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Αρ. Πρωτ. :  6217        Προς :   1.     Πρόεδρο και ∆.Ε. ΤΕΕ 
   2. ΣΑΤΕ 
      3. ΠΕΣΕ∆Ε  
      4. ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
          
 
 
Θέµα: Έγγραφο ΠΕ∆ΜΕ∆Ε σχετικό µε την επίβλεψη και τον έλεγχο των  
 ∆ηµοσίων Έργων.    
 
 Αγαπητοί συνάδελφοι, αφορµή για το έγγραφο που σας απευθύνουµε, αποτέλεσε 
έγγραφο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕ∆Ι,  µε το οποίο προτείνεται η 
µεταφορά από τις ∆ηµόσιες Τεχνικές υπηρεσίες και τους ∆ιπλ. Μηχανικούς του ∆ηµοσίου 
της επίβλεψης και του ελέγχου των ∆ηµοσίων Έργων, σε σώµα πιστοποιηµένων ιδιωτών. 
 Πέρα από το απαράδεκτο της πρότασης που στρέφεται ευθέως, εναντίον του ρόλου 
του Μηχανικού του ∆ηµοσίου, αφού του αφαιρεί  ένα από τα σηµαντικότερα αντικείµενα 
που του αντιστοιχίζονται, επιφυλάσσοντάς του µε αυτόν τον τρόπο το ρόλο του κλητήρα 
στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, παραγνωρίζεται και το γεγονός,  ότι η επίβλεψη και ο έλεγχος στα 
∆ηµόσια Έργα επιβάλλεται να ασκείται από τα θεσµοθετηµένα όργανα της Πολιτείας, 
προκειµένου να διασφαλίζεται το ∆ηµόσιο συµφέρον, σύµφωνα µε το Σύνταγµα της 
χώρας. Με την πρότασή τους αυτή µάλιστα   αποδεικνύονται και αφερέγγυοι,  αφού µόλις 
πριν λίγους µήνες  µε το σύνολο των Εργοληπτικών Ενώσεων, την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και το 
Τεχνικό Επιµελητήριο, διαµόρφωσαν ένα πλαίσιο συνεργασίας και κοινών δράσεων πάνω 
σε κοµβικά ζητήµατα που απασχολούσαν όλους τους εµπλεκόµενους και συγκεκριµένα :     

1.  Για τις Εργοληπτικές Ενώσεις. 
 α.  Την εξόφληση για τα εκτελεσµένα έργα.  

   β. Φορολογικές ρυθµίσεις 
  γ. Αύξηση του Π∆Ε. 
  δ. Αναπτυξιακό σχεδιασµό µε επίκεντρο το χώρο των κατασκευών.  
 2.  Για την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 

α.  Την αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Τεχνικών υπηρεσιών και του ρόλου των 
Μηχανικών. 

  β. Την διεκδίκηση µισθολογίου Μηχανικών που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες 
και ευθύνες του Κλάδου.  

 Επειδή λοιπόν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, οι υφεσιακοί κύκλοι συνεχίζονται και 
διευρύνονται, απόρροια της ασκούµενης αδιέξοδης κυβερνητικής πολιτικής, µε οδυνηρά 
αποτελέσµατα για την συντριπτική πλειοψηφία των µελών µας αλλά και των δικών σας 
µελών, θεωρούµε ότι  είµαστε υποχρεωµένοι να διαµορφώνουµε και να διευρύνουµε 
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µέτωπα συνεργασίας και αποτελεσµατικής αντίδρασης ενάντια σ΄ αυτή την  πολιτική που 
µας σπρώχνει στην εξαθλίωση και όχι να τα αποδυναµώνουµε.  
 Στα πλαίσια του παραπάνω στόχου συνεπώς και παίρνοντας υπόψη τη σοβαρή 
εξέλιξη που περιγράψαµε, απαιτείται  να επαναξιολογήσουµε τις συνεργασίες µας και κατά 
συνέπεια ζητάµε, όπως και προφορικά σας επισηµάναµε, τη θέση του φορέα σας σε σχέση 
µε την συγκεκριµένη πρόταση της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε.  
 
 

 


