εξειδικευµένης συζήτησής τους στη διάρκεια µιας Ηµερίδας2.

Ε
υτυχής συγκυρία είναι ότι από το ΤΕΕ ολοκληρώνεται αυτό τον καιρό και η πρόταση για  τη
στελέχωση και αποτελεσµατική διεύθυνση και διαχείριση των έργων και προγραµµάτων, για τους

µηχανισµούς αξιολόγησης και πιστοποίησης επάρκειας δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών, για την
κατάρτιση των στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την πιστοποίηση επάρκειας των τελικών
δικαιούχων. Πεποίθηση όλων είναι ότι δεν θα υπάρξει ισχυρή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, εάν οι εργαζόµενοι σε
αυτήν και ειδικότερα, λόγω του ειδικού καθεστώτος ευθύνης, οι µηχανικοί, δεν διαθέτουν τα
αυτονόητα, για το έργο που επιτελούν, διοικητικά και οικονοµικά κίνητρα.

Θ
έλουµε να ελπίζουµε ότι ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε µπορεί να µην είπε τίποτα κατά την κοπή της πίτας,
θα ακούσει όµως όλα όσα καλόπιστα θα αναφερθούν στη συγκεκριµένη Ηµερίδα. Και όχι µόνο

αυτός… 

1. Απρίλιος 2005
2. Θα πραγµατοποιηθεί την 1η Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη (βλέπε και επόµενες σελίδες)
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