
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοζάνη , 15-1-2014
Αρ.  Πρωτ. : 30

Προς:

Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
-  Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
-  Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Παπαδόπουλου.

 Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τηλέφωνο       : 24610-28030

Θέμα : Παρέμβαση στο Σχέδιο Νόμου: «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και 
άλλες διατάξεις» - Τροποποιήσεις διατάξεων Νόμων, που αφορούν το ΤΕΕ.

Σχετικά :

Η  Διοικούσα  Επιτροπή  (Δ.Ε.)  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας  /  Τμήματος  Δυτικής 
Μακεδονίας  (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.),  κατά  τη  συνεδρίασή  της  στις  14.01.2014  με  ημερήσια  διάταξη  - 
μεταξύ  των  άλλων -  την  εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων  της  Δημόσιας  Διοίκησης σε 
Ανώνυμες Εταιρείες, μέσω και της συμμετοχής σε αυτές του Τ.Ε.Ε. και άλλων Φορέων, έτσι όπως 
δρομολογείται  με  το  νομοσχέδιο  για  την  «Εθνική  Αρχή  Συντονισμού  Πτήσεων  και  άλλες 
διατάξεις», σας γνωρίζει τα εξής:

• Εκτιμά ότι τα σχετικά άρθρα (24 - 27) του νομοσχεδίου αυτού στοχεύουν ευθέως, αφενός μεν 
σε  μια  περαιτέρω  σαφή  υποβάθμιση  του  ρόλου  και  των  αρμοδιοτήτων  Υπηρεσιών  της 
Δημόσιας  Διοίκησης, αφετέρου δε στην  αλλοίωση του  θεσμικού ρόλου και  σκοπού,  όπως 
ορίζεται  στο πλαίσιο λειτουργίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας.  Ειδικότερα,  με τις 
προτεινόμενες  ρυθμίσεις,  ουσιαστικά  εκχωρούνται αρμοδιότητες  της  -  καθαρά -  κρατικής 
λειτουργίας,  όπως  είναι  η  εποπτεία  και  ο  έλεγχος  του  συνόλου  της  κατασκευαστικής 
δραστηριότητας της Χώρας, σε Ανώνυμες Εταιρείες και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

• Θεωρεί ότι βασικός μοχλός της πολυπόθητης εθνικής ανάπτυξης, παραμένει η ισχυροποίηση 
και η αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, με πάγιο προσανατολισμό την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων  της  κοινωνίας.  Δηλώνει  αντίθετο  στην  πολιτική  επιλογή  που  περιορίζει  το 
Κράτος και οδηγεί μεθοδικά και στοχευμένα στην «ιδιωτικοποίηση» των Δημοσίων Έργων. Η 
εμπλοκή  του  Τ.Ε.Ε. και  τρίτων  Νομικών  Προσώπων στα  θέματα  εποπτείας  και  ελέγχου 
τεχνικών έργων και μελετών (χωρίς στην ουσία κανένα πρακτικό αποτέλεσμα), φανερώνει 
απλά και καθαρά τη βούληση κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα του, δεδομένου ότι η 
λειτουργία του μεταφέρεται σε Α.Ε., στις οποίες θα συμμετέχει ως μέτοχος. Το Τ.Ε.Ε. με τη 
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νομοθετική μορφή και την περιφερειακή του διάρθρωση, όπως λειτουργεί σήμερα, μπορεί να 
συμβάλλει  αποτελεσματικά στην επίλυση  των ζητημάτων εξορθολογισμού της  παραγωγής 
των  τεχνικών  έργων  στη Χώρα και  στην  κατεύθυνση  αυτή,  αποτελεί  υποχρέωση  της 
Πολιτείας, η διασφάλιση της χρηματοδότησης και της βιωσιμότητάς του.

• Επισημαίνει σε όλους όσους αποφασίζουν ερήμην των Μηχανικών, ότι τόσο η Χώρα, όσο και 
η  Περιφέρειά  μας  ειδικότερα,  διαθέτει  επιστημονικό  δυναμικό  και  ειδικότερα  υψηλού 
επιπέδου τεχνικό προσωπικό σε όλους τους  κλάδους, ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
του τομέα παραγωγής των Δημοσίων Έργων.

Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως την:

1. Αοριστία  και  αντιφατικότητα  σε  αρκετές  διατάξεις,  που  οδηγεί  σε  σύγχυση  και 
αποπροσανατολισμό  την  κοινωνία  των  Μηχανικών,  μέσα  από  αμφίβολης  κατεύθυνσης, 
σκοπιμότητας  και  αποτελέσματος,  ίδρυσης  Ανωνύμων  Εταιρειών  και  Νομικών  Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου. 

2. Αλλοίωση του κύριου χαρακτήρα του Τ.Ε.Ε., με την ουσιαστική αποδυνάμωση του ρόλου ως 
του θεσμικού Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας.

3. Ανάγκη ουσιαστικής θωράκισης και εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας της Δημόσιας 
Διοίκησης, δίχως να απεμπολείται ο ρόλος της. 

Σας καλεί, έστω και την ύστατη στιγμή και προ της ψήφισης του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, να 
προβείτε στις απαραίτητες εκείνες παρεμβάσεις, με στόχο την απόσυρση των ρυθμίσεων όπως 
αναφέρονται στα άρθρα 24 έως 27 και την επανεξέταση του κορυφαίου ζητήματος στη βάση των 
τριών  προαναφερόμενων  αξόνων,  που  σχετίζονται  άμεσα  με  τη  βελτίωση  των  κανόνων  της 
εγχώριας  παραγωγής  των  τεχνικών  έργων,  θέμα  που  διαχρονικά  επιζητεί  το  Τ.Ε.Ε.  μέσα  σε 
συνθήκες ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου. 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Κακάλης

Κοινοποίηση:
-  Τ.Ε.Ε.
-  Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
-  ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
-  Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
-  Δήμοι Δυτικής Μακεδονίας / Γραφεία Δημάρχων
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