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ΣΑΤΕ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ

Σ την ηµερίδα που οργανώθηκε µε πρωτοβου-λία του ΣΑΤΕ σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, και
τον ΕΛΟΤ επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα υιοθέτη-
σης στη χώρα µας, ενός ολοκληρωµένου συστή-
µατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των Τεχνι-
κών Έργων, εναρµονισµένου µε τις ευρωπαϊκές
πρακτικές και την ευρωπαϊκή τυποποίηση, όπως
το «SΤLΒ-Βau, ΧΜL,DΒD», που έχει υιοθετηθεί α-
πό τις δηµόσιες αρχές της Γερµανίας και το οποίο
είναι αποδεκτό για να διέπει όλες τις δηµόσιες
συµβάσεις.
Παράλληλα  µε  πρωτοβουλία του ΤΕΕ, αποφα-

σίστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής
τράπεζας, που διηύθυνε ο Γ.Γ. της ∆Ε/ΤΕΕ κ. Θ.
∆ραγκιώτης  και όπου συµµετείχαν ο Γ.Γ. του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε και εκπρόσωποι των µελετητών και κατα-
σκευαστών να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας στην
οποία θα συµµετέχουν ο ΣΑΤΕ, ο ΕΛΟΤ, και  εργο-
ληπτικές οργανώσεις, µε αντικείµενο τη µελέτη
πιλοτικών εφαρµογών µε απευθείας χρήση του
Γερµανικού Συστήµατος από το ∆ιαδίκτυο που
προσφέρει για το σκοπό αυτό το σύστηµα
«SΤLD-Βau,ΧΜL DΒD», τιµολόγησης και κοστολό-
γησης τεχνικών έργων.
Θα προσδιοριστούν επίσης οι αναγκαίες διαδι-

κασίες των οργανωτικών προϋποθέσεων έτσι ώ-
στε να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν, ανάλο-
γο σύστηµα στη χώρα µας.
Επίσης το ΤΕΕ αναλαµβάνει την πρωτοβουλία

για την ενεργοποίηση της Οµάδας Εργασίας του
ΥΠΕΧΩ∆Ε που έχει συσταθεί µε απόφαση του αρ-
µόδιου υπουργού, στην οποία συµµετέχει και εκ-
πρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων για
την επικαιροπoίηση των Ενιαίων Τιµολογίων που

ισχύουν σήµερα.  
Ωστόσο ο υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. Θ.  Ξανθό-

πουλος    εκτίµησε ότι η παρουσίαση του γερµανι-
κού µοντέλου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά για
τη µεταφορά του στην ελληνική πραγµατικότητα
συνέστησε προσοχή, καθώς η ελευθερία επιλο-
γής τιµών ακούγεται καλά, αλλά µπορεί να οδη-
γήσει σε ανατροπές. Υποστήριξε στη συνέχεια το
υφιστάµενο σύστηµα τιµολόγησης, για το οποίο
παραδέχθηκε ότι πρέπει να βελτιωθεί, αναγνωρί-
ζοντας συγχρόνως ότι είναι αναγκαίο να εµπλου-
τιστεί το έργο της επιτροπής που ασχολείται µε
το θέµα, µε τη συµµετοχή και εκπροσώπων των
εργοληπτικών οργανώσεων.

Πλήρες και ευέλικτο σύστηµα
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης  Αλαβάνος  τό-

νισε ότι  ενώ φαίνεται ότι όλοι συµφωνούν να υ-
πάρχει ορθό, πλήρες και ευέλικτο σύστηµα τιµο-
λόγησης και κοστολόγησης των έργων, απέχου-
µε πολύ από αυτό το σηµείο.  Με τη σηµερινή, αρ-
νητική, εικόνα στα δηµόσια έργα που αφορούν ό-
λη την Ελλάδα και όλη τη κλίµακα των έργων, ο-
φείλουµε να προχωρήσουµε µε γρήγορους ρυθ-
µούς.  Γι’  αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία των
παραγόντων του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το ΤΕΕ και όλες
τις οργανώσεις εργοληπτών και µελετητών, σε
σταθερή βάση, γιατί ένα σύστηµα τιµολογίων δεν
µπορεί να παραµείνει στατικό, ακόµα και αν είναι
καλό.  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοι-
χοι κώδικες που λειτουργούν σε χώρες της ΕΕ,
αλλά και η προσπάθεια ολοκλήρωσης µιας Οδη-
γίας στο πλαίσιο της ΕΕ που θα γίνει υποχρεωτι-

κά µετά από λίγα χρόνια για όλα τα µέλη της.  Και
θα πρέπει να αναλάβουν ουσιαστικό και συστηµα-
τικό ρόλο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία  που τους
διέπει και τις αρµοδιότητές τους το Ινστιτούτο Οι-
κονοµίας Κατασκευών και ο ΕΛΟΤ.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Μ.  Αλέπης  αναφέρθη-

κε στην οµιλία του στα βασικά χαρακτηριστικά
του συστήµατος τιµολόγησης - κοστολόγησης
έργων της Γερµανίας και στο ρόλο των εµπλεκο-
µένων φορέων, και επισήµανε ότι ενώ όλος ο τε-
χνικός κόσµος περίµενε να καρποφορήσουν οι ε-
πί έτη προσπάθειες των φορέων, που η Πολιτεία
είχε εµπλέξει, προκειµένου να  αποκτήσει ο εργο-
ληπτικός κόσµος  σύγχρονα αναλυτικά τιµολόγια
γενικής εφαρµογής για όλη τη χώρα προέκυψαν
τα ασαφή, περιγραφικά τιµολόγια - τιµοκατάλογοι
που σήµερα ισχύουν.
Είναι  σαφές, όπως ανέφερε, ότι το σύστηµα

«SΤLΒ-Βau, ΧΜL,DΒD»  της Γερµανίας, στηρίζεται
σε συγκεκριµένες τυποποιηµένες αρχές, κανόνες
και µεθοδολογία που διατυπώνονται τόσο σε κα-
τευθυντήριες οδηγίες, όσο και σε εθνικά πρότυπα
(DΙΝ).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ανάλογο

παράδειγµα τόσο προωθηµένης τυποποίησης και
χρήσης εξελιγµένων τεχνικών για τη διαχείριση
των Τυποποιηµένων Άρθρων Τιµολόγησης Τεχνι-
κών Έργων (ΤΑΤΤΕ), την κατάρτιση τιµολογίων και
προϋπολογισµών και την κοστολόγηση των έρ-
γων.
Επίσης δεν υπάρχει ανάλογο παράδειγµα της

δυνατότητας αυτόµατης επιλογής άρθρων και κα-
τάρτισης του τιµολογίου εργασιών που αντιστοι-
χούν σε ένα επιµέρους οικοδοµικό στοιχείο (π.χ.
Φέρων Οργανισµός, στέγη, κλπ.) ή σε ένα επιµέ-
ρους τµήµα έργου (π.χ κλάδος δικτύου οµβρίων
κλπ.)

Εταιρική σύµπραξη
Η εταιρική σύµπραξη του Εθνικού Οργανισµού

Τυποποίησης (DΙΝ) µε τον ιδιωτικό φορέα (Dr.
Schiller & Ρartner GmbΗ) για την µηχανογραφική υ-
ποστήριξη, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών βάσε-
ων και την εµπορική εκµετάλλευση των βιβλιοθη-
κών ΤΑΤΤΕ, διασφαλίζει µία µεγάλη αποτελεσµα-
τικότητα στην τεχνική υποστήριξη του συστήµα-
τος, αλλά και ευελιξία σε συνεργασίες.

Αναγκαίο ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
τιµολόγησης ∆. Έργων στη χώρα µας
Τα σύνθετα προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την έλλειψη ορθής
τιµολόγησης των εργασιών των ∆ηµοσίων Έργων στη χώρα µας, σε
έναν ευαίσθητο τοµέα όπως είναι τα δηµόσια έργα αναδείχθηκαν σε
ηµερίδα κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το γερµανικό
σύστηµα τιµολόγησης τεχνικών έργων  «SΤLΒ-Βau, ΧΜL,DΒD»,



ΤΕΕ 2381 (27/2/06)24

σ
ύλ
λο
γο
ι τ
εχ
νι
κώ
ν Το DΙΝ προωθεί την καθιέρωση του γερµανικού

συστήµατος (ως προς τη δοµή των βάσεων δεδο-
µένων και τον κώδικα ανταλλαγής στοιχείων) σε
ευρωπαϊκό επίπεδο (CΕΝ).
Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον και πολύ καλή διά-

θεση από την πλευρά του DΙΝ για τη µεταφορά
και τη λειτουργία του συστήµατος στην Ελλάδα.
Για όλα τα τυποποιηµένα άρθρα που περιλαµ-

βάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του
γερµανικού συστήµατος υπάρχει ενδεικτική, τρέ-
χουσα τιµή µονάδας που προκύπτει από αντίστοι-

χη ανάλυση τιµής.
Από τους εκπροσώπους του DΙΝ έγινε σαφές

ότι το εγχείρηµα αυτό θα πρέπει να γίνει οπωσ-
δήποτε µε τη σύµπραξη και του Ελληνικού Οργα-
νισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Πρότεινε, τέλος, να υπάρξει συγκερασµός από-

ψεων και θέσεων και να συγκροτηθεί  κοινή οµά-
δα  που θα µπορέσει να αξιολογήσει και να κάνει
πραγµατικότητα την όλη προσπάθεια, και δήλωσε
κατηγορηµατικά ότι ο ΣΑΤΕ θα είναι αντίθετος σε
κάθε προσπάθεια αναβολής, µη συνέχειας ή εντα-

φιασµού αυτού του εγχειρήµατος. Κανένα επιχεί-
ρηµα δεν µπορεί να γίνει δεκτό σε µία τέτοια λο-
γική τη στιγµή που ένας κλάδος βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάρρευσης και ένας σηµαντικός
λόγος γι’ αυτό είναι η ανυπαρξία σύγχρονων ανα-
λυτικών τιµολογίων.
Στην  εκδήλωση  παρευρέθηκαν  εκπρόσωποι

των  αρµοδίων  υπουργείων,  της  Ευρωπαϊκής  Ένω-
σης,  (ΕΝΤR/C/3Ε.Ε.),  των  φορέων  ΕΛΟΤ,  ΙΟΚ,  ΤΕΕ,
ΣΕΓΜ,  εργοληπτικών  οργανώσεων  και  πολλοί
εργολήπτες.    

Τα κοινοτικά κονδύλια των 20,1 δισ. ευρώ πρέπει
εφεξής να τα διαχειριστεί η χώρα µας µε άλλη

αντίληψη που θα περιέχεται στο τρίπτυχο Απλού-
στευση, Αποτελεσµατικότητα, Αποκέντρωση, τόνι-
σε ο πρόεδρος του ΣΠΜΕ κ. ∆.  Παπαγιαννίδης κα-
τά τη διάρκεια της κοπής πίτας του συλλόγου και
πρόσθεσε ότι το τεχνικό δυναµικό αποτελεί ένα
εθνικό κεφάλαιο και βασικό µοχλό ανάπτυξης. Και
πρέπει να είναι πολιτική βούληση κάθε κυβέρνη-
σης να ενισχυθεί µε κάθε νόµιµο και δίκαιο τρόπο,
ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κα-
τασκευής υποδοµής της χώρας.
Το προηγούµενο υπόδειγµα, όπως είπε ο πρόε-

δρος του ΣΠΜΕ,  µε τον απαράδεκτο γραφειοκρα-
τικό συγκεντρωτισµό του ν. 2860, µε το µεγάλο
πλήθος διαχειριστικών αρχών και των περίπου
6.500 τελικών δικαιούχων που επέβαλε, αφενός
δηµιούργησε µεγάλες διαχειριστικές ανελαστικό-
τητες σε σχέση µε την κάλυψη του Κανόνα ν+2
και αφετέρου επιβάρυνε δυσανάλογα το εθνικό
σκέλος του Π.∆.Ε. µε πλήθος µη επιλέξιµων δαπα-
νών, που αλλοίωσαν την προσπάθεια χάραξης
συνεκτικής δηµοσιονοµικής πολιτικής και επιβά-
ρυναν το δηµόσιο έλλειµµα. Πρέπει από τις αδυ-
ναµίες και τις ανεπάρκειες στην αξιοποίηση του Γ’
ΚΠΣ, η χώρα να διαµορφώσει τις νέες δοµές και

πολιτικές ώστε να
µην επαναληφθούν
στην επόµενη προ-
γραµµατική περίοδο τα ίδια λάθη.

∆ηµόσια Έργα 
Σε ό,τι αφορά τα δηµόσια έργα, διαχρονικός

στόχος πρέπει να είναι η διαφάνεια, η καλύτερη
δυνατή ποιότητα, στη µικρότερη δυνατή τιµή, σε
συγκεκριµένο -και τον ταχύτερο δυνατό- χρόνο,
µε υπεύθυνο υλοποίησης του στόχου το  ΥΠΕΧΩ-
∆Ε, µε δεδοµένο ότι έχει την ευθύνη του πλαισίου
παραγωγής όλων των δηµοσίων έργων.
Και πρόσθεσε ότι µέχρι σήµερα έχουν ολοκλη-

ρωθεί ρυθµίσεις και βελτιώσεις που αφορούν δια-
δικασίες ανάθεσης µε αντικειµενικότητα και δια-
φάνεια.

Ιδιωτική δόµηση
Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική δόµηση, ο πρόεδρος

του ΣΠΜΕ  τόνισε ότι από καιρό ο σύλλογος έχει
επισηµάνει ότι µια ριζική λύση στα προβλήµατα
της ιδιωτικής δόµησης, απαιτεί συντονισµένες κι-
νήσεις σε όλο το πολεοδοµικό φάσµα που περι-
λαµβάνει:

- Την κωδικοποίηση και απλούστευση της Πο-
λεοδοµικής Νοµοθεσίας, την προώθηση του Πο-
λεοδοµικού Σχεδιασµού, την αναδιοργάνωση των
Πολεοδοµικών Υπηρεσιών µε γεωγραφικά και πα-
ραγωγικά κριτήρια, που θα πρέπει να αποκτήσουν
σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή σε σύγχρονα
κτίρια και µε εκπαιδευµένο προσωπικό διπλωµα-
τούχων µηχανικών, τεχνικών άλλων βαθµίδων και
διοικητικών υπαλλήλων - Το συντονισµό των Υπη-

ρεσιών λοιπών συναρµοδίων για
το σχεδιασµό Υπουργείων  (Ανά-
πτυξης, Πολιτισµού, Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων κλπ.) µε
τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες - Έ-
ναν τρόπο έκδοσης οικοδοµικών
αδειών που να δίνει τη δυνατότη-
τα στην πολιτεία να έχει λόγο
στα ζητήµατα που αφορούν το δη-
µόσιο συµφέρον σε σχέση µε το
τι προτίθεται να κατασκευαστεί -
Έλεγχο των κατασκευαζόµενων

έργων από πιστοποιηµένα συνεργεία, µε κατα-
σκευαστές εγγεγραµµένους σε ανάλογα µητρώα
κατασκευαστών και µε πιστοποιηµένα υλικά -
∆ιαρκή έλεγχο των ανεγειρόµενων οικοδοµών α-
πό σωστά οργανωµένη υπηρεσία ελέγχου κατα-
σκευών για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόµησης
που τείνει σήµερα να γίνει πλειοψηφία στη χώρα.
Γνωρίζοντας ότι µόνον ο τρόπος έκδοσης αδει-

ών δεν λύνει το πρόβληµα, θεωρεί  σηµαντικά τα
ζητήµατα για: - τον ουσιαστικότερο έλεγχο των
µελετών για τη διαφύλαξη των στοιχείων του δη-
µόσιου συµφέροντος - τον ταχύτερο έλεγχο των
µελετών από τις υπηρεσίες για την αποφυγή γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών και την αποσαφήνιση
των στοιχείων για τον έλεγχο των κατασκευών.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής πίτας πα-

ρεβρέθηκαν στελέχη της Κυβέρνησης και της Α-
ξιωµατικής Αντιπολίτευσης εκπρόσωποι των άλ-
λων κοµµάτων, από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ οι κ.κ. Μ.  ∆ρακάκηςαντιπρόεδρος, Αντωνία
Μοροπούλου,  ∆.  Μαραβέας,    Γ.  Φούρκας,  ∆ηµ.  Α-
γορής Πρόεδρος  Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, καθώς και
πολλοί βουλευτές µηχανικοί.

ΣΠΜΕ

Εθνικό κεφάλαιο το τεχνικό
δυναµικό της χώρας
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ΠΣΧΜ

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ∆/Μ

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η εκδήλωση - κλει-
στή συνάντηση µε θέµα «Σκέψεις για το πα-

ρόν και το µέλλον της επιστήµης και του επαγ-
γέλµατος του χηµικού µηχανικού», η οποία πραγ-
µατοποιήθηκε στην Αθήνα µε την παρουσία του
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Χηµι-
κών Μηχανικών (ΕFCΕ) J.C  Charpentier.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθη-

καν οι εξής εισηγήσεις: 
•«Υπό το πρίσµα της διεθνοποίησης, της βιώσι-

µης ανάπτυξης και της τεχνολογικής καινοτοµίας:
Εξέλιξη της Χηµικής Μηχανικής και της Μηχανικής
∆ιεργασιών για την αποτελεσµατική αξιοποίηση
µάζας και ενέργειας στη Βιοµηχανία ∆ιεργασιών:
από µόρια σε χρήµατα» του Καθ J-CC  Charpentier,
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Χηµι-
κών Μηχανικών - ΕFCΕ  

• «Το εύρος της επιστήµης και του επαγγέλµα-
τος του Χηµικού Μηχανικού» των Γ.  Ηλιόπουλου,
Προέδρου ΠΣΧΜ και Λ.  Λούτα, Γραµµατέα ∆Σ
ΠΣΧΜ.

• «Τάσεις για το πρόγραµµα σπουδών Χηµικής

Μηχανικής» του Καθ. ∆.  Τασιού, Μέλους Εκτελε-
στικής Επιτροπής ΕFCΕ, Μέλος ΕΕ ΠΣΧΜ

• «Νοµοθετικά εµπόδια  στην άσκηση του ε-
παγγέλµατος του Χηµικού Μηχανικού στην Ελλά-

δα» του Κ.  Κρεµαλή,  Μέλους Επιστηµονικής Επι-
τροπής ΠΣΧΜ, και Μέλους ∆ιοικούσας Επιτροπής
ΤΕΕ.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν κατά την έναρξη της

συζήτησης στρογγυλής τραπέζης το µέλος της
∆Ε ΤΕΕ Μοροπούλου  Α., ο πρώην Πρόεδρος
ΠΣΧΜ ∆ιακουλάκης  Ν., το Μέλος της Κεντρικής Α-
ντιπροσωπείας ΤΕΕ Μανδαράκα  Μ.

Την άµεση ανάκληση της απόφασης της ΓενικήςΣυνέλευσης των Μετόχων για κλείσιµο του ερ-
γοστασίου Θεσσαλονίκης της Βιοµηχανίας Φω-
σφορικών Λιπασµάτων ζητά ο ΠΣΧΜ και καλεί την
κυβέρνηση να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες,
συµβάλλοντας σε αυτή την κατεύθυνση. 
Σε κάθε περίπτωση, το ∆Σ του ΠΣΧΜ εκφράζει

την πλήρη στήριξή του στις αγωνιστικές διεκδική-
σεις και κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην
ΒΦΛ. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο σύλ-
λογος εκφράζει  την έντονη ανησυχία του για τη
συνεχιζόµενη συρρίκνωση σηµαντικών τοµέων
βιοµηχανικής παραγωγής, στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης. 
Επισηµαίνει ακόµα ότι η στρατηγική και κοινω-

νική σηµασία της λειτουργίας του εργοστασίου,
τόσο για την εθνική όσο και για την τοπική οικο-
νοµία, είναι προφανής, καθώς το εργοστάσιο δια-
θέτει εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας, έ-
µπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό 650 ατόµων,
περίπου, παράγει  λιπάσµατα - χηµικά - πρώτες ύ-
λες ζωοτροφών υψηλής ποιότητας τόσο για την
γεωργική παραγωγή όσο και για τη βιοµηχανία. 
Πολύ περισσότερο που τα τεχνικά και οικονοµι-

κά δεδοµένα για το συγκεκριµένο εργοστάσιο,
κάθε άλλο παρά φαίνεται ότι συνηγορούν στο
κλείσιµό του. Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, ο ΠΣΧΜ
µελετά και οργανώνει την παρέµβασή του και το
επόµενο διάστηµα θα επανέλθει µε αναλυτική το-
ποθέτηση.

Το παρόν και το µέλλον της επιστήµης
και του επαγγέλµατος του Χ.Μ.

Παρέµβαση για τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων

Τ ο ∆Σ της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ∆υτ. Μακεδονίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού, συ-

γκαλεί Τακτική  Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπο-
λογιστική), την Τρίτη  28  Φεβρουαρίου  2006  και
ώρα  10.30  π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του
ΤΕΕ Τµήµατος ∆υτ. Μακεδονίας (Μπουσίου  και
Εστίας 3, Κοζάνη).
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης θα είναι:
∆ιοικητικός Απολογισµός, Οικονοµικός Απο-

λογισµός, Καθορισµός Ηµεροµηνίας Εκλογών,
Ενηµέρωση για διάφορα θέµατα.
Καλούνται τα µέλη της ́Ενωσης να  ανταπο-

κριθούν στην πρόσκληση αυτή.
Σε περίπτωση µη απαρτίας η συνέλευση θα

επαναληφθεί την Πέµπτη 2 Μαρτίου 2006 και ώ-
ρα 10.30 π.µ. στον ίδιο χώρο.
Εάν και στη δεύτερη σύγκληση δεν υπάρξει

απαρτία, η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την
Πέµπτη    9  Μαρτίου  2006  και  ώρα  10.30  π.µ.,  στον
ίδιο χώρο.

Γενική Συνέλευση

ΣΜΥΕ

∆ιαµαρτυρία

Ο Σύνδεσµος Μελετητών Υδραυλικών Έργων
διαµαρτύρεται µε έγγραφό του προς το ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε και  την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης
για την  ∆ιακήρυξη του έργου µε αντικείµενο «Τε-
χνικός Σύµβουλος για την Υποβοήθηση της Υπη-
ρεσίας στα έργα Φράγµα Τριανταφυλλιάς και Συ-
ναφή Έργα στο Ν. Φλώρινας» και τη ∆ιακήρυξη
του έργου µε αντικείµενο «Εκπόνηση Μελετών
Οδοποιίας σε διάφορες περιοχές του Νοµού Κο-
ζάνης» αντίστοιχα. Και ζητούν τη διόρθωση των
τευχών των δύο διακηρύξεων και του φακέλου
των έργων  και τη δηµοσίευση ορθής επανάλη-
ψης επιφυλασσόµενοι παντός νοµίµου δικαιώµα-
τός τους. 

Τ ο ∆Σ του ΣΜΗΒΕ ζητά την άµεση ανάκλησητης απόφασης για το κλείσιµο του εργοστα-
σίου Λιπασµάτων και Χηµικών στη Θεσσαλονίκη

και τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασί-
ου µε τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργα-
σίας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλό-

γου, µετά από 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας,

ενεργού και αποφασιστικής συµµετοχής στην α-
νάπτυξη του τόπου και της περιοχής της Βόρει-
ας Ελλάδας και µε αναµφισβήτητο κοινωνικό
χαρακτήρα, οδηγείται µετά από µια τελείως αυ-
θαίρετη και αιφνιδιαστική απόφαση και χωρίς
τεκµηρίωση σε κλείσιµο. 
Αποτέλεσµα αυτής της απόφασης είναι να

µείνουν στο δρόµο, 600 εργαζόµενοι µε τις οικο-
γένειές τους και πλέον των 2.000 εργαζοµένων,
µικροεπαγγελµατιών και βιοτεχνών της Θεσσα-
λονίκης που συνεργάζονται µε το εργοστάσιο
λιπασµάτων.

ΣΜΗΒΕ

Να µην κλείσει η ΒΦΛ
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Θ έµατα που αφορούν τις βάσεις των εισακτέ-
ων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και στην αποκέντρωση σε

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της Περιφέρειας, κα-
θώς οι εισαγωγικές στο Λύκειο και τα Ιδιωτικά
Πανεπιστήµια αναπτύσσονται σε επιστολή που α-
πέστειλε στον Πρωθυπουργό και την υπουργό
Παιδείας ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
Κοζάνης. 
Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων επισηµαίνεται ο

κίνδυνος της απαξίωσης και συρρίκνωσης όλων
των Περιφερειακών ΑΕΙ και ΤΕΙ µε την απόφαση
του υπουργείου Παιδείας να ορίσει ως βάση το
βαθµό 10, για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2006
για τα ΑΕΙ και  ΤΕΙ. 
Προτείνεται να µην εφαρµοστεί η απόφαση και

να µειωθεί δραστικά ο αριθµός των εισακτέων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ των Αθηνών - Πειραιώς και της
Θεσσαλονίκης (π.χ. στο 60%), και να µην επιτρέπο-
νται καθόλου µεταγραφές φοιτητών προς αυτά,

σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των  Περιφερεια-
κών ΑΕΙ και ΤΕΙ, και να καταργηθεί το πανεπιστη-
µιακό άσυλο.
Ακόµα να εφαρµοστούν οι εισαγωγικές εξετά-

σεις προς το Λύκειο µετά το Γυµνάσιο, ώστε περί-

που το 40%  ως 50%  των παιδιών να στρέφεται
στην επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία πρέπει
να οργανωθεί καλύτερα. 
Παράλληλα ζητούν από την Κυβέρνηση και την

Αξιωµατική Αντιπολίτευση  να πείσουν αναλυτικά
και τεκµηριωµένα την κοινωνία ολόκληρη για την
αναγκαιότητα ιδρύσεως Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων,
και να απαγορευτεί η ίδρυσή τους στην Αττική. 

Να αλλάξει το σύστηµα αναγνωρίσεως των ισο-τιµιών των διπλωµάτων αφενός (∆ΙΚΑΤΣΑ,
∆ΟΑΤΑΠ) και αφετέρου το ΤΕΕ να διενεργεί κανο-
νικές και αυστηρές γραπτές εξετάσεις, σε µια σει-
ρά βασικών µαθηµάτων (ουσιαστικές εξετάσεις, ο-
κτάωρα κλπ.), ώστε η άδεια εξασκήσεως επαγγέλ-
µατος να έχει αξία,  και να µη χάνεται το κύρος
του ΤΕΕ, να µην κινδυνεύει η κοινωνία από άσχε-
τους και να µην αδικούνται οι καλοί, ζητά µε έγ-
γραφό του προς τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ.  Σου-
φλιά και το ΤΕΕ, ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μη-

χανικών Κοζάνης. 
Το έγγραφο του συλλόγου εστάλη µε αφορµή

την επιστολή του Θ.  Γ.  Βουδικλάρη (ΠΜ) που ανα-
φέρεται στις σοβαρότατες ελλείψεις στο αντικεί-
µενο που σπούδασαν και πήραν ακόµη και Μaster
σε πανεπιστήµιο της Αγγλίας και των πρώην ανα-
τολικών χωρών και στην «κωµωδία» πράγµατι,
των «ανύπαρκτων» εξετάσεων επί της διπλωµα-
τικής εργασίας µε απλές ερωτήσεις που εξισώνει
απόλυτα άδικα τα διπλώµατα των ελληνικών Πο-
λυτεχνείων µε τα ανωτέρω ξένα. 

Αίτηµα η αποκέντρωση των ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος

Ο Πρόεδρος του ∆Σ του ΠΣ∆Μ-Η, έχοντας υπό-
ψη τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 22 του καταστατι-

κού, και τη µαταίωση λόγω έλλειψης απαρτίας
της ΓΣ της 18/04/2005 και 19/12/2005, καλεί τα µέ-
λη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική και Εκλο-
γοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, µε θέµατα Η-
µερησίας ∆ιάταξης: 

1. Απολογισµός πεπραγµένων του ∆.Σ. για τα έ-
τη 2004 και 2005 / Απολογισµός-Ισολογισµός της
οικονοµικής διαχείρισης για τα έτη 2004 και 2005
/ Αντίστοιχες εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής

2. Προϋπολογισµός εσόδων - εξόδων για το έ-
τος 2006

3. Προκήρυξη Εκλογών - Εκλογή Κεντρικής Ε-
φορευτικής Επιτροπής και Εφορευτικών Επιτρο-
πών των ΠΤ και λοιπών Εκλογικών Κέντρων

4. ∆ιάφορα θέµατα
Η Ετήσια Τακτική και Εκλογοαπολογιστική Γενι-

κή Συνέλευση συγκαλείται για την Τετάρτη  1  Μαρ-
τίου  2006  και  ώρα  19.30 στα γραφεία του Συλλό-
γου, Αριστονίκου 18 & Γοργίου στο ΜΕΤΣ.
Εάν δεν σηµειωθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την ∆ευτέρα  6  Μαρτίου  2006  την
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Εάν και πάλι δεν σηµειωθεί απαρτία, η τρίτη και

τελική γενική ετήσια τακτική και εκλογοαπολογι-
στική γενική συνέλευση θα γίνει την ∆ευτέρα 13

Μαρτίου  2006 και ώρα 19.30 έως 24.00 στο ξενο-
δοχείο «Τιτάνια» (Πανεπιστηµίου 52, Αθήνα).

ΠΣ∆Μ-Η

Νέα διοίκηση

Σ τη συνεδρίαση του ∆Σ του ΠΣ∆Μ-Η της 8ης
Φεβρουαρίου 2006, ενόψει των εκλογών, α-

νασχηµατίστηκε το Προεδρείο ως κάτωθι: 
Πρόεδρος: ∆ηµήτρης  ∆ιακίδης, Α΄ αντιπρόε-

δρος: Απόστολος  Ευθυµιάδης,  Β΄ αντιπρόεδρος:
Κων/νος  Αργυρίου,  γεν. γραµµατέας: Στέλιος
∆ιαµαντίδης,  ταµίας: Γιώργος  Χιώτης,  αν. γεν.
γραµµατέας: ∆ηµήτρης  Πτωχός,  µέλη: Θόδωρος
∆ραβίλλας,  Γεράσιµος  Παπαδόπουλος,  Σωτή-
ρης  Μπαρσάκης,  Αναστασία  Μπούρτσου,  Στέ-
λιος  Σαββαίδης.

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

ΣΜ∆ΕΚΕΜ

Ένσταση 

Έ νσταση κατά Πρόσκλησης Εκδηλώσεως Ενδια-φέροντος Μελέτης έκανε ο Σύλλογος Μελετη-
τών ∆ηµοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας µε
τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Οδοποιίας σε διάφορες
περιοχές του Νοµού Κοζάνης» και ζητούν να λη-
φθεί σοβαρά υπόψη  και να προβεί η αρµόδια υπη-
ρεσία στις απαιτούµενες, σύµφωνα µε τον Νόµο, ε-
νέργειες για την ακύρωση της Προκήρυξης και την
ορθή επαναπροκήρυξη αυτής, αφού ληφθούν υπό-
ψη τα αναφερόµενα στην ένσταση.

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Α/Μ

Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας καλεί
τα µέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-

λευση την Τετάρτη  15  Μαρτίου  2006  και  ώρα
11:00  π.µ. στην αίθουσα του ΤΕΕ στην Καβάλα
(Βότση 2, 1ος όροφος) µε θέµατα:
∆ιοικητικός Απολογισµός, Οικονοµικός Α-

πολογισµός, Εκλογές.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας η Γενική

Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη

22 Μαρτίου 2006 την ίδια ώρα. Σε περίπτωση
µη απαρτίας και πάλι, η Γενική Συνέλευση θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου
2006 την ίδια ώρα.
Και καλεί µε επιστολή της, όλες τις υπηρε-

σίες  µε βάση τις σχετικές διατάξεις του
Ν.1264/82 «περί συνδικαλιστικών ελευθεριών»,
να διευκολύνουν  τα µέλη της Ένωσης να συµ-
µετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Γενική Συνέλευση


