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Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 
 
 Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε δύο συνεδριάσεις της στις 11.11.2004 και στις 25.11.2004 
συζήτησε το θέμα των μελετών δημοσίων έργων και του νομοσχεδίου που έδωσε στη δημοσιότητα 
το ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».  

Στην πρώτη συνεδρίαση κατέληξε ομόφωνα κείμενο επιστολής που απέστειλε στο ΥΠΕΧΩΔΕ 
και αποφασίστηκε η λειτουργία της διαρκούς ομάδας εργασίας για το θέμα, το υπόμνημα θέσεων 
της οποίας συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου και σας αποστέλλεται. 

Στην συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου η Αντιπροσωπεία του ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ 
αφού ενημερώθηκε για την πορεία διαβούλευσης της σχετικής ομάδας εργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
κατέληξε ομόφωνα στα κάτωθι : 

1. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το έργο που παράγεται στην ομάδα εργασίας – 
διαβούλευσης. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των εργασιών κρίνουμε αδύνατο να 
ολοκληρωθεί το έργο αυτό μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προτείνει η ηγεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι με ευθύνη των εκπροσώπων των μηχανικών. Για το λόγο αυτό 
προτείνουμε να συνεχιστεί η λειτουργία της ομάδας μέχρι την ολοκλήρωση όλων των 
άρθρων του Νομοσχεδίου στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. 

2. Κρίνουμε αναγκαίο η ολοκλήρωση και η ψήφιση του νομοσχεδίου να συνδυαστεί με την 
επείγουσα ολοκλήρωση της συζήτησης και της δημοσίευσης των βασικών συνοδευτικών 
διατάξεων που αφορούν κύρια στις προδιαγραφές μελετών και στον κώδικα αμοιβών ώστε 
να καταστεί λειτουργικός ο νέος νόμος. 

3.  Επισημαίνουμε ότι η εξυγίανση και ο ορθολογισμός του πλαισίου εκπόνησης μελετών 
Δημοσίων έργων επιβάλλει την ύπαρξη οργανωμένων, αξιόπιστων και αποτελεσματικών 
δημοσίων υπηρεσιών με ουσιαστική συμβολή και ευθύνη στην προετοιμασία του φακέλου 
έργου και στην επίβλεψη των μελετών. Για το λόγο αυτό κρίνουμε άμεσα αναγκαίες 
αντίστοιχες πρωτοβουλίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και συνολικά της κυβέρνησης σε αυτή την 
κατεύθυνση. 

 
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. 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 χρονική στιγμή πρέπει να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο διαλόγου με 
αξιόπιστες προτάσεις και έργο από όλους τους συμμετέχοντες ώστε να καταληχτεί ένα νέο σχέδιο 
νόμου, στο ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτό πιστεύουμε ότι θα αποβεί προς όφελος της ποιότητας 
και οικονομίας των έργων, χωρίς αναταράξεις στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων.  
 

 
 

 


