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Α υτό επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του ΣΤΕΑΤ
µετά την πραγµατοποίηση της Γενικής Συνέ-

λευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτιµήθηκε η
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο χώρο των
κατασκευών µε τα ανεπίλυτα προβλήµατα να εξα-
κολουθούν να ταλανίζουν τον κλάδο.
Για την άρση της σηµερινής κατάστασης αποτε-

λεί απαραίτητη προϋπόθεση η συστηµατική προ-
ώθηση και λήψη µέτρων οικονοµικών, θεσµικών
και ενίσχυσης των τεχνικών εταιρειών.
Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων πρέπει:
Να γίνει η εξόφληση των υποχρεώσεων του

κράτους προς τις τεχνικές εταιρείες που αποµέ-
νουν, µε προτεραιότητα στα περατωθέντα έργα. Η
εκτέλεση των έργων προϋποθέτει χρηµατοδότη-
σή τους. Αν η Πολιτεία δεν έχει διασφαλίσει τις
πιστώσεις, τότε δεν µπορεί να προχωρά σε δηµο-
πρατήσεις.
Να αυξηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις για έργα

και υποδοµές για την ουσιαστική ενίσχυση της α-
νάπτυξης της χώρας και τη διασφάλιση της απορ-
ρόφησης των κοινοτικών πόρων που προϋποθέτει
την καταβολή της εθνικής συµµετοχής. 

Να διασφαλιστεί µε τις κατάλληλες συντονι-
σµένες ενέργειες η απορρόφηση των πόρων του
Γ΄ ΚΠΣ, και να προχωρήσει αποφασιστικά η Κυ-
βέρνηση σε επαναδιαπραγµάτευση µε την Κοινό-
τητα για τη διόρθωση των ασφυκτικών όρων που
έχουν επιβληθεί στη διαχείριση των συµβάσεων,
για την αντιµετώπιση των υπερβάσεων των προϋ-
πολογισµών των έργων. 
Να µελετηθούν και προωθηθούν θεσµικές πα-

ρεµβάσεις στο σύνολο των παραµέτρων που επη-
ρεάζουν την παραγωγή των ∆ηµοσίων Έργων, µε
επιβεβληµένη την αναζήτηση άλλων τρόπων θε-
σµικού και όχι κατασταλτικού χαρακτήρα για την
αντιµετώπιση των µεγάλων εκπτώσεων.
Παράλληλα να γίνει τροποποίηση υφιστάµε-

νων  µέτρων µε έµφαση στη µείωση των κλιµα-
κούµενων υψηλών εγγυητικών επιστολών και να
επιτραπεί η µερική εκχώρηση εργολαβικού α-
νταλλάγµατος, που δεν επιτρέπεται, παρά το ότι
καθυστερούν οι πληρωµές των εταιρειών. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία να περιοριστεί ο

ρόλος των Τραπεζών, που σήµερα έχουν γίνει ο
κυρίαρχος παράγων στο σύστηµα παραγωγής

των δηµοσίων έργων, επιβαρύνοντας δραµατικά
τις εταιρείες µε υπέρογκες προµήθειες, που γίνο-
νται τόσο µεγαλύτερες όσο περισσότερες είναι οι
δυσκολίες. Να προχωρήσει ουσιαστικά η διαδικα-
σία για τη θεσµοθέτηση Αναλύσεων Τιµών σε συ-
νεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΙΟΚ και Εργοληπτικών Οργα-
νώσεων.
Να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που ανα-

κύπτουν από την εφαρµογή του Νόµου για τον
βασικό µέτοχο. Και να ληφθούν µέτρα ενίσχυσης
των τεχνικών εταιρειών ή αντιµετώπισης προβλη-
µάτων που τις επιβαρύνουν οικονοµικά όπως:

- Η θεσµοθέτηση της πρόβλεψης στις Σ∆ΙΤ ότι
οι εταιρείες που συµµετέχουν στην κατασκευή (ό-
χι κατ΄ ανάγκη στο επενδυτικό σχήµα) πρέπει να
πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για
να εκτελέσουν δηµόσιο έργο, άρα και να διαθέ-
τουν πτυχίο ΜΕΕΠ.

-  Η επαναφορά των τεχνικών εταιρειών στις
προβλέψεις για κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόµου,
από τις οποίες παραδόξως αποµακρύνθηκαν σε
αντίθεση µε άλλες δραστηριότητες µε περιορι-
σµένη αναπτυξιακή διάσταση.

-  Η αντιµετώπιση του προβλήµατος του τρό-
που αναθεώρησης των τιµών πετρελαίου και α-
σφάλτου την εικοστή του πρώτου µήνα του κάθε
τριµήνου και η αντικατάστασή του µε το µέσο όρο
των τιµών του τριµήνου, που επηρεάζει σοβαρά
και αρνητικά και άλλες τιµές και επιβαρύνει οικο-
νοµικά τις εταιρείες, λόγω της αστάθειας των τι-
µών αλλά και συχνά της περίεργης µείωσης των
τιµών του πετρελαίου περί την εικοστή του πρώ-
του µήνα του τριµήνου.

ΣΣΤΤΕΕΑΑΤΤ
ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΓΓΙΑΝΝΗΣ ΒΒΡΑΧΑΛΗΣ

Απαραίτητη η λήψη µέτρων  για 
την ενίσχυση των τεχνικών εταιρειών
Η Πολιτεία µε την πρακτική της σε βασικούς τοµείς δείχνει να µην έχει
αντιληφθεί ακόµα ότι η κρίση της οικονοµίας αντιµετωπίζεται σε
µεγάλο βαθµό µε τη στήριξη του κλάδου που δηµιουργεί τις υποδοµές,
αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων των άλλων τοµέων.

Κ ύριοι στόχοι στην εκδήλωση ήταν η ενηµέ-ρωση του τεχνικού κόσµου για το περιεχό-
µενο του νέου Νόµου, η ανάδειξη του ρόλου του
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου σε όλη τη διαδικα-
σία, η ανάλυση των διαδικασιών έκδοσης αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας, και η παρουσία-
ση στοιχείων και εκτιµήσεων αποτελεσµατικό-
τητας του νέου Νόµου στο θέµα µείωσης του

συνολικού χρόνου έκδοσης.
Στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες ει-

σηγήσεις:
- «Ο ρόλος του Μηχανικού στη διαδικασία α-

δειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων», Χα-
ράλαµπος Σιδηρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κός, ταµίας Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολό-
γων Βορείου Ελλάδος.

- «Το νέο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης», Λά-
µπρος Χαραλάµπους Μηχανολόγος Μηχανικός,
εκ µέρους της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας.

- «Νέο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης µεταποι-
ητικών επιχειρήσεων - θέσεις, προτάσεις
ΤΕΕ/ΤΚΜ», ∆ηµήτριος Βλάχος Χηµικός Μηχανικός
εκ µέρους οµάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Εκ µέρους του Συλλόγου τονίστηκε πολύ έντο-

να η αντίθεση στην ανάληψη των ευθυνών από
τους Μηχανικούς µέσω υπευθύνων δηλώσεων.

ΣΣΜΜΗΗΒΒΕΕ

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Προκήρυξη εκλογών

Ε κλογές προκηρύσσονται για την ανάδειξη τουνέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, που θα διεξα-
χθούν Κυριακή  7  Μαίου  2006  στο κτίριο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ζεύξιδος 8, 3ος όροφος από τις 9:00 το
πρωί έως τις 19:00 το απόγευµα.
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ΠΠΣΣΧΧΜΜ

ΠΠΣΣ∆∆ΑΑΤΤΜΜ

Σεµινάριο

Ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχα-
νικών Ελλάδος διοργανώνει τριήµερο σεµι-

νάριο για τον ΙSΜ Code  από Τρίτη  9  Μαίου  µέχρι
και  Πέµπτη  11  Μαίου  2006 6.30 έως 21.30, στα γρα-
φεία του Συλλόγου (Φίλωνος 28 & Ελ. Βενιζέλου -
Πειραιάς). Το σεµινάριο είναι εξειδικευµένο. Θα
δοθεί εγχειρίδιο ύλης και στο τέλος του σεµιναρί-
ου πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Για πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο 210-4127.327, ώρες 09:00 - 16:00,
καθηµερινά.

ΣΣ∆∆ΝΝΜΜΕΕ

Μ ε ιδιαίτερη ανησυχία ο σύλογος διαπιστώνει
την τάση να µετατραπεί η Ανώτατη Εκπαίδευ-

ση σε απλή διαδικασία ταχύρρυθµης κατάρτισης
για χιλιάδες Ευρωπαίους νέους. Η εκπαίδευση
δεν είναι εµπορικό αγαθό και οι Μηχανικοί δεν εί-
ναι επιστήµονες «µιας χρήσης», µε γνώσεις τυ-
ποποιηµένες και ληξιπρόθεσµες.
Αυτή ήταν  η τοποθέτηση  του Πανελλήνιου

Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών στο ∆ιήµερο µε
τίτλο: «Οι Μηχανικοί στο ∆ηµόσιο ∆ιάλογο για
την Παιδεία. Θέσεις και ∆ράσεις του ΤΕΕ», που
συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ και το ΕΜΠ. 
Όπως αναφέρθηκε, η οικοδόµηση της επαγγελ-

µατικής σταδιοδροµίας ενός Μηχανικού πρέπει να
βασίζεται στους τίτλους σπουδών, στην κατάρτι-
ση, στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και στην εµπει-
ρία, που συνθέτουν τα ουσιαστικά επαγγελµατικά
του προσόντα σε κάθε φάση της επαγγελµατικής
του εξέλιξης και τα οποία πιστοποιούν την ύπαρ-
ξη των ανάλογων ικανοτήτων.
Φορέας πιστοποίησης των προσόντων, απονο-

µής των επαγγελµατικών τίτλων και άσκησης πει-
θαρχικής εξουσίας στους Μηχανικούς πρέπει να
είναι το ΤΕΕ µε τον θεσµικά κατοχυρωµένο, αλλά
και έµπρακτα καταξιωµένο ρόλο του. Αυτοί που έ-
χουν τα προσόντα πρέπει να ενταχθούν σε κατη-

γορίες καθηκόντων και να αναλάβουν τεχνικές
ευθύνες ανάλογα µε τον κύκλο και το περιεχόµε-
νο σπουδών και την επαγγελµατική τους εµπει-
ρία. Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί του 5ετούς κύ-
κλου σπουδών πρέπει να έχουν πλήρη δικαιώµα-
τα στην άσκηση του επαγγέλµατος µε πολύ υψη-
λό επίπεδο τεχνικής ευθύνης.

Αντίθετος στην εµπορευµατοποίηση
της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Σ ταθερός υποστηρικτής του έργου του ΕθνικούΚτηµατολογίου είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος
∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχα-
νικών, διότι γνωρίζει την αξία του για την ανάπτυ-
ξη της χώρας και συµβάλλει µε όλες του τις δυ-
νάµεις στη διαµόρφωση της πολιτικής και των
πρακτικών που θα καταστήσουν το Εθνικό Κτηµα-
τολόγιο εργαλείο σχεδιασµού για την πολιτεία
και µέσο ασφάλειας των συναλλαγών για το σύ-
νολο των Ελλήνων πολιτών.

Αυτό επισηµαίνεται σε ψήφισµα του Πανελλήνι-
ου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπο-
γράφων Μηχανικών, στο οποίο τονίζεται ότι το Ε-
θνικό Κτηµατολόγιο είναι γεγονός συντελεσµένο,
συντάχθηκε και λειτουργεί σε λίγες περιοχές της
χώρας.  Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ. Σουφλιά το κτηµατολόγιο θα έχει
συνταχθεί µέχρι το 2010 σε όλα τα µεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας. Στη συνέχεια θα προχωρήσει
στις αγροτικές περιοχές.

Σ υνέδριο για τα Τρόφιµα µε θέµα: «Ποιότητακαι  ασφάλεια  τροφίµων»,  πραγµατοποιήθηκε
τον Απρίλιο µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµ-
µατείας Καταναλωτή, του ΕΣΥ∆, του ΙΝΚΑ, του
Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, της
Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίµων και
της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων και µε τη
Συνδιοργάνωση του Ελληνικού Φόρουµ Ποιότη-
τας (ΕΦΠ). 
Στις εργασίες του συµµετείχαν περισσότεροι

από διακόσιοι πενήντα (250) Επιστήµονες και Επι-
χειρηµατίες από το χώρο των Τροφίµων και Πο-
τών, τον κλάδο εξοπλισµού και τεχνολογίας τρο-
φίµων, φορείς πιστοποίησης ποιότητας, εργαστή-
ρια ποιοτικού ελέγχου, συµβούλους επιχειρήσε-
ων και software, κ.ά. Η εκδήλωση απευθύνθηκε σε
επιχειρήσεις παρασκευής-συσκευασίας και µετα-
φοράς  τροφίµων, στον κλάδο εξοπλισµού και τε-
χνολογίας τροφίµων, Logistics, σε φορείς πιστο-
ποίησης ποιότητας, σε εργαστήρια ποιοτικού ε-
λέγχου, εταιρείες catering, συµβούλους επιχειρή-
σεων και software, κ.ά.

Συνέδριο 

Υποστηρικτής του Κτηµατολογίου

ΠΠ..ΟΟ..  ΕΕΜΜ∆∆ΥΥ∆∆ΑΑΣΣ

Την ανταπόκριση του υπουργού Εσωτερικώνστο αίτηµα της διοίκησης της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ
για άµεση συνάντηση προκειµένου να αναζητη-
θούν  τρόποι που θα επαναφέρουν την εργασια-
κή ειρήνη στις τεχνικές υπηρεσίες της Χώρας
προς όφελος της Κυβέρνησης, των εργαζοµέ-
νων Μηχανικών του ∆ηµοσίου και γενικότερα
του κοινωνικού συνόλου, ζητά µε επιστολή της
προς τον αρµόδιο υπουργό η ∆ιοίκηση της Οµο-
σπονδίας. 
Ενόψει της κατάθεσης του ν/δίου για το  Νέο

∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, στην επιστολή επα-
ναφέρουν,  δύο εκ των βασικότερων αιτηµάτων
του κλάδου  που έχουν σχέση µε τις σπουδές, το
επάγγελµα, την οντότητα και την αξιοπρέπειά
τους, όπως τονίζεται,   σε υλοποίηση και της υπο-
γραφείσης Ειδικής Συλλογικής Συµφωνίας του
2002.
Συγκεκριµένα ζητούν την τοποθέτηση απο-

κλειστικά ∆ιπλωµατούχων  Μηχανικών του κλά-

δου ΠΕ ως προϊσταµένων ∆/νσεων, Τµηµάτων ή
Γραφείων στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσί-
ου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, και
τη δραστηριοποίηση της Επιτροπής ∆ιυπουργι-
κού Κλάδου.

Νέο ∆.Σ.

Σ υγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ που αναδεί-
χθηκε από τις πρόσφατες εκλογές του συλλό-

γου. Συγκεκριµένα: Πρόεδρος Αλ. Καραδέδος, Αντι-
πρόεδρος Χ. Ασλανίδης, Γραµµατέας Αν. Τσακνής,
Ταµίας Αλ. Μπάντας, Μέλος Ν. Ζαρκάδης. Οι φο-
ρείς οι υπηρεσίες και τα µέλη του συλλόγου που
θέλουν να επικοινωνήσουν µπορούν να απευθυν-
θούν στον πρόεδρο (τηλ.: 25510-82.886) ή στον γ.
γραµµατέα (τηλ.: 25510-20.696).

ΣΣΑΑΕΕ

Ο νέος ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας


