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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

9 Φεβρουαρίου 2012 

 
Βολέρ καηά ηυν ηπαπεδών για ηε διακοπή ηυν μεγάλυν οδικών έπγυν και ηερ 

αναπηςξιακήρ πποοπηικήρ ηερ σώπαρ  

Χπ. Σπίπηδερ: «Θέλοςν να κεπδoζκοπήζοςν από μια σώπα πος βπίζκεηαι ζηο 

σείλορ ηος γκπεμού, γι’ αςηό και διέκοταν ηε σπεμαηοδόηεζή ηοςρ» 

 

Γξακαηηθή ραξαθηήξηζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο, ηδίσο ηνπ 

επαξρηαθνύ θαη αζηηθνύ, ν πξόεδξνο ηνπ, ΣΔΔ Υξήζηνο πίξηδεο, θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Οδνπνηίαο. 

«Γηα ηα κεγάια νδηθά έξγα ιόγνο δελ γίλεηαη» ππνγξάκκηζε «αθνύ νη ηξάπεδεο 

ζέινπλ λα θεξδνζθνπήζνπλ από κηα ρώξα πνπ βξίζθεηαη ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ, γη’ 

απηό θαη δηέθνςαλ ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο». 

Ο θ. πίξηδεο ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζην «μεξίδσκα ηνπ επξσπατθνύ θνηλσληθνύ 

πιαηζίνπ» ηνπ νπνίνπ ζήκεξα κάξηπξεο είλαη όινη νη Έιιελεο, επηζεκαίλνληαο όηη 

δηαπηζηώλνπκε από ηηο ζπδεηήζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο «ηξόηθα» έλα ινγηζηηθνύ 

ηύπνπ ζρεδηαζκό (έζνδα-έμνδα) πνπ βαζαίλεη θαη καθξαίλεη ηνλ θύθιν ηεο ύθεζεο θαη 

απνκαθξύλεη ηελ έμνδν από ηελ θξίζε. Αληίζεηα, ηόληζε, θακηά πξόηαζε 

αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ δελ ηίζεηαη ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ, ελώ θαη απηά πνπ 

κπνξνύζαλ θαη έπξεπε λα πξνρσξήζνπλ ζηακάηεζαλ: κεηαμύ απηώλ νη ζπκβάζεηο 

παξαρώξεζεο (κε όπνηεο ακθηζβεηήζεηο κπνξεί θαλείο λα δηαηεξεί γηα ηνλ ηξόπν 

πνπ έγηλαλ), νη ΓΙΣ θαη ην ΔΠΑ. «Ούηε έλα επξώ από ην ΔΠΑ δελ έρεη δνζεί ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία» ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά. 

Όια όζα ζήκεξα ζπδεηνύληαη θαη απνθαζίδνληαη – πεξηθνπέο κηζζώλ θαη ακνηβώλ, 

θαζώο θαη ν λένο θύθινο απνιύζεσλ – νδεγνύλ ζε εμαζιίσζε ησλ Διιήλσλ 

πνιηηώλ, ηελ ίδηα ώξα, γηα παξάδεηγκα, πνπ αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο απμήζεηο ησλ 

δνκηθώλ πιηθώλ, ζε κηα ρώξα ζηελ νπνία ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη κεδεληζηεί. 

Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ θαηεγόξεζε σο εκπλεπζηέο ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιιεη ε 

«ηξόηθα» ηνλ ΔΒ (ην 70% ηνπ κλεκνλίνπ πεξηέρεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο, 

επηζήκαλε), ην ΙΟΒΔ θαη «άιια παξαθιάδηα» ησλ ίδησλ απηόθιεησλ ζπκβνύισλ, 

είπε. 

Απέλαληη ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, πξνζέζεζε, ην ΣΔΔ απνθάζηζε λα αληηηάμεη ηηο 

γλώζεηο θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ: πξνσζεί ηελ πινπνίεζε κηαο 

ζεηξάο λέσλ αξκνδηνηήησλ, κε ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, πξνο εμππεξέηεζε 

ησλ κεραληθώλ θαη ησλ πνιηηώλ. Ξεθηλά ηελ πξνζπάζεηα ζύληαμεο ελόο 

αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ, θάηη πνπ όθεηιαλ λα έρνπλ θάλεη όιεο νη πξνεγνύκελεο 

θπβεξλήζεηο θαη ηα θόκκαηα, κε ζθνπό λα πξνσζεζνύλ όρη ηα «ώξηκα» έξγα, αιιά ηα 

έξγα πνπ ρξεηάδεηαη ε ρώξα γηα λα νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε. 
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ηνλ ζρεδηαζκό απηό, εθηόο από ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ, ζα ζπκβάινπλ 

κε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο θαη νη άιινη επηζηεκνληθνί θνξείο ηεο ρώξαο, κε 

ηνπο νπνίνπο ην ΣΔΔ εγθαηληάδεη κηα λέα πεξίνδν ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη θνηλήο 

αληίδξαζεο ζε όζα θαη όζνπο επηρεηξνύλ λα καο επηβάινπλ γηα ην δηθό ηνπο 

ζπκθέξνλ. 

Πξώηε ελέξγεηα αληίδξαζεο, είπε ν θ. πίξηδεο, είλαη ην κπντθνηάδ ησλ γεξκαληθώλ 

πξντόλησλ, ζην νπνίν θάιεζε λα πξσηνζηαηήζνπλ νη κεραληθνί ζε θάζε πεξίπησζε. 

«Γελ είλαη δπλαηόλ λα επηζθέπηνληαη ηε ρώξα καο Γεξκαλνί ππνπξγνί θαη εθηόο από 

ηελ απαίηεζε γηα ζθιεξά κέηξα ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ, λα εληέιινληαη θαη 

ην θιείζηκν ηεο ππόζεζεο ηεο SIEMENS», ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά. 

Μάιηζηα γηα ην ζέκα απηό, πξναλήγγεηιε δπν ζπγθεληξώζεηο: κηα δηακαξηπξίαο ζηελ 

Αζήλα θαη κηα ελεκεξσηηθή, γηα ηνπο επξσβνπιεπηέο θαη άιινπο παξάγνληεο ηεο 

Κνηλόηεηαο, ζηηο Βξπμέιιεο. 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο Γηάλλεο γνπξόο, επηθξόηεζε ηηο απόςεηο ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ ΣΔΔ σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηε ρώξα καο. 

Σόληζε ηελ αλαληηζηνηρία κεηαμύ «ώξηκνπ» θαη «αλαγθαίνπ» έξγνπ, επηζεκαίλνληαο 

όηη ηειηθά – θαη δηαρξνληθά – «ώξηκα» είλαη πάληα νη πιαηείεο θαη ηα δξνκάθηα, όπνπ 

μνδεύηεθαλ θαη ηα πεξηζζόηεξα ρξήκαηα, θαη όρη ηα έξγα ππνδνκήο, πνπ ζα έδηλαλ 

πξννπηηθή αλάπηπμεο ζηε ρώξα. 

ε ό,ηη αθνξά ην νδηθό δίθηπν, ππνγξάκκηζε πσο ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη 

εθηεηακέλν δίθηπν, αιιά θαη πνιύ κεγάιεο ειιείςεηο, ελώ δελ έρεη πξόγξακκα 

ζηνηρεηώδνπο ζπληήξεζεο. 

Σν πξνεγνύκελν δηάζηεκα, όπσο είπε, έγηλε κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηεο επζύλεο 

θαη ηνπ πξσηεύνληνο νδηθνύ δηθηύνπ ζηελ Πεξηθέξεηα, αιιά δίρσο θακηά πξόβιεςε 

γηα ηηο αλάινγεο πηζηώζεηο πνπ απαηηνύληαη, αθόκε θαη γηα εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ 

πξνεγνύκελσλ εηώλ (ηα αλεμόθιεηα ηηκνιόγηα θηάλνπλ ζηα 225 εθαη. επξώ 

ππνγξάκκηζε). Μάιηζηα, επηζήκαλε όηη από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί 

νύηε έλα επξώ γηα ζπληήξεζε, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ζα ππάξμεη δξακαηηθή 

επηδείλσζε ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

Ο πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, Βαζίιεο Υαιθηάο, δήισζε 

όηη θηλείηαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηηο επηζεκάλζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ νκηιεηώλ. 

Αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηόηεηα ελόο New Deal, ην νπνίν απαηηείηαη, γηα λα βγεη ε 

ρώξα από ηελ θξίζε θαη ζύκηζε όηη ν Ακεξηθαλόο πξόεδξνο Ρνύζβειη, γηα λα βγάιεη 

ηε ρώξα ηνπ γξήγνξα από ηελ θξίζε ηνπ 1929, έδσζε έκθαζε ζηα έξγα ππνδνκώλ 

θαη κεηαμύ απηώλ ηα νδηθά έξγα. 

Δπεζήκαλε, σζηόζν, όηη ζηε ρώξα καο, εθηόο από ηελ έιιεηςε έξγσλ, παξαηεξείηαη 

θαη έιιεηκκα ελδηαθέξνληνο γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ έξγσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε 

λέσλ κεζόδσλ, ζηνλ ζρεδηαζκό, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πινπνίεζε. Καλείο δελ 

λνηάδεηαη νύηε γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκώλ. Δηδηθά ζηελ νδνπνηία, είπε, 

απνπζηάδεη από όιεο ηηο θάζεηο ν κειεηεηήο: αθόκε θαη ε κειέηε πνπ παξαδίδεη δελ 

ειέγρεηαη θαη δελ ππάξρεη θαηά ηηο επόκελεο θάζεηο, είπε ραξαθηεξηζηηθά. 

Σόληζε όηη είλαη αλαγθαία ε αλακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ κειέηεο, αλάζεζεο 

θαη θαηαζθεπήο ησλ νδηθώλ έξγσλ, κε ηελ πξόβιεςε λα εληαζεί θαη εκπινπηηζηεί ε 
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εθπαίδεπζε όισλ ησλ παξαγόλησλ ζηα δεηήκαηα ηεο νδνπνηίαο, ελώ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε θάζε λέν έξγν θαη ε κειέηε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπ, 

όζν απηό είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

Ιδηαίηεξα ζηάζεθε ζηελ αλάγθε λα μεθηλήζνπλ θαη πάιη ηα νδηθά έξγα πνπ έρνπλ 

ζηακαηήζεη, όπσο θαη ζηελ αλάγθε ζύληαμεο ελόο master plan όισλ ησλ νδηθώλ 

έξγσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρώξα (όζα είλαη αλαγθαία, ζα πξέπεη λα γίλνπλ, είπε 

ραξαθηεξηζηηθά). 

Δπέθξηλε δξηκύηαηα – αλαθέξνληαο θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα – ηα εκπόδηα 

πνπ ζέηνπλ δηάθνξνη «ζεζκνί» ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ: ηελ 

πξαθηηθή ησλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ θόζηνο 

απαιινηξηώζεσλ δπζαλάινγν κε ην θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο, κε ζπλέπεηα ηα έξγα λα 

ζηακαηνύλ, ιόγσ έιιεηςεο πηζηώζεσλ. Σε δπζθνιία ηεο αλάζεζεο ζε ηδηώηεο ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ. 

Αιιά θαη ηελ αθύξσζε ζηελ πξάμε ησλ ζύγρξνλσλ πξνβιέςεσλ ηεο αζθάιεηαο ζην 

νδηθό δίθηπν, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά ην γεγνλόο όηη, ελώ ππάξρνπλ θαηά κήθνο 

ηεο Αηηηθήο Οδνύ 16 θάκεξεο πνπ θαηαγξάθνπλ παξαβάζεηο νδεγώλ, δελ πθίζηαηαη 

θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ώζηε νη θιήζεηο λα επηδίδνληαη ακέζσο ζηνλ παξαβάηε. 

«πλήζσο απηή θηάλεη κεηά δπν ρξόληα, κέζσ ηνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο θαη ηόηε ην δηθαζηήξην, επεηδή ν νδεγόο δειώλεη όηη δελ ζπκάηαη αλ απηόο ή 

άιινο νδεγνύζε ην απηνθίλεηό ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αζσώλεη ιόγσ 

ακθηβνιηώλ» είπε, ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ην πνιππιόθακν ησλ πξνβιεκάησλ. 

Αλαθνξά ζηα έξγα θαη ηηο κειέηεο πνπ αλαηέζεθαλ ηα δπν ηειεπηαία ρξόληα από ην 

ΤΠΤΜΔΓΙ ζε όιε ηε ρώξα έθαλε ζηνλ γξαπηό ραηξεηηζκό πξνο ην ζπλέδξην ν 

πθππνπξγόο, Γηάλλεο Μαγθξηώηεο. 

Ωζηόζν, κεηαμύ άιισλ επηζήκαλε όηη ε απνξξνθεηηθόηεηα ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ 

έθηαζε ζην 33% θαη ζα ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε – όπσο αλαθέξεη – αλ δελ είρε 

πξνθύςεη ην πξόβιεκα κε ηηο ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο, ην νπνίν απέδσζε ζηηο 

ηξάπεδεο, ηνλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη «δελ ζεσξνύλ βηώζηκα ηα έξγα απηά, άξα 

θαη ηε ρώξα». 

Οη εξγαζίεο ηνπ «3νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Οδνπνηίαο»,  ζην μελνδνρείν  ROYAL 

OLYMPIC, ζα νινθιεξσζνύλ αύξην.      

 

 


