
δρ
ασ
τη
ρι
ότ
ητ
ες

 Τ
ΕΕ

ΤΕΕ 2383 (13/3/06)8

Π αίρνονται φοβερές αποφάσεις για το α-
σφαλιστικό, µειώνονται συνεχώς οι πα-

ροχές, οι σχέσεις παροχών - εισφορών γίνο-
νται πολύ πιο δυσανάλογες και εµείς καθόµα-
στε παθητικοί θεατές». 
Την απόφαση αυτή της ∆ιοικούσας Επιτρο-

πής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας µε
βάση την οποία οι µηχανικοί θα διεκδικήσουν
από την κυβέρνηση την κατάρτιση νοµοσχεδί-
ου  που θα διέπει τη συνταξιοδότηση και την
υγειονοµική τους περίθαλψη, παρουσίασε ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος στους
προέδρους των Περιφερειακών Τµηµάτων σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία
του ΤΕΕ την Πέµπτη, 23 Φεβρουαρίου 2006.
Βασικά θέµατα το ΤΣΜΕ∆Ε και οι Αµοιβές των
Μελετών Ιδιωτικών Έργων, στη Σύσκεψη των
προέδρων των Περιφερειακών Τµηµάτων µε
µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και αρµόδια
στελέχη του ΤΕΕ.

Συντονισµός για  ΚΠΣ

Συζητήθηκαν επίσης θέµατα που αφορούν
την πορεία υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ
2007-2013 και τονίστηκε η αναγκαιότητα κατα-
γραφής της εµπειρίας και του προβληµατισµού
των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ, στις Ε-
πιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ για την πο-
ρεία υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ. Στόχος ο κεντρι-
κός συντονισµός και η ολοκληρωµένη επεξερ-
γασία των θέσεων του ΤΕΕ, ενόψει του σχεδια-
σµού του ΕΣΠΑ και των ΕΠ 2007 - 2013.

Η συντονιστής της οµάδας που δηµιουργή-
θηκε σε συνέχεια της προηγούµενης, η κα Αν-
θή Πατεράκη, αναφέρθηκε στη διαδικασία ά-
µεσης πληροφόρησης και αλληλοενηµέρω-
σης που πρέπει να παρέχουν οι υποχρεωτι-

κώς συµµετέχοντες στις Επιτροπές Παρακο-
λούθησης  ως κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι
του ΤΕΕ, όπως και των άλλων Επιµελητηρίων
(Εµπορικού, Βιοµηχανικού, Βιοτεχνικού κλπ.). Η
πληροφόρηση αυτή ζητείται διά επιστολής
προς τους εκπροσώπους του ΤΕΕ στα Περι-
φερειακά Τµήµατα, υπό τη µορφή αφενός εκ-

θέσεως για τα βασικά σηµεία προόδου του
προγράµµατος, και αφετέρου µιας ενηµέρω-
σης για την τοποθέτηση που κάθε εκπρόσω-
πος έχει κάνει, ώστε να καταγράφεται η  ε-
µπειρία αλλά και τα διαδραµατιζόµενα στις Ε-
πιτροπές. Η κα Πατεράκη ανέφερε ότι σύµφω-
να µε την πληροφόρησή της η άποψη στα κε-
ντρικά του υπουργείου είναι να γίνουν 5 περι-
φερειακά προγράµµατα. Ένα για τον νησιωτι-
κό χώρο, βόρειο και νότιο Αιγαίο και Κρήτη,
το ∆εύτερο  για Μακεδονία - Θράκη, το τρίτο
για την  Αττική, το Τέταρτο για Ήπειρο - Κε-
ντρική και Ανατολική Στερεά - Θεσσαλία και
το πέµπτο για Ιόνια - ∆υτική Στερεά και Πε-
λοπόννησο. Τόνισε ότι η παρακολούθηση των

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ

«Θέλουµε κλάδο προνοιακών παροχών. Θέλουµε να µην υπάρχουν
διαφοροποιήσεις µεταξύ νέων και παλαιών µηχανικών. Θέλουµε η

σύνταξη για τους αυτοαπασχολούµενους να είναι δύο χιλιάδες ευρώ
τον µήνα και από αυτήν θα συναρτώνται οι παροχές των µισθωτών,

σύµφωνα µε την απόφαση της αντιπροσωπείας του 2003 που συνολικά
µας δεσµεύει.  Θέλουµε οι εισφορές να είναι σε επίπεδο ανοχής και όχι

µόνο για τα δέκα πρώτα χρόνια όπου προτείνονται ειδικά µέτρα.  
Είναι µια πρόταση συγκεκριµένη και λιτή, απλή στη λογική της. 

Εάν συµφωνήσουµε,  αυτή πρέπει να διεκδικήσουµε, ενωµένοι, προς το
υπουργείο Απασχόλησης. Είναι  οµόφωνη η απόφαση της ∆.Ε. Εµείς
λέµε: Θέλουµε αυτά. Έχετε δεσµευτεί, θέλουµε σχέδιο νόµου για την
αναδιάρθρωση των κλάδων, ένα. ∆ύο, έχετε δεσµευτεί ότι θα περάσει

το σχέδιο νόµου, άρα είστε δεσµευµένοι σε αυτό. 
Και τρία, θέλουµε σε αυτό το σχέδιο νόµου να περιλαµβάνονται αυτά
τα πράγµατα και ας καθίσουµε κάτω µαζί τα στελέχη του ΤΕΕ, του

ΤΣΜΕ∆Ε και του υπουργείου, να το διατυπώσουµε. 

Στη Σύσκεψη, υπό την πρεδρία του  Γ. Αλαβάνου
συµµετείχαν:
Ο Μ.  ∆ρακάκης Α΄ Αντιπρόεδρος, οι  Χ.  Σινάνης (αρµόδιος για τα θέµατα των ΠΤ), Κ.  Κρεµα-

λής και Η.  Χρήστου Μέλη της ∆.Ε., καθώς και ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. ∆ηµ.  Αγορής.
Από τα ΠΤ/ΤΕΕ συµµετείχαν οι  Σ.  Τζακόπουλος πρόεδρος ΠΤ/Κεντρικής Μακεδονίας, Ν.  Πα-

παθανασίου πρόεδρος ΠΤ/Θράκης, Ντ.  ∆ιαµάντος  πρόεδρος ΠΤ/Κεντρ. & ∆υτ. Θεσσαλίας, Παν.
Βενέρης  πρόεδρος ΠΤ/∆ωδεκανήσου, Νικ.  Σπίγγος  πρόεδρος ΠΤ/Κέρκυρας, Γ.  Παπαναστασίου
πρόεδρος ΠΤ/Αιτωλ/νίας, ∆ηµ.  Μάντζαρης πρόεδρος ΠΤ/ΒΑ Αιγαίου, ∆ηµ.  Καµαριώτης  πρόε-
δρος ΠΤ/Εύβοιας, Κων.  Γκόνης πρόεδρος Αντ/πείας ΠΤ/Πελοποννήσου, Ι.  Βαϊλάκης ΓΓ ∆Ε ΠΤ/Α-
νατ. Κρήτης και ο κ. Στ.  Λύκος αντιπρόεδρος ∆Ε ΠΤ/∆υτ. Κρήτης.
Παρόντες ήταν ακόµη ο κ. ∆ηµ.  ∆ουνούκος  Σύµβουλος ΤΕΕ σε ασφαλιστικά θέµατα, η κα Α.

Ποντικάκου προϊσταµένη του Τµ. Επαγγελµατικής Ανάπτυξης, η κα  Α.  Βιολάκη  από το Γραφείο
Προέδρου, καθώς και η κα Α.  Πατεράκη  και ο κ. Κ.  Καρατσώλης Μέλη της Οµάδας ∆ράσης για
τα θέµατα του Γ΄ ΚΠΣ & ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τέσσερις αρχές για το νέο
ασφαλιστικό νόµο των µηχανικών
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προγραµµάτων και Κοινοτικού Πλαισίου Στή-
ριξης είναι καθοριστική για το ίδιο το ΤΕΕ, κα-
θώς από εκεί περνάει η απασχόληση των µη-
χανικών αλλά και οι θέσεις του κεντρικού.
Χρειάζονται εποµένως δυναµικές σχέσεις
ΤΕΕ και Περιφερειακών Τµηµάτων του, ώστε
να αντιµετωπίζονται όσο γίνεται καλύτερα τα
θέµατα που προκύπτουν. Λόγω της δυσκολίας
των συναντήσεων που προβλέπονται κάθε
χρόνο (µία τουλάχιστον τυπική και άλλες, ά-
τυπες) δηµιουργείται συγκεκριµένη ιστοσελί-
δα του ΤΕΕ, µέσω της οποίας θα µπορούν τα
στελέχη να στέλνουν αλλά και να παίρνουν
θέσεις ή  µηνύµατα και να ανταλλάσσουν α-
πόψεις.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνος, εξήγη-

σε πως µέληµα του ΤΕΕ είναι να συµβάλει ώ-
στε να µη χαθεί ούτε ευρώ, τα ποσά να χρησι-
µοποιούνται στο σύνολό τους για αναπτυξια-
κά έργα και στη συνέχεια να υπάρξουν σηµα-
ντικές προτάσεις για το ∆΄ ΚΠΣ και κάλεσε ό-
λους να βοηθήσουν µε την εµπειρία τους την
ισχυρή Οµάδα ∆ράσης του ΤΕΕ. Ο κ. Σ. Τζακό-
πουλος, θύµισε ότι και στο παρελθόν, έστω σε
επίπεδο περιφέρειας έγιναν προτάσεις για να
διορθωθούν στο Γ΄, όσα παρατηρήθηκαν στο
Β΄ ΚΠΣ και διερωτήθηκε τι άλλαξε ώστε να γί-
νουν αποδεκτά όσα λέει το ΤΕΕ.
Ο κ. Ντ. ∆ιαµάντος  µίλησε για την έλλειψη

αποτίµησης µεταξύ του Β΄ και του Γ΄ ΚΠΣ και
για το θεσµικό έλλειµµα που υπάρχει τόσο
στο σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση. Οι

φορείς υλοποίησης, είπε, είναι απαξιωµένοι,
γι’ αυτό και ζήτησε να µάθει τους στόχους
τους οποίους έχει θέσει η Οµάδα. Σκοπός δεν
είναι αυτή καθεαυτή η απορροφητικότητα, ας
είναι µικρότερη, αλλά µε µεγαλύτερη ανταπο-
δοτικότητα στα έργα. 
Στόχος αυτής της Οµάδας είναι να µπορέ-

σουµε να κάνουµε αυτή την υπόθεση πιο επι-
χειρησιακή, πιέζοντας προς διάφορες κατευ-
θύνσεις και εστιάζοντας σε λίγα, επιλεγµένα
θέµατα, όχι εφ’ όλης της ύλης, απάντησε η κα
Πατεράκη. Ένα κριτήριο µπορεί να είναι για το
ΤΕΕ το πού κινείται η µεγαλύτερη µάζα των

µηχανικών ή πού θα έπρεπε να κινηθεί, ώστε
να έχουν δουλειές όλοι αύριο.
Ο κ. Γ. Παπαναστασίου παρατήρησε ότι οι

πέντε υπερπεριφέρειες είναι ένας έντεχνος
τρόπος να αλλάξει η κατανοµή έτσι ώστε η
προσπάθεια του ∆΄ ΚΠΣ να επιτύχει τη σύ-
γκλιση και την άρση ανισοτήτων, να επιτευ-
χθεί να µη µείνουν κάποιοι έξω από αυτό και
ζήτησε να πάρει θέση το ΤΕΕ πάνω σε αυτό.

Πρόταση για το ασφαλιστικό

Η κεντρική εισήγηση της Σύσκεψης που α-
ναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, εστιά-
στηκε στο θέµα του ν/σ για την αναδιάρθρω-
ση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε και της οµόφω-
νης σχετικής πρότασης της ∆.Ε., για την οποία
έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση στην Αντιπροσω-
πεία.
Αναφέρθηκαν οι αρχές που καθόρισαν το

πλαίσιο διαµόρφωσης της τελικής πρότασης,
η δέσµη των συγκεκριµένων µέτρων που την
αποτελούν, καθώς και οι άξονες των θέσεων
που τη συνοδεύουν (έχουν παρουσιαστεί ε-
κτενώς στις σελίδες του Ε∆ 2381). 
Οι Πρόεδροι και οι λοιποί εκπρόσωποι των

ΠΤ/ΤΕΕ, εξέφρασαν τις απόψεις τους και έθε-
σαν ερωτήµατα κυρίως επί του θέµατος των
εισφορών - παροχών που εισηγείται η πρότα-
ση της ∆.Ε., των ρυθµίσεων που προβλέπονται
για τους νέους µηχανικούς, καθώς και για το
θέµα της προώθησης του ν/σ στο Υπ. Απα-
σχόλησης, στα οποία τοποθετήθηκαν ο Πρόε-
δρος και τα παρόντα Μέλη της ∆.Ε.  Η συζήτη-
ση αυτή για το ΤΣΜΕ∆Ε, ως συνέχεια του κύ-
κλου των ενηµερωτικών συζητήσεων για το
ασφαλιστικό, που βρίσκεται σε εξέλιξη από
το περασµένο φθινόπωρο σε κεντρικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο, υπήρξε ένα ακόµη βήµα
ανταλλαγής απόψεων πριν την αναµενόµενη
τελική απόφαση από το Σώµα των Μηχανι-
κών. 
Αναφερόµενος στο σηµερινό συνταξιοδοτι-

κό καθεστώς, ο κ. Αλαβάνος είπε: «Έχει δώ-
σει το Υπουργείο Απασχόλησης ένα κατάλο-
γο των υψηλότερων και των ελαχίστων συ-
ντάξεων που παρέχουν τα ταµεία. Το ΤΣΜΕ∆Ε
είναι το δεύτερο από κάτω και η ανώτερη σύ-
νταξη για παράδειγµα που δίνει είναι οχτακό-
σια ευρώ, όταν ο µέσος όρος 26 ταµείων,  πε-
ριλαµβανοµένου και του ΤΣΜΕ∆Ε µέσα στον
µέσο όρο και του ΟΓΑ που έχει τη χαµηλότε-
ρη σύνταξη, είναι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ.
Αυτός είναι ο µέσος όρος». 
Εξήγησε ακόµη ότι οι ρυθµίσεις που προ-

βλέπονται στην πρόταση της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής για τους νέους µηχανικούς είναι ευ-

Ορίστηκαν 
οι διευθυντές του ΤΕΕ

Τ ο Υπηρεσιακό Συµβούλιο συνεδρίασεστις 2/3/06 και οµόφωνα επέλεξε τους 7
διευθυντές των Υπηρεσιών του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου.
Οι διευθυντές που επελέγησαν είναι:
Γεροστάθη  Σταυρούλα
Γιαλκέτση  Ιωάννα
Ταλιάνη  Ασπασία
Τοράκη  Αικατερίνη  
Σαµπάνης  ∆ηµήτριος
Ποντικάκου  Κυράννη
Παπαγεωργίου  Παρασκευή
Σε επόµενη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού

θα γίνει και η επιλογή των τµηµαταρχών.
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νοϊκότερες των σηµερινών: «Αυτό που πρέπει
να µείνει είναι ότι τα πρώτα δέκα χρόνια κά-
ποιος νέος µηχανικός δεν είναι υποχρεωµέ-
νος να πληρώσει εισφορά για την ειδική προ-
σαύξηση και µπορεί να την πληρώσει εκ των
υστέρων µε ευνοϊκούς όρους εάν το θελήσει. 
Η δεύτερη πρόταση που κάνουµε  για τους

νέους µηχανικούς: Τα πέντε χρόνια που ισχύ-
ουν τώρα µε µειωµένη εισφορά στο 60% της
εισφοράς για νέους µηχανικούς, δηλαδή ένας
νέος µηχανικός τα πέντε πρώτα χρόνια που
γράφεται στο ταµείο πληρώνει µειωµένη ει-
σφορά 60% να γίνουν εφτά και να κυµανθεί
ως εξής: 
Τα δυο πρώτα χρόνια να είναι 30% του συ-

νόλου της εισφοράς. Τα επόµενα δύο χρόνια
να είναι σαράντα πέντε τοις εκατό της µειω-
µένης εισφοράς και τα υπόλοιπα τέσσερα
χρόνια να είναι στο 60%. 
Αυτό σηµαίνει ότι ένας νέος µηχανικός ο ο-

ποίος δεν θα πληρώσει καθόλου ειδική προ-
σαύξηση θα πληρώνει λιγότερες εισφορές α-
πό αυτές που πληρώνει τώρα. ∆ηλαδή µε την
πρόταση που κάνουµε θα πληρώνει και λιγό-
τερες εισφορές από τις τωρινές εισφορές
του νέου µηχανικού».
∆εν απέκρυψε όµως ότι οι µηχανικοί θα

συναντήσουν µεγάλες δυσκολίες στην απο-
δοχή της πρότασής τους.  «Από τον προη-
γούµενο Υπουργό έχει σταλεί στο ΤΕΕ ένα
νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των κλά-
δων. 
Θεωρούµε βεβαίως ότι είναι νοµοσχέδιο

της Κυβέρνησης, δεν αφορά τον Υπουργό ο
οποίος άλλαξε. Το νοµοσχέδιο αυτό έχει θετι-
κά σηµεία,  αλλά έχει και σηµαντικότατα αρ-
νητικά. ∆εν περιλαµβάνει προβλέψεις που υ-
πάρχουν στην απόφαση της Αντιπροσωπείας
του 2003 και στην εξειδίκευσή της που έχει
κάνει η ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
Άρα οι τελικές αποφάσεις της  Αντιπροσω-

πείας χρειάζονται όλη την πίεση των µηχανι-
κών για να γίνουν αποδεκτές από το Υπουρ-
γείο. Γενικότερα οι προβλέψεις του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Εµπορίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Κυβέρνησης και εάν θέλετε της µεγάλης
πλειοψηφίας της Βουλής δεν είναι προς την
κατεύθυνση που εµείς οδηγούµε τα πράγµα-
τα. 
∆ηλαδή δεν είναι ούτε να αυξηθούνε οι συ-

ντάξεις, ούτε να δηµιουργηθεί κλάδος προ-
νοιακών παροχών, για παράδειγµα. Έχουµε
βέβαια ένα πολύ ισχυρό ατού, ότι αυτά που
ζητάµε σε πολύ µεγάλο βαθµό τα άλλα τα-
µεία τα έχουν καταφέρει, ότι έχουµε ένα υ-
γιές ταµείο και ότι είναι προτάσεις που θεω-

ρούµε ότι δεν θίγουν τη βιωσιµότητα του
ΤΣΜΕ∆Εσε βάθος χρόνου. 
Αλλά µη θεωρήσουµε ποτέ και ότι δεν θα

χρειαστεί αγώνας εάν συµφωνήσουµε σε αυ-
τές τις διατάξεις».

Οι αµοιβές στα ιδιωτικά έργα

Το ασφαλιστικό θέµα είναι άµεσα συνδεδε-
µένο µε την απασχόληση και τις αµοιβές.  Για
το θέµα της αναπροσαρµογής των αµοιβών
των µελετών ιδιωτικών έργων, ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ ενηµέρωσε για τις ενέργειες που έχουν ή-
δη δροµολογηθεί στον τοµέα αυτό. «Υπήρχε»
είπε ο κ. Αλαβάνος «µια απόφαση του Λιάσκα
ως Υπουργού το 1989 η οποία προέβλεπε µε-
γάλη αύξηση των έως και τότε “παγωµένων” α-
µοιβών, προέβλεπε αναθεώρηση ανά εξάµηνο
µε υπουργικές αποφάσεις. 
Επί δώδεκα, δεκατρία χρόνια υπουργικές α-

ποφάσεις βγαίνανε και κρατούσαν στο ίδιο επί-
πεδο τις αµοιβές χωρίς αναθεώρηση. Το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας µετά από προσφυγή
του Τεχνικού Επιµελητηρίου και του ΣΑ∆ΑΣ α-
ποφάνθηκε ότι ο συµβατικός προϋπολογισµός
είναι άκυρος. 
Η ισχύουσα νοµοθεσία, προβλέπει  ότι το Τε-

χνικό Επιµελητήριο ελέγχει και προσδιορίζει
τις αµοιβές µε βάση την προµέτρηση για τον
προϋπολογισµό ενός έργου. Όλες οι αµοιβές
προσδιορίζονται  και ουσιαστικά πληρώνονται
στο Τεχνικό Επιµελητήριο,  που εξουσιοδότησε
από κάποια χρονική στιγµή την Εθνική Τράπεζα
για την είσπραξή τους. 
Αυτή, λοιπόν, τη νοµοθεσία η οποία ισχύει

και υπάρχει, απλώς αδράνησε για πολλά χρό-
νια γιατί δεν µπορούσε να  υλοποιηθεί, την ε-
παναφέρουµε.  Η διαδικασία υλοποιείται µε  η-
λεκτρονικό τρόπο για όλη την Ελλάδα, µέσω υ-
πολογιστών. 
Ετοιµάζονται  προγράµµατα και για τον τρό-

πο υπολογισµού των αµοιβών. Για ιδιωτικά
προγράµµατα, θα επιβεβαιώνεται η ορθότητα
και η αξιοπιστία τους. Θα υπάρχει άµεση επι-
κοινωνία των µηχανικών και των πελατών τους
µε το Τεχνικό Επιµελητήριο και του Τεχνικού Ε-
πιµελητηρίου µε την Εθνική Τράπεζα. Μετά θα
ενηµερώνονται οι πολεοδοµίες. 
Το ΤΕΕ έχει χρηµατοδοτηθεί γι’ αυτό  από έ-

να πρόγραµµα της τάξης του ενός εκατοµµυρί-
ου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ από την Κοινωνία
της Πληροφορίας.
Οι αµοιβές που υπάρχουν είναι απαράδε-

κτες. Ποιο θα είναι το ύψος των αµοιβών; Συ-
στήσαµε µια οµάδα για να υπολογίζει τις αµοι-
βές πολλών κατηγοριών κτιριακών έργων µε
βάση το τετραγωνικό µέτρο. Οι προτάσεις που

έκανε είναι αρκετά κοντά στην πρόβλεψη που
υπάρχει στο νέο κανονισµό αµοιβών µελετών
για τα δηµόσια έργα.
Λέµε, λοιπόν, να στηριχθούµε καταρχήν

στον κανονισµό του ∆ηµοσίου οπότε θα είναι
και αυτόµατη η αναπροσαρµογή των αµοιβών
όπως προβλέπεται για το ∆ηµόσιο. ∆εν µπο-
ρούµε να πάµε, για πολλούς λόγους, στο ύψος
που προβλέπεται για το ∆ηµόσιο. Η τελική α-
πόφαση θα ανακοινωθεί στη συνδιάσκεψη της
Ρόδου, στις αρχές Απριλίου».   
Απαντώντας σε ερώτηση του Στ. Λύκου για

παρέµβαση του ΙΟΚ, ώστε να αναπροσαρµο-
στούν τα τιµολόγια των ∆ηµοσίων Έργων, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ είπε: «Υπογράφουµε µε το
Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών µια προ-
γραµµατική σύµβαση σε ετήσια βάση που θα α-
νανεώνεται αυτόµατα στα επόµενα χρόνια ό-
που το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών θα
παίζει το ρόλο του Ινστιτούτου, του Οικονοµι-
κού Ινστιτούτου του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
∆ηλαδή σε ερωτήµατα που θα του θέτουµε θα
είναι υποχρεωµένο να απαντάει σε επαγγελ-
µατική βάση και το γρηγορότερο δυνατόν».  

Το Οργανόγραµµα

Παρουσιάστηκε ακόµα, το νέο οργανόγραµ-
µα του ΤΣΜΕ∆Ε από τον κ. ∆. ∆ουνούκο. Το
ΤΣΜΕ∆Ε, είπε,  «έχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
το οποίο είναι η κορυφή από πάνω και εν συ-
νεχεία ο πρόεδρος. Η καινοτοµία σε αυτό τον
οργανισµό είναι οι αυξηµένες αρµοδιότητες
του Γενικού ∆ιευθυντή. 
∆ηλαδή ουσιαστικά το ταµείο διοικείται και

λειτουργεί από τον µάνατζερ, από τον Γενικό
∆ιευθυντή. Έχουν αλλάξει κάποιες διευθύν-
σεις µε  βασικά στοιχεία  ότι καταργείται η
δοµή  η οποία υπάρχει στον κλάδο υγείας Τε-
χνικών και γίνεται µια διοικητική υπηρεσία
γιατί ουσιαστικά της έχουν αφαιρεθεί όλες οι
δυνατότητες και όλες οι αρµοδιότητες να
προσφέρει υγειονοµικές υπηρεσίες, είναι υ-
πηρεσία ελέγχου µόνο. Και υπάρχει το Τµήµα
Ελεγκτών Γιατρών. Επίσης ιδρύεται ένα Τµήµα
Επιθεωρητών».
Αναφερόµενος στο θέµα οργάνωσης γρα-

φείων και τµηµάτων στην περιφέρεια ο κ.
∆ουνούκος είπε, «θα συνδεθούµε on line µε
όλα τα τµήµατα γιατί αυτό είναι το πρόγραµ-
µά µας και µέσα από το παράλληλο µηχανο-
γραφικό σύστηµα στο οποίο θα µπορούν να
µπαίνουν όλα τα τµήµατα θα µπορούν να
βγαίνουν οι συντάξεις, είτε  στην Άρτα είτε
στην Πρέβεζα είτε οπουδήποτε, από εκεί, το-
πικά». 
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Γράµµα προς αρµοδίους

Κύριε Υπουργέ,
Μετά το νέο Νόµο 3316/2005 περί αναθέ-

σεως µελετών, οι προκηρύξεις που αφο-
ρούν στην ανάθεση µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ,
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα και θέ-
τουν τόσο ζήτηµα άσκησης του επαγγέλµα-
τος του µελετητή των κατηγοριών 1 και 2
του µητρώου µελετητών (Χωροτάκτη και
Πολεοδόµου), όσο και δηµοσίου συµφέρο-
ντος (ποιότητα σχεδιασµού - δαπάνη δηµο-
σίων πόρων).
Ειδικότερα, σε ορισµένες προκηρύξεις

παρατηρείται:
• Απαίτηση  αναγκαστικών  συµπράξεων

διαφόρων  ειδικοτήτων χωρίς Απόφαση Υ-
πουργού για τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

• Αυθαίρετη  κατανοµή  αµοιβής  στις  διά-
φορες  ειδικότητες χωρίς η κατανοµή αυτή
να έχει θεσµοθετηθεί αρµοδίως.

• Απαίτηση  απόδειξης  ειδικής  τεχνικής
καταλληλότητας  µε πληθώρα ειδικών συ-

νεργατών και µάλιστα µελετητών, αυθαίρε-
τα επιλεγοµένων χωρίς τη θέσπιση των α-
ντίστοιχων προδιαγραφών και αµοιβών.
Όλα τα παραπάνω προκαλούν µεγάλη α-

ναστάτωση στους µελετητές µε συνέπεια
πληθώρα αντιδράσεων, µέσω ενστάσεων,
προς τους Φορείς ανάθεσης (ΟΤΑ) οι οποίοι
µε τη σειρά τους βρίσκονται σε σύγχυση µε
τελικό αποτέλεσµα τις καθυστερήσεις και
ακυρώσεις των µελετών.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιµάται ότι

κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εκδο-
θούν, άµεσα, Υπουργικές Αποφάσεις  για:
α)  τις προεκτιµώµενες αµοιβές των µε-

λετητών Κατηγορίας 1 και 2 (Ρυθµιστικά
Σχέδια, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ΠΜ)
β) τις προδιαγραφές και τις προεκτιµώµε-

νες αµοιβές των λοιπών ειδικοτήτων των
µελετητών που απαιτούνται από τους φο-
ρείς ανάθεσης για τη σύνταξη των
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. (Στις µέχρι σήµερα προκηρύ-

ξεις αναφέρονται είτε ως ειδικοί 
συνεργάτες και σύµβουλοι,  είτε ως 
συµπράττοντες µελετητές)
Επειδή συµµεριζόµαστε απόλυτα 

την ανάγκη να προχωρήσει ο Χωροταξικός
και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
-όπως και εσείς κατ΄ επανάληψη έχετε υπο-
στηρίξει- και µέχρι την έκδοση των αναγκαίων
Υπουργικών Αποφάσεων για τις προκηρύξεις
που αφορούν στην ανάθεση µελετών
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, προτείνουµε το εξής:

• Να σταλεί εγκύκλιος από το Υπουργείο
σας, προς τους αναθέτοντες Φορείς, η ο-
ποία να υπενθυµίζει την υποχρεωτική εφαρ-
µογή των προκηρύξεων σύµφωνα µε τη
σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε και να επι-
σηµαίνεται ότι:

• Η αµοιβή των µελετητών της Κατηγο-
ρίας 1 και 2 (Χωροτάκτη και Πολεοδόµου) να
είναι σύµφωνη µε την Υ.Α.9572/2000 (ΦΕΚ
209 ∆΄) και να µη συµπεριλαµβάνονται σ’ αυ-
τή οι αµοιβές µελετητών άλλων ειδικοτή-
των.

Προς  τον  Υπουργό  ΠΕΧΩ∆Ε    κ.  Γιώργο  Σουφλιά  

Σ την Αθήνα θα πραγµατοποιηθεί η Γ΄ µετα-συ-
νεδριακή Ηµερίδα για τα ∆ηµόσια Έργα. Ό-

πως είναι γνωστό, το ΤΕΕ αποφάσισε, σε συνέ-
χεια του µεγάλου συνεδρίου για ∆ηµόσια Έργα
που διοργάνωσε πέρσι τον Απρίλιο και µε βάση
τα συµπεράσµατά του, να συνεχίσει το διάλογο
όλων των άµεσα εµπλεκόµενων στην παραγωγή
των έργων, πάνω σε ειδικότερα ζητήµατα.
Η µελέτη και η κατασκευή ενός τεχνικού δηµό-

σιου έργου, καθώς και η επίβλεψή του αποτελούν
τα σηµαντικότερα στάδια του κύκλου ζωής κάθε
έργου. Για καθένα από αυτά τα στάδια υπάρχουν
πολλά και σηµαντικά θέµατα, που αποτελούν ση-
µεία διαρκούς διερεύνησης προς βελτιστοποίηση,
τόσο από την πλευρά του ∆ηµοσίου (και κυρίως
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, που έχει την κατά νόµο αρµο-
διότητα για τη διαµόρφωση του πλαισίου παρα-
γωγής των ∆ηµόσιων Έργων στη χώρα), όσο και
από την πλευρά των ιδιωτών (τεχνικών εταιρει-

ών, µηχανικών κλπ.) και των οργανώσεών τους,
που αποτελούν βασικούς συντελεστές στην πα-
ραγωγή των έργων.
Η συγκεκριµένη Ηµερίδα δεν στοχεύει στην ε-

ξέταση µεµονωµένων θεµάτων καθενός από τα
στάδια αυτά, αλλά στην εξέταση των συσχετίσε-
ων µεταξύ τους, των σηµείων όπου το ένα επηρε-

άζεται από το(τα) άλλο(-α) και των θεµάτων που
θα µπορούσαν µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις
και µέτρα να βελτιώσουν συνολικά την παραγω-
γή δηµοσίων έργων, αποφεύγοντας έτσι λύσεις
υποβελτιστοποίησης ή µικρής αποτελεσµατικότη-
τας, που προκύπτουν από την επίλυση των µεµο-
νωµένων θεµάτων κάθε σταδίου χωριστά.

Οι συσχετίσεις αυτές προκύπτουν από τη δο-
µή του υφιστάµενου συστήµατος παραγωγής
των δηµοσίων έργων, την αλληλουχία των υλο-
ποιούµενων δράσεων, τις σχέσεις µεταξύ των
συντελεστών παραγωγής (δηµόσιων υπηρε-
σιών και ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών και µη-
χανικών), τις υφιστάµενες αρµοδιότητές τους,
την ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν συνολι-
κά τα θέµατα της παραγωγής των έργων, τα κε-
νά που υπάρχουν στις σχέσεις µεταξύ τους, τις
σχέσεις τους µε το άµεσο και έµµεσο ευρύτερο
περιβάλλον τους (άλλοι ιδιωτικοί φορείς  - Τρά-
πεζες κλπ. - δηµόσιοι φορείς και οι φορείς της
Ε. Ένωσης, κλπ.), κ.ά. 
Η συνδυασµένη θεώρηση και η προσπάθεια ε-

ξεύρεσης και διατύπωσης λύσεων στα «κοινά»
θέµατα της µελέτης, της επίβλεψης και της κατα-
σκευής των έργων είναι βέβαιο ότι θα συµβά-
λουν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση πολλών από
τα προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα και απα-
σχολούν όλους τους συντελεστές παραγωγής
αλλά και ευρύτερα τους χρήστες των υποδοµών
και τους πολίτες της χώρας ευρύτερα.

∆ηµόσια Έργα: 
Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή

Ηµερίδα
Πέµπτη,  23  Μαρτίου  2006,  ώρα  9:00

Ξενοδοχείο  «Εsperia  Ρalace»  (οδός  Σταδίου)
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Ηδηµοσίευση των προτάσεων αυτών  κρίνεταισηµαντική όχι µόνο για τους εργαζοµένους

και τους εµπλεκοµένους στη διαδικασία αποµά-

κρυνσης του αµιάντου (π.χ. εργολάβοι, Επιθεώ-

ρηση Εργασίας), αλλά επίσης και για τη διαµόρ-
φωση µιας ολοκληρωµένης πρότασης η οποία
θα απαντά στο πρωτεύον θέµα της προστασίας
της υγείας του πληθυσµού, καθώς και στο θέµα
των οικονοµικών επιπτώσεων που ανακύπτει για
την εθνική µας οικονοµία. Όπως τονίζεται στις
προτάσεις που ακολουθούν το θέµα είναι εθνι-
κής σηµασίας και απαιτεί ένα εθνικό σχεδιασµό
στην κατεύθυνση συγκρότησης κρατικού φορέα
που θα διασφαλίσει την ευθύνη της Πολιτείας. 
Ακολουθεί το κείµενο των προτάσεων που

παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του ΣΥΑΕ της 7-
2-2006, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί µε τη
συµβολή των µελών της Μόνιµης Επιτροπής Συν-
θηκών Ασφάλειας και Υγείας στον Εργασιακό
Χώρο του ΤΕΕ. 

Εισαγωγή

Οι προτάσεις  του ΤΕΕ που ακολουθούν, περι-
λαµβάνουν:
α) την γενική  τοποθέτηση  η οποία αφορά τους

όρους που προσδιορίζουν την προστασία της υ-
γείας στη χώρα µας από τον αµίαντο και ξεφεύ-
γουν από τα όρια και τη λογική της εναρµόνισης
µε την κοινοτική Οδηγία και

β) τις ειδικές  προτάσεις  για τη βελτίωση του
σχ. Π∆, προκειµένου στις σηµερινές συνθήκες να
επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατόν.

Α. Γενική Τοποθέτηση

Με αφορµή την εναρµόνιση της νοµοθεσίας
της χώρας µας µε τις προβλέψεις της κοινοτικής
Οδηγίας (προθεσµία µέχρι 15-4-2006) για την
προστασία από τις επιπτώσεις της έκθεσης στον
αµίαντο, διαπιστώνεται ότι το θέµα είναι πολύ
πιο σύνθετο από µια συνήθη νοµοθετική εναρ-
µόνιση και ότι η  χώρα  µας  δεν  είναι  προετοιµα-
σµένη  για την αντιµετώπισή του. Το αποτέλεσµα
της εναρµόνισης θα είναι η θέσπιση ακόµη ενός

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, το
θέµα της προστασίας της υγείας
τόσο του πληθυσµού, όσο και των
εργαζοµένων που απασχολούνται
σε εργασίες αποµάκρυνσης του
αµιάντου από κτίρια και
εγκαταστάσεις, έχει απασχολήσει
κατ’ επανάληψη την κοινή γνώµη
της χώρας µας, ασφαλώς όχι
αδικαιολόγητα λόγω της
αδιαµφισβήτητης επικινδυνότητας
των υλικών που περιέχουν αµίαντο,
αλλά και της εκτεταµένης χρήσης
τους στην Ελλάδα.  Το ειδικότερο
θέµα της προστασίας των
εργαζοµένων, έχει τεθεί σε
συζήτηση στο Συµβούλιο Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας

(ΣΥΑΕ) του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, µε
αφορµή την εναρµόνιση της
χώρας µας µε την κοινοτική
Οδηγία για την προστασία των
εργαζοµένων που εκτίθενται σε
αµίαντο κατά την εργασία, σε
συµµόρφωση µε την Οδηγία
83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και την Οδηγία
2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου. 
Στο πλαίσιο αυτό, διαµορφώθηκαν
οι προτάσεις  της Μόνιµης
Επιτροπής Συνθηκών Ασφάλειας
και Υγείας στον εργασιακό χώρο
του ΤΕΕ.

Προτάσεις  για την προστασία των εργαζοµένων
που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ
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διατάγµατος το οποίο στην πράξη θα εφαρµόζε-
ται πληµµελώς. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγου-
µε, διότι δεν  υπάρχουν  µια  σειρά  σηµαντικές
προϋποθέσεις, όπως: 

1. ενηµέρωση  εκείνων που ενδέχεται να εκτε-
θούν στον αµίαντο, όπως εργαζόµενοι σε τεχνι-
κά επαγγέλµατα (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, µο-
νωτές, ψυκτικοί, επιβλέποντες τεχνικών έργων)
αλλά και χιλιάδες ιδιοκτήτες κτισµάτων µε υλικά
που περιέχουν αµίαντο (π.χ. αµιαντοτσιµέντο)

2. καταγραφή  των  κυριότερων  εφαρµογών  α-
µιάντου (αµιαντοτσιµέντο, µονώσεις, επιχρίσµα-
τα, δάπεδα, οροφές, κλπ.), και ενηµέρωση  των
κατόχων  κτιρίων και εξοπλισµού που περιέχει α-
µίαντο και ευθύνονται για την ασφαλή διαχείρι-
σή του

3. διάχυτη  τεχνογνωσία  και  εµπειρία  για  τη
διάγνωση  του  αµιάντου στις εφαρµογές του, α-
ξιολόγηση των κινδύνων και διατύπωση της εν-
δεδειγµένης κάθε φορά αντιµετώπισης, ώστε να
αποτραπεί η άσκοπη και συχνά επικίνδυνη αφαί-
ρεσή του, ή το αντίθετο

4. εθνικά  πρότυπα  και  κανονισµοί  για τις διά-
φορες εργασίες, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό
(π.χ. εγκλεισµού αµιάντου, αποµόνωσης χώρων
αποξήλωσης, απορρύπανσης εργαζοµένων, συ-
ντήρησης εξοπλισµού, κλπ.)

5. Επιθεώρηση  Εργασίας  ικανή  να  διαχειριστεί
το  θέµα  σε  όλη  την  Ελλάδα, δηλαδή  µε προσω-
πικό εκπαιδευµένο να αναγνωρίζει τα υλικά που
µπορεί να περιέχουν αµίαντο, να υποδεικνύει την
ορθή µέθοδο αντιµετώπισης, µε σύγχρονη οργά-
νωση και υποδοµή. Ταυτόχρονα, το Κέντρο Α-
σφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) του Υ-
πουργείου Απασχόλησης, δεν διαθέτει τους πό-
ρους για να υποστηρίξει την Επιθεώρηση Εργα-
σίας  µε διαρκή ενηµέρωση, εκπαίδευση και µε-
τρήσεις (δειγµατοληψία και ανάλυση), ενώ τα ερ-
γαστήριά του υπολειτουργούν

6. εργαστήρια  πιστοποιηµένα  για  µετρήσεις
(δειγµατοληψία-ανάλυση) αµιάντου, τα οποία να
βεβαιώνουν υπεύθυνα και ανεξάρτητα για την
καθαρότητα ενός χώρου από αµίαντο (π.χ. µετά
τις εργασίες αποµάκρυνσης) και φορείς,  οι οποί-
οι µε το έργο και την εµπειρία τους µέχρι σήµε-
ρα για τον αµίαντο, να µπορούν να αναλάβουν
την εκπαίδευση  των  εµπλεκοµένων

7. σύστηµα  καταγραφής  των  επαγγελµατικών
ασθενειών

8. χώροι  ταφής  του  αµιάντου  που να πληρούν
τις απαιτήσεις ασφαλείας για το περιβάλλον και
τους κατοίκους και να καθιστούν οικονοµικά εφι-
κτή την ασφαλή απόρριψη.
Το θέµα της προστασίας από τον αµίαντο εί-

ναι ιδιαίτερα  σηµαντικό  για  την  υγεία  του  πληθυ-
σµού  και  αφορά  ειδικά  τη  χώρα  µας,  διότι: µέχρι
το 2000 υπήρχε εξόρυξη αµιάντου (ορυχείο ΜΑ-
ΒΕ στο Ζιδάνι της Κοζάνης), παραγωγή προϊό-

ντων µέχρι το 2003 (εργοστάσια ΕΛΕΝΙΤ, ΑΜΙΑ-
ΝΤΙΤ, κ.ά.) και χρήση των προϊόντων ακόµη και
σήµερα σε πλήθος εφαρµογών (στέγες, επιχρί-
σµατα, µονώσεις, εργοστάσια, πλοία, αµιαντό-
σχοινα, τσιµούχες, κλπ.). 

1. Μέχρι να απαγορευτεί οριστικά η χρήση του
αµιάντου, πολλοί εργαζόµενοι αλλά και πληθυ-
σµός έχουν ήδη εκτεθεί στο υλικό αυτό, µε απο-
τέλεσµα την πιθανή εκδήλωση καρκίνου στην υ-
γεία τους τις προσεχείς δεκαετίες.

2. Τον µεγαλύτερο κίνδυνο αντιµετωπίζουν ερ-
γαζόµενοι στην αφαίρεση του αµιάντου, εργαζό-
µενοι που συναντούν αµίαντο κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους τυχαία και χωρίς να το γνωρί-
ζουν (π.χ. ανακαίνιση ή συντήρηση κτιρίων, εγκα-
ταστάσεων πλοίων, τρένων), καθώς και ανυπο-
ψίαστος πληθυσµός.
Η ορθή  διαχείριση  της  προστασίας  από  τον  α-

µίαντο  που  έχει  χρησιµοποιηθεί,  τόσο των εργα-
ζοµένων όσο και του πληθυσµού γενικότερα, εί-
ναι θέµα  εθνικής  σηµασίας.  Επισηµαίνεται ότι
ορθή διαχείριση δεν σηµαίνει απαραίτητα άµεση
αποµάκρυνση του αµιάντου, ακόµη και όταν αυτή
γίνεται µε διεθνώς δόκιµες µεθόδους και διαδι-
κασίες. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που είναι
προτιµότερο να µην υπάρξει αποµάκρυνση και οι
κίνδυνοι να αντιµετωπιστούν µε προστατευτική
επικάλυψη, στεγανοποίηση ή εγκλεισµό.  Σε κάθε
περίπτωση, απαιτείται µια υπεύθυνη εκτίµηση
της κατάστασης του υλικού από ειδικευµένα άτο-
µα και επιλογή της κατάλληλης µεθόδου, διαφο-
ρετικά θα δηµιουργούνται οι καρκινοπαθείς του
µέλλοντος.
Επιπλέον, η µη ορθή διαχείριση δηµιουργεί

προϋποθέσεις για εκµετάλλευση  του  θέµατος
από οικονοµικά και άλλα συµφέροντα (π.χ. άσκο-
πη αφαίρεση και µεταφορά σε χωµατερές  τοξι-
κών αποβλήτων του εξωτερικού µε τεράστιο οι-
κονοµικό κόστος, ή υποτίµηση των κινδύνων από
την µη αφαίρεση µε επιπτώσεις στην υγεία).
Οι προαναφερθείσες ανεπάρκειες και κενά

του συστήµατος πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου, που έχουν συσσωρευτεί από χρόνια
στη χώρα µας, δηµιουργούν συνθήκες εξαιρετι-
κά επικίνδυνες για όσους έχουν ή εργάζονται µε
αµίαντο, σε βαθµό που το ΤΕΕ οφείλει να κρού-
σει τον κώδωνα του κινδύνου. Θεωρούµε ότι α-
παιτείται ένας εθνικός  σχεδιασµός για το ειδικό
αυτό θέµα στην κατεύθυνση συγκρότησης κρατι-
κού φορέα που θα διασφαλίσει την ευθύνη  της
Πολιτείας για το σύνολο των φάσεων και µε την
εµπλοκή των συναρµόδιων υπουργείων (Απα-
σχόλησης, Υγείας, ΥΠΕΧΩ∆Ε) θα αξιοποιήσει τις
δυνατότητες του ΤΕΕ, του ∆ηµόκριτου και των
πολυτεχνικών σχολών. Ειδικότερα, απαιτείται η
συγκρότηση  επιτροπής,  µε τη συµµετοχή και του
ΤΕΕ, µε σκοπό τη διατύπωση βραχυπρόθεσµων
και µακροπρόθεσµων προτάσεων για την κάλυ-

ψη των σηµαντικών προϋποθέσεων που αρχικά
αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν.
Το ΤΕΕ, εκτός από τις γραπτές προτάσεις επί

του Σχ. Π∆ που ακολουθούν, έχει σχεδιάσει κοι-
νή πρωτοβουλία µε την ΓΣΕΕ πριν το καλοκαίρι,
για την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και προώ-
θηση του εθνικού σχεδιασµού για την προστασία
από τον αµίαντο, ενώ προβαίνει στη συγκρότηση
οµάδων εργασίας για την εκπόνηση σχετικών
κανονισµών. Όµως, σε καµιά περίπτωση το ΤΕΕ
δεν µπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο της Πολι-
τείας και των συναρµόδιων φορέων.

Β. Ειδικές Προτάσεις

1. Η αφαίρεση αµιάντου εµπίπτει στα τεχνικά
έργα, ή στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.
Συνεπώς οι προβλέψεις του Σχ. Π∆ πρέπει να ε-
ναρµονιστούν για µεν τις εργασίες σε κτίρια και
άλλες εγκαταστάσεις µε εκείνες του Ν. 1396/83
και του Π∆ 305/96, για δε τις ναυπηγοεπισκευα-
στικές µε το Π∆ 70/90. Οι προβλέψεις αυτές ανα-
φέρονται:

1.1. στη «συνυπευθυνότητα»  των  βασικών  συ-
ντελεστών  του  έργου,  δηλ. του υπεργολάβου που
απασχολεί συνεργεία για την εκτέλεση των ερ-
γασιών, του εργολάβου τµήµατος του έργου, του
εργολάβου ολοκλήρου του έργου, µέχρι τον κύ-
ριο του έργου.  Η συνυπευθυνότητα αυτή προβλέ-
πεται ήδη από τον νοµοθέτη σε όλα τα προανα-
φερθέντα νοµοθετήµατα (άρθρο 3 και 5 του
Ν.1396/83, άρθ. 2 παρ. 8, άρθ. 3 παρ. 3, άρθ. 8 παρ.
3 του Π∆ 305/96, άρθρα 3, 4, 5 και 6 του Π∆
70/90). Συνεπώς όπου χρησιµοποιείται ο όρος
«εργοδότης», να εννοούνται οι βασικοί συντελε-
στές του έργου που προαναφέρθηκαν.

1.2. Στην κατάρτιση:  α) του Σχεδίου  Ασφάλειας
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και  Υγείας (ΣΑΥ) σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 όταν
πρόκειται για τεχνικό έργο το οποίο συντάσσεται
από τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας και β)
της Μελέτης  Μέτρων  Υγιεινής  και  Ασφάλειας
σύµφωνα µε το Π∆ 70/90 (άρθρο 8, παρ. 2) όταν
πρόκειται για ναυπηγοεπισκευαστική εργασία, η
οποία συντάσσεται από τον Μελετητή  µέτρων υ-
γιεινής και ασφάλειας και διαθέτει τα προσόντα
του άρθρου 9, εδάφ. Β του Π∆ 70/90. Τα προσόντα
του συντάκτη του ΣΑΥ προτείνεται να είναι εκείνα
του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση
του έργου (Τεχνικού Ασφάλειας).  Στο ΣΑΥ (ή στη
Μελέτη µέτρων Υ&Α) πρέπει να  περιλαµβάνεται
και  η  εκτίµηση  του  επαγγελµατικού  κινδύνου (Π∆
17/96) που αναφέρεται στο άρθρο 3 του σχ. Π∆.
Το ΣΑΥ προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις της παραγρ. 3 του άρθρου 12 του σχ. Π∆.

1.3. Το «ΣΑΥ» ή η «Μελέτη», πρέπει  να  κατατί-
θενται  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας  µαζί  µε  τη
γνωστοποίηση  της  έναρξης  των  εργασιών (χω-
ρίς να εγκρίνονται διότι αυτό δεν είναι εφικτό),
για να αποτρέπεται η εκ «των υστέρων» του α-
τυχήµατος ή της διαπίστωσης έλλειψης µέτρων,
σύνταξη ή συµπλήρωσή τους. Επιπλέον, το ΣΑΥ
πρέπει να κατατίθεται και στην πολεοδοµία, σύµ-
φωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆ 305/96, άρθρο 3
παράγρ. 8.

1.4. Στη γνωστοποίηση  της  έναρξης  των  εργα-
σιών  προς την Επιθεώρηση Εργασίας, για όλες
τις  περιπτώσεις εργασιών αφαίρεσης αµιάντου,
µε έντυπο ανάλογο εκείνου του Π∆ 305/96, προ-
σαρµοσµένο ώστε να αναφέρονται και υπογρά-
φουν όλοι οι συντελεστές του έργου από τον
Κύριο του Έργου (ΚτΕ) µέχρι τον εργοδότη του
συνεργείου (στο βαθµό που έχει ήδη επιλεγεί).
Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει και γνωστοποίη-

ση  της  περάτωσης  των  εργασιών,  η οποία θα
συνοδεύεται από τη βεβαίωση  καθαρότητας των
χώρων από αµίαντο από αρµόδιο φορέα ανε-
ξάρτητο του αναδόχου (βλ. κατωτέρω πρόταση 8,
καθώς και από τα  στοιχεία  των  εργαζοµένων
που έχουν απασχοληθεί (ονοµ/µο και αριθµός
µητρώου του ΙΚΑ). Τα επιπλέον αυτά στοιχεία
κρίνονται απαραίτητα, στην περίπτωση που ερ-
γαζόµενος ο οποίος ύστερα από δεκαετίες εµ-
φανίσει πρόβληµα υγείας οφειλόµενο στην έκ-
θεση στον αµίαντο, θα προσπαθήσει να αποδεί-
ξει την ευθύνη του εργοδότη ή των άλλων συ-
ντελεστών του έργου. Χωρίς τη βεβαίωση καθα-
ρότητας του χώρου να µην παραλαµβάνεται το
έργο από τον ΚτΕ.

2. Ως σποραδική  έκθεση  των εργαζοµένων,
πρέπει να οριστεί η εργασία µέχρι 4ώρες/εβδο-
µάδα, ώστε να απαλλάσσονται των υποχρεώσε-
ων των άρθρων 17 (ιατρική παρακολούθηση ερ-
γαζοµένων) και 18 (τήρηση ιατρικού µητρώου) µό-
νο τα πραγµατικά µικρά έργα αφαίρεσης αµιά-
ντου. Όµως, να µην απαλλάσσονται της ευθύνης
γνωστοποίησης των εργασιών στην Επιθεώρηση
Εργασίας (άρθρο 4). ∆ιαφορετικά, θα καταλήξει
να γνωστοποιούνται µόνο ορισµένα έργα αφαί-
ρεσης αµιάντου που δεν µπορούν να αποφύγουν
τη δηµοσιότητα.

3. Να  διαγραφεί  το  εδάφιο  β)  της  παραγρ.  2
του  άρθρου  3,  διότι αυτή η παράγραφος ενέχει
σοβαρούς κινδύνους. Η σηµερινή πρακτική στην
Ελλάδα είναι η αποµάκρυνση τέτοιων υλικών α-
πό ανειδίκευτους εργάτες, χωρίς µέσα προστα-
σίας, οι οποίοι αποµακρύνουν τα υλικά κοµµατιά-
ζοντάς τα, αποδεσµεύοντας ίνες και θέτοντας σε
κίνδυνο όχι µόνο τους ίδιους αλλά και το ευρύ-
τερο κοινό. Η ύπαρξη αυτής της παραγράφου
στην πράξη θα υπονοµεύσει την εφαρµογή του
πνεύµατος όλου του Π∆.

4. Στο άρθρο  3 να προστεθεί … αναθεωρείται
επί το αυστηρότερον όταν υπάρχουν λόγοι…

5. Στο άρθρο  7,  παράγρ.  3, επίσης  να προστε-
θεί … αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης για α-
ναθεώρηση επί το αυστηρότερον µεταξύ εργο-
δότη και … 

6. Παράγρ. 1 του άρθρου  5:  να απαγορεύεται  η
εφαρµογή του αµιάντου µε οποιαδήποτε µέθο-
δο. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η διατύπω-
ση «απαγορεύεται  η  εφαρµογή  του  αµιάντου  µε
τη  µέθοδο  του  ψεκασµού  και  κάθε  άλλη  µέθο-
δο...........».  Επίσης, να  αναφέρεται  ρητά  η  απαγό-
ρευση  εξόρυξης  και  µεταποίησης.

7. Άρθρο 6: να διαγραφεί η φράση «όσο  είναι
πρακτικά  δυνατόν», διότι δηµιουργεί προϋποθέ-
σεις διαφορετικών ερµηνειών.

8. Παράγρ. 4, άρθρο 7: Να προστεθεί α) ότι ύ-
στερα από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα (π.χ.
µετά την 15-4-2007), η δειγµατοληψία και ανάλυ-
ση των δειγµάτων γίνονται µόνο από διαπιστευ-

µένα εργαστήρια, και β) ότι οι φορείς που πραγ-

µατοποιούν τις µετρήσεις είναι ανεξάρτητοι του

εργοδότη.

9. Άρθρο 8: Το όριο των 0,1 ινών ανά cm3 ως

µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση, είναι

κατά τη γνώµη µας υψηλό για περιπτώσεις συνε-

χούς εργασίας (χρόνια) χωρίς µέσα προστασίας.

Θεωρούµε ότι θα πρέπει να θεσπιστεί αυστηρό-

τερο όριο.

10. Άρθρο 10: Να προστεθεί το «και»  στη φρά-

ση «ζητώντας πληροφορίες και  από τους ιδιο-

κτήτες των χώρων εάν παρίσταται ανάγκη».

11. Άρθρο 12: Σχέδιο Εργασίας

11.1. Εισαγωγή: Θέσπιση  ΣΑΥ στα τεχνικά έργα

και Μελέτης  Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας

στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, βλ. πρό-

ταση 1.2. ανωτέρω.

11.2. Προσόντα  συντάκτη  του Σχεδίου Εργα-

σίας, βλ. πρόταση 1.2. ανωτέρω.

11.3. παράγρ. 2, εδάφ. 3. Βλ. πρόταση 1.4 για τη

γνωστοποίηση  της  έναρξης  και  περάτωσης  των

εργασιών και τη βεβαίωση  καθαρότητας  του χώ-

ρου.

11.4. παράγρ. 4. Να διαγραφεί η φράση «εφό-

σον ζητηθεί», βλ. πρόταση 1.3.

11.5. παράγρ. 5: Τα προγράµµατα εκπαίδευσης

των εργαζοµένων φέρουν τις υπογραφές των

εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα

µε το υπόδειγµα (πρέπει να υπάρχει για να απο-

φεύγονται παρατυπίες).

12.  Άρθρο 14: 

12.1. Η διαδικασία αδειοδότησης είναι αναγκαία,

διότι εκτός από τις 2-3 εταιρείες που αυτή τη

στιγµή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε κά-

ποια σοβαρότητα (µεγαλύτερη ή µικρότερη ανά-

λογα µε την περίπτωση), πολλές εργασίες αµιά-

ντου γίνονται από εργολάβους µε τελείως λά-

θος τρόπο και µε σοβαρές συνέπειες για την υ-

γεία εργαζοµένων και κοινού.

12.2.  Οι απαιτήσεις της αδειοδότησης πρέπει,

µεταξύ άλλων, να περιλαµβάνουν: α) ότι η εται-

ρεία διαθέτει µηχανικό επίβλεψης και εργοδηγό

ειδικά εκπαιδευµένους στις εργασίες αφαίρεσης

αµιάντου, β) ότι διαθέτει άδεια διαχείρισης τοξι-

κών αποβλήτων.

12.3.  Η άδεια εκτέλεσης εργασιών αφαίρεσης

του αµιάντου να δίδεται ύστερα από γνωµοδό-

τηση του ΣΥΑΕ.

13. Άρθρο 15: 

Η επάρκεια της εκπαίδευσης των υπευθύνων

(επιβλέποντες και εργοδηγοί) κατά την εκτέλεση

εργασιών αφαίρεσης του αµιάντου, να αξιολο-

γείται από αρµόδιο φορέα (π.χ. ΤΕΕ, Υπ. Απασχό-

λησης. ∆ηµόκριτο, κλπ.), κατά την πρακτική που

ήδη εφαρµόζεται για ορισµένα επαγγέλµατα.


