
Σ χετ.: (α) Η Προκήρυξη του θέµατος µε αρ.πρωτ. 3574/02.05.2006, µε ηµεροµηνία απο-
στολής προς το ΤΕΕ µε τηλεοµοιοτυπία
2.05.06

(β) Συνοδευτικό ∆ελτίο ταχυµεταφοράς της
Γενικής Ταχυδροµικής µε ηµεροµηνία
23/5/2006 προς Υ∆ΡΕΤMΕ ΕΕ
Σε συνέχεια της εµφάνισης της Προκήρυ-

ξης του θέµατος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ την
4η.05.06, το ∆.Σ. του Συνδέσµου µας εξουσιο-
δότησε το µέλος κ. Κάρκα, ∆ιαχειριστή της ε-
ταιρείας Υ∆ΡΕΤMΕ ΕΕ, όπως παραλάβει τα έγ-
γραφα του διαγωνισµού από την αρµόδια ∆ι-
εύθυνση Προµηθειών του ∆ήµου Ραφήνας, το

οποίο έγινε µε το (β) σχετικό (επισυνάπτεται).
Σε συνέχεια  της πληροφόρησης του συν-

δέσµου  για το περιεχόµενο της Προκήρυξης
του θέµατος διαµαρτύρεται εντόνως για την
κατάφωρη καταστρατήγηση του Ν.3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις»,  δεδοµένου ότι το υπό
ανάθεση έργο αφορά ρητώς και αµετακλήτως
σε «Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου» µε δη-
µόσια σύµβαση και συνεπώς εµπίπτει απόλυ-
τα στις διατάξεις του παραπάνω νόµου, ωστό-
σο:

1. Η Προκήρυξη, έχει αποσταλεί για να δη-

µοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ  την
2.05.06, ως εκ τούτου η προθεσµία υποβολής
των Προσφορών της 25.05.06 δεν πληροί την
απαιτούµενη σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.
3316/2005 προθεσµία παραλαβής των προ-
σφορών και των αιτήσεων συµµετοχής στο
διαγωνισµό.

2. Στο Άρθρο 6 «Νοµικό και Θεσµικό Πλαί-
σιο του ∆ιαγωνισµού» αναφέρεται ότι «Ο
∆ιαγωνισµός ακολουθεί την Ανοικτή ∆ιαδικα-
σία… σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κοι-
νοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ, τον Ν. 2212/94,
Ν.2240/94, το Π∆ 30/96, το Π∆ 410/95 και το Π∆
28/80  απουσιάζει δηλαδή αναφορά στο Ν.
3316/2005.

3. Στο Άρθρο 7 «∆ικαίωµα Συµµετοχής και
Προϋποθέσεις Συµµετοχής» ορίζεται ρητά ότι
«Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η πα-
ρούσα δεν επιφυλάσσεται σε µία συγκεκριµένη
επαγγελµατική τάξη» το οποίο αντίκειται στις
κείµενες διατάξεις.
Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι τα ως άνω

δηµιουργούν ερωτηµατικά για την εγκυρότη-
τα και την αµεροληψία του διαγωνισµού.
Και ζητείται η διόρθωση και σύννοµη συ-

µπλήρωση των τευχών της διακήρυξης και
του φακέλου του έργου και τη δηµοσίευση
ορθής επανάληψης επιφυλασσόµενοι παντός
νοµίµου δικαιώµατος τους.

Η τροπολογία που έχει ενσωµατωθεί στο
σχέδιο νόµου για το Κτηµατολόγιο, και α-

φορά την εγγραφή επιχειρήσεων στην 3η τάξη,
θέτει φραγµό στην είσοδο νέων επιχειρήσεων,
ενώ τα κριτήρια που θεσπίζονται καθιστούν α-
παγορευτική κάθε δυνατότητα ανέλιξης των
µικρών και µεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσε-
ων, όπως φαίνεται και από τα Τεχνικά ∆ελτία
που σας καταθέσαµε µε την πρόσφατη επιστο-
λή µας.
Αυτό επισηµαίνει η ΠΕΣΕ∆Ε  σε επιστολή

που απέστειλε στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ.
Σουφλιά. Η ΠΕΣΕ∆Ε θεωρεί λογικό και απαραί-
τητο να υπάρχει:
α) µια ελάχιστη εµπειρία για την εγγραφή

νέων επιχειρήσεων και µάλιστα φορολογηµέ-
νη, ώστε οι υγιείς και αξιόλογες επιχειρήσεις
να στοχεύουν σε κάτι φυσιολογικό και εφικτό,
και 

β) όροι και κανόνες εξυγίανσης των τάξεων
και των επιχειρήσεων στα πλαίσια των οποίων
η απόκτηση και η χρήση του πτυχίου MΕΕΠ να
µην αποτελεί εµπορεύσιµο είδος.
Στη συνέχεια, προτείνει να ισχύουν προς την

κατεύθυνση αυτή τα εξής:
1. Για την πρώτη εγγραφή νέων επιχειρήσε-

ων στην 3η τάξη του MΕΕΠ, θα πρέπει να δια-
θέτουν ελάχιστη κατασκευαστική εµπειρία
700.000 ευρώ (δηµόσια και ιδιωτικά έργα) στη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας και αυτή θα

αφορά είτε τα φυσικά πρόσωπα που τη στελε-
χώνουν, είτε το νοµικό πρόσωπο που αιτείται.
Επίσης τα ελάχιστα απαιτούµενα µεγέθη θα
είναι 375.000 ευρώ σε Ίδια Κεφάλαια και 75.000
ευρώ σε Πάγια, όπως ακριβώς προβλέπεται
και σήµερα στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο
των διαδικασιών εγγραφής και αναθεώρησης
των εργοληπτικών πτυχίων. Ο κύκλος εργα-
σιών που θα χρησιµοποιείται για την εγγραφή
του θα πρέπει να είναι φορολογηµένος είτε
στα φυσικά πρόσωπα που στελεχώνουν το αι-
τούν νοµικό πρόσωπο, είτε στο αιτούν νοµικό
πρόσωπο.

2. Οι νεοεγγραφείσες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις δεν θα µπορούν να συγχωνευτούν µε-
ταξύ τους ή και µε ανώτερη τάξη του MΕΕΠ,
πριν την παρέλευση µιας τριετίας.
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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΓΓΙΑΝΝΗΣ ΒΒΡΑΧΑΛΗΣ

ΠΠΕΕΣΣΕΕ∆∆ΕΕ

ΣΣMMΥΥΕΕ

Ελάχιστες προϋποθέσεις
εγγραφής στην 3η Τάξη ΜΕΕΠ

∆ιαµαρτυρία για την προκήρυξη
ανοικτού  διαγωνισµού

Τη διόρθωση και σύννοµη συµπλήρωση των τευχών της διακήρυξης
και του φακέλου του έργου «Πρόσληψη εξειδικευµένου συµβούλου
υποστήριξης του ∆ήµου Ραφήνας στην κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης και µονάδος επεξεργασίας λυµάτων και λειτουργίας
συστήµατος αποχέτευσης ∆ήµου Ραφήνας», και τη δηµοσίευση
ορθής επανάληψης, επιφυλασσόµενη παντός νοµίµου δικαιώµατός
της ζητά µε επιστολή του προς το ∆ήµο Ραφήνας, η διοίκηση του
Συνδέσµου Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΣΜΥΕ).



Σ το παραπάνω πλαίσιο, το ∆Σ του ΠΣΧM κατα-
θέτει για δηµόσιο διάλογο, µε διάρκεια ενός

µήνα µέχρι τις 23.6.06, κείµενο αξόνων ως βάση
διαλόγου και περιµένει τις γραπτές προτάσεις ό-
λων των µελών του ΠΣΧM και των ∆Σ των ΠΤ
στο e-mail: info@psxm.org ή στο fax: 210-9536.777.
Επισηµαίνει, επίσης, τους τρόπους διεκδίκησης

µε ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των συνα-
δέλφων µέσα από τα MMΕ, παρέµβαση στην Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ, το θεσµικό όργανο εκπρο-
σώπησης των Mηχανικών, κλπ.

Ειδικότερα θέµατα του ΤΣMΕ∆Ε 
Οι ανισότητες και τα προβλήµατα που αφο-

ρούν ειδικότερα το Ταµείο των Mηχανικών δηµι-
ουργούν µεγαλύτερη ανασφάλεια για το µέλλον,
όπως, µεταξύ άλλων, ο διαχωρισµός των Ασφαλι-
σµένων σε Νέους και Παλαιούς και σε Mισθω-
τούς και Ελεύθερους Επαγγελµατίες,  υπέρογκες
εισφορές ιδιαίτερα για τους νέους, ιδιαίτερα χα-
µηλό ποσό των συντάξεων. (Που για τους νέους
ασφαλισµένους φτάνει τα 650 ευρώ (!) σύνταξη),
τα υψηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (65 έτη),
κλπ.

Σηµεία παρέµβασης 
Τα παρακάτω σηµεία παρέµβασης αφορούν

τόσο το Ασφαλιστικό ως θέµα όσο και τη λει-

τουργία του ΤΣMΕ∆Ε.
• Άρση του διαχωρισµού µεταξύ νέων και πα-

λαιών ασφαλισµένων χωρίς πρόσθετη επιβάρυν-
σή τους.

• Άρση των δυσµενών όρων για τους µισθω-
τούς µηχανικούς µε συνυπολογισµό της ανταπο-
δοτικότητας των επιπλέον εισφορών που κατα-
βάλλουν (προσωπικές - εργοδοτικές).

• Αύξηση συντάξεων µε αξιοποίηση των απο-
θεµατικών και της κρατικής συµµετοχής. 

• Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική κά-
λυψη.

• Mείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
• Mείωση των εισφορών, ειδικά για τους µηχα-

νικούς κάτω της πενταετίας ή επέκταση του χρο-
νικού ορίου της πενταετίας.

• Αναθεώρηση του κανονισµού του Κλάδου Υ-
γείας, αναπροσαρµογή των ποσών αποζηµίωσης
για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις κλπ. Ιατροί
συµβεβληµένοι µε το ΤΣMΕ∆Ε.

• Ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου του ΤΣMΕ-
∆Ε, µέσω του Κλάδου Προνοιακών Παροχών (π.χ.
µέριµνα για άδειες κύησης και λοχείας και για
παροχές στις µητέρες συναδέλφους).

• Αναλυτική εξέταση των τρόπων διαχείρισης
και αξιοποίησης των αποθεµατικών και εν γένει
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΣMΕ∆Ε
και διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας σε αυτό.

•Ένταξη στον κλάδο Βαρέων και Ανθυγιεινών
και λήψη σχετικού επιδόµατος των συναδέλφων
µηχανικών, οι οποίοι εργάζονται σε βιοµηχανίες
που δικαιολογούν το σχετικό επίδοµα, είτε ως µι-
σθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.

• Απαλλαγή των στρατευµένων και µεταπτυ-
χιακών Mηχανικών από την υποχρέωση καταβο-
λής ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια
της θητείας τους.

• Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για την
καταβολή των εισφορών στους νεοεισερχόµε-
νους στην αγορά εργασίας µηχανικούς.

• Συνέχιση της πολιτικής στήριξης των νέων
και ασθενέστερων συναδέλφων στην άσκηση του
επαγγέλµατος µέσω της έκδοσης εγγυητικών, έ-
ξω από την εξοντωτική λογική του τραπεζικού
συστήµατος.

• Οικονοµική ενίσχυση (µέρισµα, επιδοτήσεις
κ.ά.) των άνεργων µηχανικών και των νέων συνα-
δέλφων.

• ∆ηµιουργία Ταµείου Αλληλοβοηθείας για
τους άνεργους µηχανικούς.

• Mεταφορά της εισφοράς σε χρήµα των µι-
σθωτών µηχανικών από το ΙΚΑ στο ΤΣMΕ∆Ε.

• Τα τεχνικά έργα και οι υπηρεσίες που θα
προκύψουν από Σ∆ΙΤ να µην απαλλάσσονται από
τις εισφορές στο ΤΣMΕ∆Ε.

• Εκσυγχρονισµός και πιστοποίηση της διαδι-
κασίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών, µε πα-
ράλληλη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστή-
µατος.

• ∆ιαχωρισµός του ρόλου του Προέδρου της
Τράπεζας Αττικής από αυτόν του Προέδρου του
ΤΣMΕ∆Ε.
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ΠΠΣΣΧΧMM

∆ηµόσιος διάλογος για το Ασφαλιστικό
Mε την πρωτοβουλία αυτή το ∆Σ του ΠΣΧM κοινοποιεί  σε όλο τον
κλάδο των ΧM και ιδιαίτερα στα θεσµικά του όργανα στην
Περιφέρεια (∆Σ Περιφερειακών Τµηµάτων), τους άξονες συζήτησης
σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για το Ασφαλιστικό των Mηχανικών. 

Την επανεξέταση της στελέχωσης των νέ-ων Γενικών ∆/νσεων, του ΥΠΕΘΑ, σε ε-
φαρµογή του Π∆ 73/2006, τοποθετώντας
τον απαραίτητο -για τη σωστή λειτουργία
τους- αριθµό µηχανικών του ∆ηµοσίου, κα-
θώς και τη δυνατότητα κατάληψης από αυ-
τούς και θέσεων ευθύνης, από τις οποίες α-
ποκλείονται µε το υφιστάµενο πλαίσιο ζητά
µε επιστολή της προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Ε.  Mεϊµαράκη, η διοίκηση της
ΕM∆Υ∆ΑΣ. Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι
«διαπιστώνουµε ακόµα µεγαλύτερη µείωση
του αριθµού των ∆ιπλωµατούχων Mηχανι-
κών και από αυτόν ακόµη που προβλέπεται
στο αναφερόµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα», α-

παξιώνοντας ακόµη περισσότερο τον κλάδο.
Mε δεδοµένη τη σοβαρότητα των αρµοδιο-
τήτων που αναλαµβάνουν και σε σχέση µε
την άµυνα της χώρας και σε σχέση µε τα οι-
κονοµικά µεγέθη που διατίθενται, η ΕM∆Υ-
∆ΑΣ θεωρεί ότι επιβάλλεται η αυξηµένη πα-
ρουσία και ο αναβαθµισµένος ρόλος των
∆ιπλωµατούχων Mηχανικών προκειµένου να
διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου αυτού,
προς όφελος όλων. Τέλος, επισηµαίνεται ότι
εκτίµηση της ΕM∆Υ∆ΑΣ είναι ότι δεν ήταν
στις προθέσεις του υπουργού η απαξίωση
και υποβάθµιση των ∆ιπλωµατούχων Mηχα-
νικών, και του ζητά την επανεξέταση του ό-
λου θέµατος. 

Τοποθετήσεις προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ

ΠΠ..ΟΟ..  ΕΕMM∆∆ΥΥ∆∆ΑΑΣΣ ΣΣΑΑΘΘ

Συµµετοχή 
σε επιτροπές 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης καλεί τα
µέλη του να στελεχώσουν τις επιτροπές του

συλλόγου και τις οµάδες εργασίας, που ενέκρινε η
Γενική Συνέλευση  προγραµµατισµού του συλλόγου
στις 3 Mαίου 2006. 
Το συµπληρωµένο δελτίο εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος µπορεί να αποσταλεί ταχυδροµικώς στη διεύ-
θυνση του ΣΑΘ: Επιµενίδου 19, 54633 Θεσ/νίκη , ή µέ-
σω e-mail στη διεύθυνση: sathes@tee.gr
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΣΑΘ στην οποία

βρίσκεται το δελτίο εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι:
www sathes.gr
Η προθεσµία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ι-

σχύει µέχρι  30  Ιουνίου  2006.


