
 

 

Προς 
Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  
κ. Γεώργιο Σουφλιά 
Χαρ. Τρικούπη 182 
Fax: 210 6427520 
 
 
   
 
 
 Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Συνάδελφε, 
 
 Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίασή της, της 11.11.2004, συζήτησε το θέμα των 
μελετών και του νομοσχεδίου που δώσατε στη δημοσιότητα με θέμα «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
και κατέληξε ομόφωνα στα παρακάτω:  

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ από τη θεσμοθέτηση του Ν. 716, παρακολούθησε στενά, μελέτησε και υπέβαλε 
θέσεις και προτάσεις στις διάφορες προσπάθειες του κράτους για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 
των μελετών. Θα θυμάστε, ίσως, το αναλυτικό κείμενο θέσεων-προτάσεων που είχαμε υποβάλει 
στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, στη Βουλή και στα κόμματα. Θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι πάντοτε είχαμε στη διάθεσή μας τον ελάχιστο τουλάχιστον απαιτούμενο χρόνο 
ώστε να επεξεργαστούμε και να διαμορφώσουμε τις συγκεκριμένες κάθε φορά θέσεις και 
προτάσεις μας.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει, δυστυχώς, να επισημάνουμε ότι δεν δίνεται στο ΤΕΕ 
ούτε αυτός ο ελάχιστος χρόνος, προκειμένου να ασκήσουμε το ρόλο του, ως τεχνικού συμβούλου, 
που η ίδια η πολιτεία του ανέθεσε.  Είναι η πρώτη φορά που το ΥΠΕΧΩΔΕ, χωρίς να το δηλώνει 
φανερά, επέλεξε το διάλογο μόνο με τον εαυτό του. Δεν νοείται διάλογος όταν το νομοσχέδιο 
δόθηκε στον «τεχνικό σύμβουλο» ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή του στα ΜΜΕ, πέρασε από 
την Κυβερνητική Επιτροπή και προβλέπεται η κατάθεσή του στη Βουλή την επόμενη Τετάρτη. 
 Το προτεινόμενο, εκ μέρους σας, χρονοδιάγραμμα «διαλόγου» δεν δημιουργεί αντικειμενικά τη 
δυνατότητα συμβολής μας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη της χώρας, για την 
ποιότητα των υποδομών και για την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, σήμερα όσο ποτέ, είναι 
αναγκαίο να συμβάλλουμε όλοι σε μία συζήτηση που θα αναδείξει ένα δίκαιο και αντικειμενικό 
σύστημα ανάθεσης μελετών με ποιοτικές υπηρεσίες και το βέλτιστο οικονομικό και αναπτυξιακό 
αποτέλεσμα για τη χώρα μας. 
 
 Κύριε Υπουργέ και αγαπητέ συνάδελφε, 
 
 Ζητάμε να αναθεωρήσετε το χρονοδιάγραμμα προώθησης του νομοσχεδίου ώστε να δοθεί 
συγκεκριμένος και σύντομος χρόνος για να επεξεργαστεί το ΤΕΕ αναλυτικά τις προτάσεις του και 
να γίνει ουσιαστικός και ολοκληρωμένος διάλογος. Αυτό πιστεύουμε ότι θα αποβεί προς όφελος 
της ποιότητας και οικονομίας των έργων, χωρίς αναταράξεις στην παραγωγή των Δημοσίων 
Έργων.  
 
 Στο πλαίσιο αυτό οι Έλληνες μηχανικοί θα συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις. 

 
 
 

 


