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Φίλες και Φίλοι, 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 
Εκ μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ήθελα χαιρετίζοντας το σημερινό σας Συνέδριο να σας συγχαρώ 
για την θεματολογία που περιέχει αλλά και την πρωτοβουλία σας να αναδείξετε την ανάγκη 
ενεργοποίησης όλων των μηχανισμών που διαχειρίζονται την παραγωγή των έργων. Σίγουρα αυτοί οι 
μηχανισμοί πρέπει να αποκτήσουν τα εργαλεία, την οργάνωση και το μοντέλο που θα φέρουν 
φθηνότερα, οικονομικότερα και πιο ασφαλή έργα, που τα χρειάζεται η χώρα μας αλλά και οι πολίτες που 
πνίγονται στα καθημερινά τους προβλήματα. 
Εμάς τους μηχανικούς αλλά και πολίτες αυτής της χώρας μας στεναχωρεί, το σύνολο των προβλημάτων 
που εμφανίζονται σε όλες τις περιοχές της χώρας με καταστροφές σε μεγάλα ή μικρά δημόσια έργα. Για 
την Ελληνική Πολιτεία αυτές οι καταστροφές οφείλονται πάντα στον κακό καιρό και στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα ή στις κακές μελέτες και κατασκευές των έργων. Δεν έχουμε καθίσει όμως ποτέ σοβαρά να 
δούμε σε τι οφείλονται τις περισσότερες φορές οι αστοχίες ή οι καθυστερήσεις . 

Εμείς λοιπόν οι μηχανικοί, πρέπει να δώσουμε λύσεις και να προωθήσουμε πρακτικές για τη 
διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων. 

Σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και τις διαδικασίες 
που θα φέρουν την ποιότητα των δημοσίων έργων στη χώρα μας. Όλοι αναρωτιόμαστε γιατί μετά από 
κάθε μεγάλη καταστροφή από σεισμούς, πλημμύρες κλπ αλλά πολλές φορές και χωρίς αυτές, 
ανακαλύπτουμε πάντα «ελλείψεις ποιότητας» στα έργα. 
Αυτό οφείλεται στο ότι ο έλεγχος για τα δημόσια έργα λειτουργεί κατασταλτικά και όχι προληπτικά. 
Η ποιότητα των έργων δεν αποτέλεσε ποτέ βασικό κριτήριο ανταγωνιστικότητας μεταξύ αυτών που 
μελετούν και κατασκευάζουν από τους κρατικούς μηχανισμούς ελέγχου. 
Υπάρχει εκφρασμένη κοινωνική απαίτηση τα Δημόσια έργα να αποδίδονται και στο χρόνο και στο κόστος 
αλλά κυρίως με την ποιότητα που προδιαγράφεται. 
Αυτή η απαίτηση προϋποθέτει το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, να συνοδευτεί 
από την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής των δημόσιων έργων. Δηλαδή σωστές 

μελέτες, που θα ανατίθενται με αξιοκρατικά κριτήρια, σωστή επίβλεψη των μελετών, δημοπράτηση των 
έργων μόνο όταν υπάρχουν πλήρεις - επίκαιρες μελέτες, έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις 
και έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις στο σύνολό τους, επίκαιρα και ενιαία αναλυτικά τιμολόγια 
υποχρεωτικής εφαρμογής, ενιαία τεύχη δημοπράτησης και τέλος σωστή επίβλεψη και διαχείριση των 
συμβάσεων από άρτια στελεχωμένες και εξοπλισμένες δημόσιες υπηρεσίες. 

Η ποιότητα των δημοσίων έργων πρέπει να στηρίζεται σε νόμους και κανόνες, που θα στηρίζουν την 
άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, σύμφωνα με την εξέλιξη και την πρόοδο της τεχνολογίας και 
της επιστήμης. Αντίθετα η οπισθοδρόμηση και η ευκαιριακή πολιτική υποβιβάζει το παραγόμενο έργο 
αλλά και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας. 

 


