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ΘΕΜΑ:

Ρυθµίσεις ΤΕΕ στο Νοµοσχέδιο «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις».

Κύριε Υπουργέ,
Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου σας µε τίτλο «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις» που εισάγεται για ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής κατόπιν της
αποδοχής του από την ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου περιλαµβάνονται, µεταξύ
άλλων και οι κάτωθι ρυθµίσεις:
- Με το άρθρο 23 δίνεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ «να συµµετέχει από κοινού µε φορείς του
∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε ερευνητικά και εκ παιδευτικά ιδρύµατα , ή µε
επαγγελµατικούς φορείς σε ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ή σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε σκοπούς την πιστοποίηση, την τήρηση µητρώων
µελών και µη µελών του, τα οποία όµως έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το τεχνικό
δυναµικό της χώρας, την τεχνική επιστηµονική, κατασκευαστική και σχετική βιοµηχανική
δραστηριότητα, τη µελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων, τα τεχνικά υλικά, τον
εξοπλισµό και την τεχνολογία, τη λειτουργία και την αναβάθµιση ψηφιακών συστηµάτων
µεγάλης κλίµακας, την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ελέγχων,
αδειοδοτήσεων, µηχανισµών πρόληψης ή αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, τη σύνταξη
κανονισµών και προδιαγραφών, τιµολογίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, τη συγκέντρωση
τιµών αγοράς, τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτόµων
τεχνολογιών µε την παραγωγή.».
- Με το άρθρο 24 δίνεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ «να ιδρύει επιστηµονικά ή επαγγελµατικά
τµήµατα µε σκοπούς την πιστοποίηση, την τήρηση µητρώων τόσο για τα µέλη του όσο και
µη µέλη, που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το τεχνικό δυναµικό της χώρας, την τεχνική
επιστηµονική, κατασκευαστική και σχετική βιοµηχανική δραστηριότητα, τη µελέτη και
αδειοδότηση των τεχνικών έργων, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία, τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη λειτουργία και την αναβάθµιση ψηφιακών
συστηµάτων µεγάλης κλίµακας, την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ελέγχων,
αδειοδοτήσεων, µηχανισµών πρόληψης ή αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, τη σύνταξη
κανονισµών και προδιαγραφών, τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της έρευνας
και καινοτόµων τεχνολογιών µε την παραγωγή.».
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- Με το άρθρο 26 αφενός το ΥΠΥΜΕ∆Ι αναλαµβάνει «την δηµιουργία ηλεκτρονικού
συστήµατος των Μητρώων που αναφέρονται στον παρόντα νόµο, υπό την εποπτεία της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων». Αφετέρου δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας της
Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης (∆15) του Υπουργείου µε τον διαχειριστή των βάσεων δεδοµένων
(ηλεκτρονικά µητρώα) που προβλέπει το ίδιο άρθρο.
Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούµε τις παραπάνω διατάξεις ιδιαίτερα θετικές και απόλυτα εναρµονισµένες µε τις
ανάγκες εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου της χώρας µας που υστερεί δραµατικά σε
σχέση µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα και µε τις απαιτήσεις των καιρών.
Η εµπειρία του ΤΕΕ στα θέµατα Αυθαιρέτων, Ενεργειακών Επιθεωρητών, Ελεγκτών δόµησης
κλπ. κρίνεται ιδιαίτερα θετική και ελπιδοφόρα. Παράλληλα η ηλεκτρονική υποδοµή που το
ΤΕΕ έχει αναπτύξει και συντηρεί για την υποστήριξη των ως άνω διαδικασιών αποτελεί, κατά
τη γνώµη µας, εχέγγυο µίας επιτυχούς ικανοποίησης και του χρόνιου αιτήµατος του
εργοληπτικού κόσµου για εκσυγχρονισµένες αναλύσεις τιµών εργασιών στα δηµόσια έργα
καθώς και τιµολόγησης/προϋπολογισµού βάσει των αντικειµενικών συνθηκών που
επικρατούν στην αγορά, δεδοµένα που θα συνεισφέρουν τα µέγιστα στον εξορθολογισµό του
σχεδιασµού κατανοµής των δηµόσιων δαπανών σε τεχνικά έργα.
Από την άλλη οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι Υπηρεσίες και το Προσωπικό της
∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων ∆.15 κινούνται σε πολύ καλά
επαγγελµατικά επίπεδα - πολύ πάνω από το µέσο όρο των Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου - µε
συνεχή και µετρήσιµη βελτίωση απόδοσης τα τελευταία χρόνια. Εκτιµούµε ότι η ψήφιση της
δυνατότητας συνεργασίας της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης µε έναν διαχειριστή των ηλεκτρονικών
µητρώων, όπως το ΤΕΕ, θα αποτελέσει την βέλτιστη λύση αφού κάθε πλευρά θα µετέχει
στην παραγωγή ενός χρήσιµου αποτελέσµατος εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατά της.
Ο συνδυασµός και η συνεργασία Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου µε ανεξάρτητους φορείς, όπως το
ΤΕΕ, προφανώς αποτελεί καλή προοπτική για τη λύση προβληµάτων που ταλαιπωρούν τον
κλάδο µας και την Ελληνική Οικονοµία γενικότερα.
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