
Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του
ΤΕΕ Γιάννης  Αλαβάνος  στη συνέντευξη Τύπου την
οποία οργάνωσε το ΤΕΕ, για τους δηµοσιογρά-
φους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του υπουργεί-
ου Παιδείας.
Σκοπός της συνέντευξης στην οποία συµµετεί-

χαν η Τόνια  Μοροπούλου, µέλος της ∆.Ε. και υπεύ-
θυνη της Οργανωτικής Επιτροπής των σχετικών
εκδηλώσεων που έχει προγραµµατίσει το ΤΕΕ,
καθώς και ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας  Ανδρεό-
πουλος, ήταν  να προβληθούν τόσο η διηµερίδα
µε θέµα «Οι Μηχανικοί στο ∆ηµόσιο ∆ιάλογο για
την Παιδεία. Θέσεις και ∆ράσεις του ΤΕΕ» (που έ-
γινε στις 27-28/3, στην αίθουσα του ΤΕΕ) όσο και η
Ηµερίδα  µε θέµα «Οι µεταπτυχιακές σπουδές
των Πολυτεχνείων, Εµπειρίες και Προοπτικές»
(πραγµατοποιήθηκε στις 30/3, στην αίθουσα τελε-
τών του ΕΜΠ). Στόχος των δύο εκδηλώσεων είναι
να συνεχιστεί κατά τρόπο διεξοδικό ο δηµόσιος
διάλογος µε την Πολιτεία και τους φορείς της
Παιδείας που είχε ξεκινήσει µε πρωτοβουλία του
ΤΕΕ από το 2003 µε το Τριήµερο «Παιδεία και Ά-
σκηση του Επαγγέλµατος του Μηχανικού προς το
∆ηµόσιο Όφελος».
Ο κ. Αλαβάνος, αναφέρθηκε εν συντοµία στο

πλαίσιο θέσεων του ΤΕΕ για την Παιδεία και την
άσκηση του επαγγέλµατος του Μηχανικού που
περιλαµβάνει η Απόφαση της ∆Ε/ΤΕΕ της 21ης
Μαρτίου 2006, λέγοντας:

«Το ΤΕΕ απαντά µε κατηγορηµατικό τρόπο
στις πιέσεις απορύθµισης και στις τάσεις υποβάθ-
µισης του επαγγέλµατος του µηχανικού, που α-

σκούν η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς και
η κατεύθυνση οργάνωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊ-
κού Χώρου της Ανώτατης Παιδείας, µε τη δοµή
που εισήγαγε η απόφαση της Βologna. ∆ιαπιστώ-
νει µε ιδιαίτερη ανησυχία την τάση να µετατραπεί
η Ανώτατη Εκπαίδευση σε απλή διαδικασία ταχύ-
ρυθµης κατάρτισης για τους χιλιάδες Ευρωπαίους
νέους και ασφαλώς και για τους Έλληνες. Και ε-
κτιµά ότι η ρύθµιση αυτή δεν µπορεί παρά να εί-
ναι συγκυριακή, διότι αποσταθεροποιεί τη θέση
της Ευρώπης στον ανταγωνισµό µε τις ΗΠΑ και
την Ιαπωνία, που διατηρούν υψηλά την ποιότητα
των σπουδών των µηχανικών.
Προβάλλει την αναγκαιότητα ενός “µετώπου” ό-

λων των συναφών δυνάµεων (φορείς µηχανικών,
Πολυτεχνεία κλπ.) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-
δο, ώστε να προβληθούν αντιστάσεις και να αντι-
µετωπιστούν οι επερχόµενες δυσµενείς επιπτώ-
σεις. Η πολιτική του ΤΕΕ συνδέει το διάλογο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µε αντισταθµιστικές ενέργει-
ες και θεσµικές παρεµβάσεις στα εθνικά µας
πλαίσια για την αντιµετώπιση της απορύθµισης
των επαγγελµάτων».

Οι  τρεις  οµιλητές      

Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται και
στην Ελλάδα τόσο από την Ευρωπαϊκή Οδηγία

για τις επαγγελµατικές ισοτιµίες όσο και από τις
εξελίξεις στον ακαδηµαϊκό χώρο (νέες Σχολές
και Τµήµατα στα Πανεπιστήµια και τα Πολυτε-
χνεία, νέες ειδικότητες) δείχνουν ότι βρισκόµαστε
ενώπιον ενός απολύτως διαφορετικού τοπίου α-
πό αυτό που γνωρίζαµε έως τώρα για το επάγ-
γελµα του Μηχανικού, τόνισε η κα Τ. Μοροπούλου,
εκφράζοντας τις θέσεις της Οργανωτικής Επιτρο-
πής. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια  του πρύτανη
του ΕΜΠ Α. Ανδρεόπουλου, για όσα διαδραµατιζο-
νται τις τελευταίες ηµέρες στη Γαλλία σχετικά µε
την Παιδεία και την απασχόληση: «Αυτά που συµ-
βαίνουν στη Γαλλία είναι παρωνυχίδα σε σχέση
µε όσα συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώ-
ρα µας». Αναφερόµενος, ο πρύτανης του ΕΜΠ, γε-
νικότερα στα προβλήµατα της Παιδείας που έ-
χουν οδηγήσει στις κινητοποιήσεις όλης της ακα-
δηµαϊκής κοινότητας αυτών των ηµερών, αλλά και
στην ευρύτερης συµµετοχής αυριανή πανεκπαι-
δευτική συγκέντρωση διαµαρτυρίας. Από το 1999
και µετά η ακαδηµαϊκή κοινότητα αισθάνεται ότι
δεν βρίσκεται απέναντι σε ένα «µέτωπο», αλλά
σε µια περικύκλωση. Συστηµατικά και στρατηγικά
τα τελευταία χρόνια διαµορφώνεται ένας περίγυ-
ρος επικίνδυνος για το τρίπτυχο εκπαίδευση - ε-
πάγγελµα - οικονοµικά δεδοµένα. Και αυτό δεν
µπορεί να συνεχιστεί.
Ο κ. Αλαβάνος, τόνισε ακόµα: Σε ό,τι αφορά γε-
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«Ο εθνικός διάλογος για την
Παιδεία, δεν είναι προσχηµατικός,
δεν προσφέρει άλλοθι για
ειληµµένες αποφάσεις. Είµαστε οι
πρώτοι που επιδιώξαµε να γίνει
ένας τέτοιος διάλογος και
εµµένουµε σ’ αυτόν ως τον µόνο
τρόπο για να καταλήξουµε σε
κοινά αποδεκτές λύσεις που θα
αναγνωρίζουν το ρόλο του
καθενός, ρόλο ουσιαστικό στην
παραγωγική διαδικασία, πλην,
όµως, διακριτό σύµφωνα µε τις
σπουδές. Κανένας δεν µπορεί να
λείψει και κανείς δεν περισσεύει».

Κορυφαία για το ΤΕΕ τα θέµατα Παιδείας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ



δρ
ασ
τη
ρι
ότ
ητ
ες

 Τ
ΕΕ

ΤΕΕ 2386 (3/4/06) 17

νικότερα τα ζητήµατα της Παιδείας ότι το ΤΕΕ υ-
περασπίζεται τις υφιστάµενες διατάξεις του Συ-
ντάγµατος περί Παιδείας, τάσσεται αδιαµφισβήτη-
τα υπέρ της διατήρησης του άρθρου 16 του Συ-
ντάγµατος, δηλαδή υπέρ του δηµόσιου χαρακτή-
ρα της Παιδείας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα
ΑΕΙ, υπέρ του αυτοδιοίκητου. ∆ίχως την προϋπό-
θεση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας στη διδασκα-
λία και στην έρευνα, πανεπιστήµιο δεν υπάρχει,
πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ µαζί µε τον Γ.Γ. του ΤΕΕ

Θεόδωρο  ∆ραγκιώτη, είχαν νωρίτερα δίωρη συ-
νάντηση µε την υπουργό Παιδείας Μαριέττα
Γιαννάκου,  παρουσία και του υφυπουργού Σπύ-
ρου  Ταλιαδούρου.
Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ό-

λα τα θέµατα που έχουν τεθεί από το ΤΕΕ τα τε-
λευταία χρόνια (συνταγµατικές διατάξεις, ισοτι-
µία πτυχίων, επαγγελµατικά δικαιώµατα, στήρι-
ξη της ακαδηµαϊκής έρευνας, πόροι κ.ά.). Η συζή-
τηση εξελίχθηκε µέσα σε πνεύµα συνεργασίας
και κατέληξε σε συµφωνία για την περαιτέρω
µελέτη των επιµέρους ζητηµάτων.

Οι  συνθήκες  στην  αγορά  εργασίας

Η κα Τ. Μωροπούλου αναφερόµενη στις νέες
συνθήκες, υπογράµµισε:

«Ήδη ασκούν το επάγγελµα και εγγράφονται
στα µητρώα των Μηχανικών µε τις διαδικασίες
του Συµβουλίου Απόδοσης Επαγγελµατικών Ισο-
τιµιών χωρίς εξετάσεις για την άδεια άσκησης α-
πόφοιτοι χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ο-
ποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει 5ετείς σπουδές
(οι περισσότεροι έχουν παρακολουθήσει 4ετείς
σπουδές). Στα 5 χρόνια λειτουργίας του ΣΑΕΙ έ-
χουν υποβληθεί 142 αιτήσεις για αναγνώριση που
αφορούν στα επαγγέλµατα των µηχανικών. Από
αυτές οι 80 έχουν εγκριθεί µε ή χωρίς αντισταθµι-
στικά µέτρα, ενώ 62 έχουν απορριφθεί. Αν και τα
νούµερα όπως προκύπτουν είναι µικρά σε σχέση
µε τους αποφοίτους των ελληνικών σχολών, είναι
πολύ µεγαλύτερα από αυτά που παρουσιάζονται
στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ για την αντίστοιχη
χρονική περίοδο. Κυρίως όµως δηµιουργούν θέµα
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων
3ετών ή 4ετών σπουδών της Ανώτατης Τεχνικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Για τους αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών

του Εξωτερικού, το ΤΕΕ έχει εισαγάγει υποειδικό-
τητες µε περιορισµό όµως του επαγγελµατικού
πεδίου ενασχόλησης σε σχέση µε τις 9 βασικές.

Έτσι έχουµε:
α/α Βασική  Αριθµός

Ειδικότητα υποειδ/των
1. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 39
2. Πολιτικοί Μηχανικοί 260
3. Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 15
4. Μηχανολόγοι Μηχανικοί 318
5. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 146
6. Ναυπηγοί Μηχανικοί 5
7. Χηµικοί Μηχανικοί 255
8. Μεταλλειολόγοι Μεταλλουργοί Μηχ. 126
9. Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 128

Γενικό Σύνολο 1.294

Είναι φανερό ότι στις περισσότερες από τις βα-
σικές ειδικότητες υπάρχουν πλήθος υποειδικοτή-
των. Το γνωστικό περιεχόµενο σχολών του εξω-
τερικού αντιστοιχεί σε κάποιες από αυτές, χωρίς
στις περισσότερες περιπτώσεις να αντιστοιχούν
στο σύνολο των δραστηριοτήτων των βασικών ει-
δικοτήτων. Η εγγραφή τους στο ΤΕΕ χωρίς εξετά-
σεις και µάλιστα µε πλήρη δικαιώµατα της βασικής
ειδικότητας στην οποία εντάσσονται, όπως επιτάσ-
σει ο εθνικός νόµος, οδηγεί τελικά σε απορύθµιση
των τεχνικών επαγγελµάτων στη χώρα µας.  
Από την άλλη µεριά µία κρίσιµη και συνεχώς

αυξανόµενη µάζα νέων συναδέλφων αποφοιτούν
από τα νέα Τµήµατα των Πολυτεχνείων ή των Πο-
λυτεχνικών Σχολών της χώρας και εκ των υστέ-
ρων κατατάσσονται µε επικαλύψεις στις υφιστάµε-
νες, αναγνωρισµένες θεσµικά, σήµερα ειδικότητες,
χωρίς όµως να έχουν πλήρη επαγγελµατικά δια-
καιώµατα στις ειδικότητες αυτές. Υπολογίζεται ότι
σήµερα οι συνάδελφοι αυτοί είναι περίπου 5.000
και προέρχονται από 17 Σχολές και Τµήµατα όπως
Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Μηχανικοί Οργάνωσης
Παραγωγής, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Χωροτά-
κτες Πολεοδόµοι, κ.ά., ενώ συζητείται η ένταξη στο
ΤΕΕ αποφοίτων νέων Σχολών όπως η ΣΕΜΦΕ Ε-
ΜΠ, οι Μηχανικοί Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οι Μηχανικοί Υλικών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.ά. Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του Υπουργείου Παιδείας για τους εισακτέ-
ους το 2006 το 1/4  των εισακτέων σε Πολυτεχνικά
Τµήµατα και Σχολές αφορά σε νέες ειδικότητες
µηχανικών. Αν δε, λάβει κανείς υπόψη το γεγονός
ότι προϊόντος του χρόνου η ίδρυση νέων τµηµά-
των µε συναφείς τίτλους αποκτά µεγαλύτερο βά-
ρος επί του συνόλου, τότε η µερίδα των φοιτητών
των νέων τµηµάτων ή νέων ειδικοτήτων τείνει να
φτάσει σχεδόν στο 1/3 του συνόλου των Μηχανι-
κών σε µία δεκαετία από σήµερα. Από την άλλη

πλευρά πληθαίνουν οι σχολές οι οποίες µε αιτή-
µατά τους ζητούν την ένταξη των αποφοίτων τους
στο ΤΕΕ και φυσικά θέτουν θέµα ενός πλαισίου ά-
σκησης των επαγγελµάτων των µηχανικών, δεδο-
µένου ότι το υπάρχον οδηγεί σε στρεβλώσεις.
Εκτιµάται δε, ότι η προοπτική για την επόµενη

δεκαετία είναι ότι περίπου το 10% των εγγραφών
στο ΤΕΕ θα προέρχεται από το ΣΑΕΙ χωρίς την
απαραίτητη εξέταση για την άδεια άσκησης ε-
παγγέλµατος, ενώ ένα 30% περίπου από αυτούς
που θα δίνουν εξετάσεις για την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος θα προέρχεται από αποφοίτους
νέων τµηµάτων, νέων ειδικοτήτων. Συνολικά δη-
λαδή το 40% περίπου των τεχνικών της χώρας
είτε θα βρίσκεται εκτός διαδικασιών είτε θα εγ-
γράφεται στρεβλώς στις υφιστάµενες ειδικότη-
τες.
Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι άλλοι 35.000

περίπου Τεχνικοί Επαγγελµατίες είναι µέλη της Ε-
ΕΤΕΜ. Μέλη της ΕΕΤΕΜ είναι κυρίως οι απόφοιτοι
των ΤΕΙ, καθώς επίσης και απόφοιτοι Σχολών του
εξωτερικού συναφών δραστηριοτήτων. Αν λάβου-
µε υπόψη την αύξηση των εισακτέων στα ΤΕΙ τα
τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε την ίδρυση νέ-
ων Τµηµάτων αναµένεται την επόµενη δεκαετία
µεγάλη αύξηση στον αριθµό των µελών της ΕΕ-
ΤΕΜ. 
Παράλληλα τα προγράµµατα Μεταπτυχιακών

Σπουδών που δίνουν διπλώµατα εξειδίκευσης στα
Πολυτεχνεία της χώρας εγγράφουν ετησίως του-
λάχιστον το 1/4  των εισαγόµενων στα Πολυτε-
χνεία Προπτυχιακών Φοιτητών (δεδοµένα 2004)
δηµιουργώντας θέµα δεύτερου επαγγελµατικού
διπλώµατος.
Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, πρέπει

άµεσα να αναληφθεί πρωτοβουλία για την αντιµε-
τώπιση του φαινοµένου, πριν γίνει εκρηκτικό µε ε-
πιπτώσεις τόσο στον κλάδο των τεχνικών επαγ-
γελµάτων, αλλά κυρίως για το δηµόσιο όφελος.
Η απαιτούµενη δράση πρέπει να συµπεριλάβει

όλα τα επίπεδα. Από το διάλογο µε την ακαδηµαϊ-
κή κοινότητα για την αναβάθµιση, διασφάλιση και
ουσιαστικοποίηση των σπουδών των µηχανικών,
µέχρι την αναβάθµιση του τρόπου των εξετάσεων
για την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, αλλά
και την αναγνώριση του ΤΕΕ ως φορέα πιστοποίη-
σης προσόντων ο οποίος θα αποδίδει επαγγελµα-
τικές ισοτιµίες ανάλογα µε τις σπουδές και την ε-
µπειρία των αποφοίτων της Ανώτατης Τεχνικής
Εκπαίδευσης. 
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Μ ετά την πρώτη πρόσκληση, έχει ήδη συ-
γκεντρωθεί κρίσιµη µάζα ενδιαφεροµέ-

νων για συµµετοχή από τα ΑΕΙ της χώρας (Α-
ριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης), τους Ερευνητι-
κούς και Τεχνολογικούς Φορείς (Εθνικό Ίδρυ-
µα Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ε-
ρευνών, ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Ε-
θνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά-

πτυξης, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, Ερευνητικό Κέ-
ντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πλη-
ροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης,

Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ινστι-
τούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµι-
κών Κατασκευών, Κέντρο Ανανεώσιµων Πη-

γών Ενέργειας), καθώς και εκπροσώπους της
βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων.        
∆εδοµένου του ενδιαφέροντος που συνε-

χίζει να υπάρχει, το ΤΕΕ και οι φορείς της
διοργάνωσης καλούν: 

- τους Έλληνες ερευνητές µε έµφαση
στους µηχανικούς να επιδείξουν το έργο
τους που ενισχύει την καινοτοµία και την α-
νάπτυξη 

- την ελληνική βιοµηχανία και τις επιχειρή-
σεις να συνεργαστούν και να συµβάλουν στη
συνέχιση της ερευνητικής τεχνολογικής δρα-
στηριότητας

- την ευρωπαϊκή κοινότητα, τις ευρωπαϊκές
βιοµηχανίες, τους ευρωπαϊκούς φορείς έρευ-
νας και τεχνολογίας να συνεργαστούν για
την παραγωγή προστιθέµενης αξίας στην Ευ-
ρώπη και την προώθηση της ελληνικής και
ευρωπαϊκής ανάπτυξης και οικονοµίας
να αποστείλουν το ∆ελτίο Συµµετοχής στο

e-mail: amoropul@central.tee.gr, ορίζοντας ως τε-
λική  προθεσµία  υποβολής  την  Τετάρτη 5  Απρι-
λίου  2006.

Ελληνικές ηµέρες Έρευνας και
Τεχνολογίας - Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ∆ιήµερο - Έκθεση µε
τίτλο «Ελληνικές Ηµέρες Έρευνας & Τεχνολογίας - Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας». Σκοπός είναι να καταδειχθεί ότι τα προϊόντα έρευνας -
τεχνολογίας και σχεδιασµού της ελληνικής  επιστηµονικής κοινότητας,
µε έµφαση στο έργο των Ελλήνων µηχανικών, αναπτύσσονται και
αξιοποιούνται από τις  ελληνικές βιοµηχανίες και επιχειρήσεις. 

∆ιήµερο  /  Αθήνα,  10  -  11  Μαίου  2006

Κύριε Υπουργέ,
Με τον πρόσφατο Νόµο 3433/06 και συγκεκρι-

µένα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 72, καταρ-
γήθηκε η Γενική Γραµµατεία Οικονοµικού Σχεδια-
σµού και Αµυντικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας. Στη θέση της δηµιουργήθηκαν 3
Γενικές ∆ιευθύνσεις µε αντίστοιχα αντικείµενα.
Η υποβάθµιση του ρόλου των υπηρετούντων

στη Γραµµατεία Μηχανικών ναρκοθετεί την οργα-
νωτική αυτή αλλαγή. Κι αυτό διότι:

Α) Οι θέσεις ΠΕ Μηχανικών από 82 µειώνονται
σε 43, παρά την αύξηση των αρµοδιοτήτων τεχνι-
κού περιεχοµένου.
Β) Από τα προβλεπόµενα στο νέο σχήµα προ-

κύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα αποµάκρυνσης
Μηχανικών µε υπερεικοσαετή πείρα και πολύτιµη
γνώση.
Γ) Από το σύνολο των διευθυντικών θέσεων,

καµία δεν προβλέπεται για ΠΕ Μηχανικό, παρά
την τεχνική φύση των αντικειµένων τους.

∆) Στα αντικείµενα που προστίθε-
νται είναι και το Τµήµα Υγιεινής και Α-
σφάλειας, καθώς και το Τµήµα Ανάπτυξης
Πολιτικών Περιβάλλοντος, χωρίς να προ-
βλέπεται σε αυτά θέση ΠΕ Μηχανικών.
Με βάση τα παραπάνω και τα όσα αρνητι-

κά για το δηµόσιο συµφέρον αυτά συνεπάγο-
νται, λόγω του σοβαρού και ευαίσθητου χαρα-
κτήρα αυτών των Υπηρεσιών, ζητούµε την παρέµ-
βασή σας για την ανάκληση του Σχεδίου Προεδρι-
κού ∆ιατάγµατος, στο οποίο περιλαµβάνονται οι
σχετικές ρυθµίσεις.

Κύριε Πρόεδρε,
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε στη γενικότερη προσπάθειά του να

αντιµετωπίσει το πρόβληµα των Χώρων Ανεξέλε-
γκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων και σύµφωνα µε τις
σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες, εξέδωσε εγκυκλίους,
βάσει των οποίων καθορίζεται η ∆ιαδικασία Αδειο-
δότησης και οι Πρότυπες προδιαγραφές Τεχνικής
Μελέτης των Περιβαλλοντικών Αποκαταστάσεων
των ΧΑ∆Α, καθώς και σχέδιο για τη σύνταξη Προ-
τύπων Οριστικών Μελετών Έργων Αποκατάστασης
ΧΑ∆Α.
Όπως όµως πληροφορηθήκαµε, η Κεντρική Ένω-

ση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ), στην
προσπάθειά της να επιλύσει στο σύνολό του το
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι Οργανισµοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, σχετικά µε την ανάθεση και

χρηµατοδότηση Τεχνικών Μελετών Περιβαλλοντι-
κής Αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιά-
θεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) σύναψε µε συµµετοχή
και του ΥΠΕΣ∆∆Α, σχετικές Προγραµµατικές Συµ-
βάσεις µε το ΙΓΜΕ και το Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών.
Αν και το περιεχόµενο των Συµβάσεων αυτών

δεν µας είναι γνωστό, ανακύπτει µείζον πρόβληµα
σχετικό µε τη διαδικασία ανάθεσης των Μελετών
για τους ΧΑ∆Α, οι οποίες µάλιστα σύµφωνα µε το
∆ελτίο Τύπου του ΥΠΕΧΩ∆Ε της 25ης.05.2005 ανέρ-
χονται σε 2.031. 
Η σύναψη και εκτέλεση όλων των δηµοσίων

συµβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση
µελετών ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Νόµου
3316/2005, όταν οι µελέτες δεν εκπονούνται από το

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. ∆εν είναι συ-
νεπώς δυνατόν να επωµιστούν δύο Φορείς του ∆η-
µοσίου (που εν όλω ή εν µέρει δεν διαθέτουν και τα
τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα), ένα τεράστιο µελε-
τητικό έργο µε απευθείας Προγραµµατικές Συµβά-
σεις χωρίς νοµικά και τεχνικά υπεύθυνο συντάκτη,
καταστρατηγώντας την ισχύουσα Νοµοθεσία και
βεβαίως σε κάθε περίπτωση µε αµφισβητούµενα α-
ποτελέσµατα. Ο ισχυρισµός ότι µε τις Προγραµµα-
τικές Συµβάσεις θα επιχειρηθεί «καταγραφή της υ-
φισταµένης κατάστασης», που προέβαλε η Νοµική
Υπηρεσία της ΚΕ∆ΚΕ δεν ευσταθεί, διότι αυτή έχει
ολοκληρωθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 2004 και έχουν
συνταχθεί πίνακες ανά ΟΤΑ και Περιφέρεια.
Παρακαλούµε για την άµεση αναστολή της πα-

ραπάνω παράτυπης διαδικασίας ανάθεσης Μελε-
τών για τους ΧΑ∆Α και την προκήρυξή τους σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3316/2005. 

Προς τον Πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ κ. Πάρι Κουκουλόπουλο

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη

Γράµµατα προς αρµοδίους
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Παρέµβαση για τα Τείχη του Πειραιά
Προτάσεις για την ανάδειξη του ιστορικού µνηµείου «Τείχη του Πειραιά», καταθέτει
µε παρέµβασή του το Ελληνικό Τµήµα του ΙCΟΜΟS, κάνοντας παράλληλα και µία
ιστορική αναδροµή στις σηµαντικότερες επεµβάσεις που έγιναν κατά τις τελευταίες
δεκαετίες για την ανάδειξη του µνηµείου. Αναλυτικότερα το ΙCΟΜΟS επισηµαίνει:

Από την οχύρωση του Πειραιά που άρχισε ε-πί Θεµιστοκλέους (από το 493 π.Χ. έως το
477 π.Χ.) ίχνη βρέθηκαν στην οδό «Ακτή Θεµι-
στοκλέους», µακριά από την ακτογραµµή. Το
σηµαντικότερο, πάντως, σωζόµενο τµήµα των
τειχών είναι το τµήµα που συµπλήρωσε ο Κό-
νων (µετά το 394 π.Χ.).  
Από το 1960 άρχισαν επιχωµατώσεις, οικί-

σκοι και κατάληψη του χώρου των Τειχών του
Πειραιά, για την εξυπηρέτηση αναγκών κέ-
ντρων αναψυχής.
Το 1968 ο ∆ήµος Πειραιά, θέλοντας να δηµι-

ουργήσει νέα λεωφόρο, άρχισε να «µπαζώ-
νει» τα τείχη και το γκρεµό στην περιοχή της
οδού «Ακτή Θεµιστοκλέους» (από τον αριθµό
68 ως τον 116). Το Υπουργείο Πολιτισµού (ΥΠ-
ΠΟ) σταµάτησε τις εργασίες αυτές. Πάνω στα
«µπάζα» µπήκαν, όµως, οπλισµένα σκυροδέ-
µατα, σιδηροκατασκευές, τέντες και τραπεζο-
καθίσµατα. Το ΥΠΠΟ ξεκίνησε, ακολούθως, µε-
λέτες για να ξεκινήσουν αναστηλωτικές εργα-
σίες και να αποτραπούν περαιτέρω «µπαζώ-
µατα», ενώ  παράλληλα κάλυψε τις ενέργειες
του ∆ήµου Πειραιά µε το αιτιολογικό ότι τα
«µπαζωµένα» τµήµατα του τείχους ήταν ήσ-
σονος σηµασίας. 
Το 1970 ξεκίνησαν αναστηλωτικές εργασίες,

για δύο χρόνια, από το ΥΠΠΟ. Η αναστήλωση
αφορούσε σε 17 πύργους, από τους 27 ορα-
τούς, από τη µάντρα Σχολής ∆οκίµων έως την
οδό Μητρώου. Τελικά αναστηλώθηκαν µόνο 13
και τµήµατα µεταπυργίων, λόγω εξάντλησης
των πιστώσεων. Η µορφή των πύργων αναδεί-
χτηκε και η εικόνα τους «ζωντάνεψε». αυτό γί-
νεται αµέσως αντιληπτό αν συγκριθούν µε αυ-
τούς που δεν αναστηλώθηκαν. Ταυτόχρονα α-
ναδείχτηκαν τµήµατα µεταπυργίων. Η διατήρη-
ση προσθηκών σε χαµηλό ύψος εξασφάλισε
τη συνέχεια του συνόλου. 
Από τη δεκαετία του ’80 το ΥΠΠΟ άρχισε να

συντάσσει εξαντλητικά σχέδια αποτυπώσεως
των τειχών. Ακολούθως συνέταξε µελέτη που
έχει εγκριθεί µε υπουργική απόφαση.
Το 1982 εκδόθηκε απόφαση αποβολής κατα-

πατητών και κατεδάφισης αυθαιρέτων, ενώ το
µνηµείο χαρακτηρίστηκε ιστορικό από την οι-
κοδοµική γραµµή της οδού «Ακτή Θεµιστο-
κλέους» ως τη θάλασσα. Έγινε αποχωµάτωση
σε µήκος 2.100 µ. και περιορισµός των «κέ-

ντρων» στα ανάντη της οδού «Ακτή Θεµιστο-
κλέους». Το 1985 διαπλατύνθηκε το πεζοδρό-
µιο, µε γέφυρα, υπέρ το τείχος, για να µην το
καλύψει.
Ο ∆ήµος Πειραιά συνέχισε, πάντως, την ε-

πέκταση των παλιών «µπάζων» προς τη θά-
λασσα: Το 1989 µπήκαν νέα τραπεζοκαθίσµατα
και κατασκευάστηκαν ξύλινες σκάλες προς την
παραλία, πάνω από τα τείχη, ενώ µπάζα και
τραπεζοκαθίσµατα µπήκαν και το 1992. 
Το 1998 ο δήµος Πειραιά προέβη σε φωτι-

σµό των οχυρώσεων του Πειραιά.
Στις 12.10.2004, ύστερα από γνωµοδότηση

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, το
ΥΠΠΟ αποφάσισε: 

1. Να µην εγκρίνει «την ανάπτυξη (εν γένει)
τραπεζοκαθισµάτων επί του κηρυγµένου χώ-
ρου του κονωνείου τείχους της Πειραϊκής» και 

2. Να εγκρίνει: 
α) «την αποµάκρυνση των τραπεζοκαθισµά-

των και των λοιπών εγκαταστάσεων που λει-
τουργούν εντός και επί του κηρυγµένου αρχαι-
ολογικού χώρου του κονωνείου τείχους στην
Πειραϊκή».
β) «την παροχή προθεσµίας ενός έτους στα

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν εντός του αρχαιολογικού χώρου
του κονωνείου τείχους, προκειµένου να προ-
σαρµοστούν στα νέα δεδοµένα (αποµάκρυνση
επιχειρήσεων), αναγνωρίζοντας την κοινωνική
παράµετρο του θέµατος».

«Για την προστασία και ανάδειξη του εν λό-
γω αρχαιολογικού χώρου» εγκρίθηκε ακόµα:

«α) αποµάκρυνση των επιχωµατώσεων και
την ανάδειξη του κονωνείου τείχους καθώς και 
β) σύνταξη µελέτης (µε οικονοµοτεχνική α-

νάλυση και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης) από
τις συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισµού…, εντός έτους, προκειµένου να ανα-
δειχθεί συνολικά το κονώνειο τείχος της Πει-
ραϊκής». 
Στις 8-11-05 το Υπ. Πολιτισµού, ύστερα από

οµόφωνη γνωµοδότηση του  Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συµβουλίου, απέρριψε αίτηµα για πα-
ράταση προθεσµίας αποµάκρυνσης τραπεζο-
καθισµάτων που βρίσκονται στις επιχώσεις
του Κονωνείου τείχους. 
Στις 2-12-05 το Υπ. Πολιτισµού παράλληλα

αποφάσισε τη διενέργεια ανασκαφικών τοµών,

την τοπογράφηση της περιοχής, ενώ παράλλη-
λα ενέκρινε προµελέτη αποχωµάτωσης και α-
νάδειξης του Κονωνείου τείχους. 
Η επαφή των κατοίκων µε τα τείχη της Πει-

ραϊκής είναι αυξηµένη, επειδή είναι παραθα-
λάσσια. Μετά το φωτισµό του 1998, τα τείχη έ-
γιναν  γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό. Μεγάλο
µέρος κατοίκων του Πειραιά αισθάνεται δικαί-
ως περήφανο και για το ένδοξο παρελθόν του.
Το ίδιο αισθάνεται µεγάλο µέρος και των λοι-
πών Eλλήνων. Άλλωστε σε όλες τις εποχές η
τύχη του Πειραιά, υπήρξε δεµένη µε τις τύχες
όχι µόνο της Αθήνας, αλλά όλης της Eλλάδας.
Το ότι η συγκεκριµένη οχύρωση αφορά σε

µια πόλη ζωντανή, όπως ο Πειραιάς, περιπλέ-
κει τα πράγµατα. Πέρα από τα τρέχοντα ζητή-
µατα προστασίας και συντήρησης, τίθεται θέµα
ανάδειξης του τείχους και σύνδεσής του µε
την πόλη. Τα τελευταία χρόνια τέτοιου είδους
προβληµατισµοί απασχόλησαν τους ειδικούς
στις αποκαταστάσεις µνηµειακών συνόλων και
διαµόρφωσαν νέες απόψεις και αντιλήψεις. Η
διδακτικότητα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπό-
ψη σε τυχόν µελλοντική αναστήλωση. (Με τις
εργασίες του 1970 κατακτήθηκε µέρος της δι-
δακτικότητας, στα αναστηλωµένα τµήµατα). 
Η διάθεση προσέγγισης παραθαλάσσιων

περιοχών µπορεί να συνδυαστεί µε την αντιλη-
πτικότητα του µνηµείου, πράγµα που θα είχε
αµφίδροµη προσφορά στο ίδιο και τους επι-
σκέπτες. Οι κάτοικοι του Πειραιά θα είχαν το
µεγαλύτερο κέρδος από µια συνολική ανάδει-
ξη της οχύρωσης. Ο χώρος µπορεί να συνδε-
θεί µε λειτουργίες της πόλης, ως διάλειµµα
καθηµερινών υποχρεώσεων. Οι κάτοικοι µπο-
ρούν να «λειτουργούν» σε ένα µνηµείο που
τους φέρνει σε επαφή µε τους προγόνους
τους, αφού µοιράζονται διαχρονικά τον ίδιο
χώρο.
Η σχέση του τείχους µε το άµεσο περιβάλ-

λον πίσω από τον παραλιακό δρόµο είναι άνι-
ση. Eκεί υπάρχουν πολυκατοικίες που υποβιβά-
ζουν το «ρόλο» του µνηµείου λόγω όγκου. Το
«τείχος των πολυκατοικιών» έχει εκµηδενίσει
το πάλαι ποτέ αποτρεπτικό µέγεθος του Κο-
νωνείου τείχους. Η θέση του µνηµείου ανάµε-
σα στον παραλιακό δρόµο και τη θάλασσα,
του «δίνει µια ανάσα». Οι ευκάλυπτοι λειτουρ-
γούν ως «φόντο» ανάδειξης του µνηµείου και



κρύβουν τις πολυκατοικίες, όµως οι ρίζες τους
καταστρέφουν τµήµατα παρακείµενων τειχών.
Μερικά δένδρα πρέπει να κοπούν και να γίνει
πυκνή φύτευση µόνον του πεζοδροµίου έ-
µπροσθεν των πολυκατοικιών. 
Ο περιπατητής επί του παραλιακού δρόµου

βλέπει την εσωτερική πλευρά του τείχους.
Πρέπει να του δοθεί δυνατότητα να προχωρή-
σει πάνω σε έναν πύργο, για να καταλάβει κα-
λύτερα τη θέση του αµυνόµενου. Πάντως και
σήµερα µπορεί κανείς να ατενίζει ό,τι και ο αρ-
χαίος φρουρός προς τη θάλασσα. Eνίσχυση
αυτής της αίσθησης µπορεί να γίνει µε αύξηση
του ύψους, µε αναστηλώσεις σε επιλεγµένα
σηµεία. Η συνολική θέαση του µνηµείου µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε προοπτικά σχέδια σε ε-
πιλεγµένα σηµεία.
Σήµερα η γνώση για την αντιµετώπιση µνη-

µείων και συνόλων έχει εµπλουτιστεί ακόµα
πιο πολύ χάρη στις δραστηριότητες διεθνών
οργανισµών σχετικών µε την προστασία, όπως
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και Τοποθε-
σιών - ΙCΟΜΟS, που είναι θεσµοθετηµένος
σύµβουλος της UΝESCΟ, µη κυβερνητικός ορ-
γανισµός. Πλην του Χάρτη της Βενετίας (1964),
η γνώση και οι δεσµεύσεις προχώρησαν µε νέ-
ες θέσεις, όπως η σύµβαση της Γρανάδας
(1985), που η Eλληνική Βουλή κύρωσε µε νόµο,
ο οποίος δεν εφαρµόζεται λόγω συντεχνια-
κών επιδιώξεων και µικροπολιτικών σκοπιµο-
τήτων. Το ΥΠΠΟ έχει δεσµευτεί, εντούτοις, ότι
θα κυρώσει µε νόµο όλες τις σχετικές ∆ιε-
θνείς Συµβάσεις και ∆ιακηρύξεις. Το ελληνικό
ΙCΟΜΟS πιστεύει ότι αυτό είναι ένα πολύ ση-
µαντικό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση της
προστασίας, ανάδειξης και διατήρησης της αρ-
χιτεκτονικής µας κληρονοµιάς.  
Σε µια νέα επέµβαση πρέπει να αµβλυνθεί η

σύγκρουση χρήσεων από µπετόν και άλλες
κατασκευές που δεν συνάδουν µε την ανάδειξη
των τειχών της Πειραϊκής, όπως και το γερµα-
νικό bunker, έναντι της οδού «Ακτή Θεµιστο-

κλέους» 322. Τα τέσσερα γερµανικά πολυβο-
λεία (δύο στα βράχια και δύο σε πύργους) δεν
θα ενοχλούσαν, ως µάρτυρες της πρόσφατης
ιστορίας. Πρέπει να αντικατασταθούν οι ξύλι-
νες σκάλες και να διανοιγούν οι αρχαίες πυλί-
δες για την έξοδο προς τη θάλασσα. Μια ρεα-
λιστική πρόταση, πρέπει να λάβει σοβαρά τα
κοινωνικά προβλήµατα που θα λύσει ή θα δη-
µιουργήσει. Θα πρέπει, πάντως, να συµπεριλη-
φθούν και άλλες αρχαιότητες, όπως τα αρχαία

παρά τω Μουσείω. Άλλωστε, πρόσφατα, στον
κάτω χώρο του Μουσείου κατασκευάστηκε
στέγαστρο για την προστασία και προβολή αρ-
χαιοτήτων. Σταδιακά θα πρέπει να αποµακρυν-
θούν οι εγκαταστάσεις του «Συλλόγου Αλιέ-
ων» στον όρµο «Σκαφάκι», αλλά και των συλ-
λόγων «Πορφύρας» και «Φοίνικας». Πάνω απ’
όλα, όµως, προέχει η αποµάκρυνση των µπά-
ζων, πάνω στα οποία ακόµα λειτουργούν διά-
φορα κέντρα.
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Επιστολή Μπακογιάννη για το
Πυρηνικό Πρόγραµµα της Τουρκίας

Π ιο ενεργό στάση στο θέµα της εξάπλωσηςτων πυρηνικών από την Eλληνική Πολιτεία,
ζητά µε σχετική του ανακοίνωση το Αντιπυρηνικό
Παρατηρητήριο Μεσογείου, µε αφορµή το γεγο-
νός ότι η Τουρκική Eπιτροπή Ατοµικής Eνέργειας
παρουσίασε πριν από λίγες ηµέρες το πυρηνικό
πρόγραµµα της Τουρκίας στο γραφείο του Πρω-
θυπουργού Ρ.Τ. Eρντογάν. 
Σύµφωνα µε όσα µεταδίδει το

πρακτορείο Νέα Ανατολή -αναφέ-
ρει το Παρατηρητήριο-  οι αξιω-
µατούχοι της Τουρκικής Eπιτρο-
πής Ατοµικής Eνέργειας παρου-
σίασαν το Πρόγραµµα Ανάπτυ-
ξης Πυρηνικής Τεχνολογίας και
Eνέργειας σύµφωνα µε το οποίο
προβλέπεται να κατασκευαστούν 3
ΠΗΣ (Πυρηνο-Ηλεκτρικοί Σταθµοί) µε
χρήση δύο διαφορετικών τεχνολογιών. Στην
εισήγησή της η Τουρκική Eπιτροπή Ατοµικής
Eνέργειας δεν κρύβει την προτίµησή της στους
αντιδραστήρες CΑΝDU  από τους οποίους παρά-
γεται Πλουτώνιο και Τρίτιο, υλικά για την κατα-
σκευή πυρηνικών όπλων. Για τη χωροθέτηση των
ΠΗΣ παρουσιάστηκαν 8 εναλλακτικές προτάσεις
µε τη Σινώπη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας

να συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήµα-
τα. 
Μπροστά στην αποφασιστικότητα της Τουρ-

κίας να προχωρήσει στο πυρηνικό της πρόγραµ-
µα, η αντίδραση της Eλλάδας -όπως διατυπώθη-
κε µε επιστολή της Υπουργού Eξωτερικών κας
Ντόρας Μπακογιάννη προς τη Βουλή, που κοινο-

ποιήθηκε και στο Αντιπυρηνικό Παρατηρη-
τήριο Μεσογείου- είναι ότι «παρακο-
λουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελί-
ξεις στο εν λόγω ζήτηµα». 
Περιµέναµε και περιµένουµε -

καταλήγει η ανακοίνωση- µια
πιο ενεργό στάση της Eλληνι-
κής Πολιτείας στο θέµα της εξά-
πλωσης των πυρηνικών. Τόσο από
τη νοµική πλευρά όπου και σε αυτό

το πεδίο δεν έχουν χρησιµοποιηθεί α-
πό την Eλλάδα οι δυνατότητες που δίνει το
∆ιεθνές ∆ίκαιο (περίπτωση νέων αντιδραστήρων
στη Βουλγαρία), όσο και -κυρίως-  από την πολιτι-
κή πλευρά. Θα επιµένουµε ότι η Eλλάδα µπορεί
να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες όχι µόνο για
την ουσιαστική απόκρουση της πυρηνικής απει-
λής αλλά και για να αναβαθµίσει το κύρος και τη
διεθνή της θέση.


