Κυρίες και κύριοι
Σήµερα καταρρίφθηκαν δύο όρια: ο αριθµός µητρώου του ΤΕΕ ξε̟ερνά τις
120000 και οι ενεργοί έλληνες δι̟λωµατούχοι µηχανικοί τις 100.000. Κάθε
ελληνική οικογένεια στο ευρύτερο ̟εριβάλλον της έχει τουλάχιστον ένα
µηχανικό. Νοιώθουµε ̟ως στον αγώνα και την αγωνία µας να αξιο̟οιηθεί
αυτό το δυναµικό για την ελληνική οικονοµία, για να µην ̟άνε χαµένες οι
ε̟ενδύσεις σε οράµατα και σε χρήµα, τις ̟ερισσότερες φορές εκ του
οικογενειακού υστερήµατος, έχουµε κοντά µας όλη την ελληνική κοινωνία.
Ίσως είµαστε ̟ια σε όλον τον κόσµο η χώρα µε τη µεγαλύτερη αναλογία
δι̟λωµατούχων µηχανικών στο συνολικό ̟ληθυσµό. ∆εν είναι µια ένδειξη
̟ου µας κάνει ̟ερήφανους. ∆εν α̟οδεικνύει ισχυρό ̟αραγωγικό ιστό,
φανερώνει αυτό ̟ου γνωρίζουµε και είναι το αντίθετο. ∆εν υ̟άρχουν θέσεις
εργασίας για να α̟ορροφηθούν οι νέοι και νέες. Έχουµε οδηγηθεί στα δύο
«̟αράδοξα» σε σχέση µε την α̟ασχόληση ̟ου καταγράφονται µόνο στη
χώρα µας. Η διάρθρωση του τεχνικού κόσµου δεν έχει σχήµα ̟υραµίδας,
αλλά τη µορφή κλεψύδρας, λεί̟ουν τα µεσαία στελέχη. Η ανεργία στους
α̟όφοιτους της τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης είναι µεγαλύτερη α̟ό αυτήν των
α̟οφοίτων άλλων βαθµίδων εκ̟αίδευσης.
Το ε̟ιστηµονικό δυναµικό της χώρας δεν αντιµετω̟ίζεται έστω σαν
ε̟ένδυση. Υ̟οσκά̟τεται. ∆εν αξιο̟οιείται ε̟αγγελµατικά, υ̟οβαθµίζεται
ε̟ιστηµονικά, α̟ορυθµίζεται νοµοθετικά. Κάθε µέρα ̟ου ̟ερνά τα µηνύµατα
α̟ό την ̟αγκόσµια κρίση συλλαµβάνονται α̟ό τα αυτιά των κατοίκων όλου
του ̟λανήτη. Αλλά δεν µ̟ορούν να διαρρήξουν το φρούριο του Υ̟. Παιδείας
στο Χαλάνδρι. Καµία θέση του δεν υ̟ερασ̟ίζεται το ελληνικό δυναµικό, τις
ανάγκες της ̟αιδείας, τις µεταρρυθµίσεις ̟ου είναι ε̟ιβεβληµένες. Προχθές,
κυριολεκτικά, ήταν τα κολέγια, το ̟λήγµα στη δωρεάν ̟αιδεία. Χθες η
κατάρριψη της τελευταίας διάκρισης µεταξύ ΤΕΙ και Πανε̟ιστηµίων. Και
ό̟ως όλες οι ̟αρεµβάσεις αυτού του Υ̟ουργείου για δεκαετίες, είναι
αναγνωρίσεις στα χαρτιά, ̟ου µεγιστο̟οιούν τα ̟ροβλήµατα στην ̟ράξη και
ό̟ου ̟ρώτα και µεγαλύτερα θύµατα είναι αυτοί ̟ου στα λόγια δικαιώνονται.
Εξισώνονται τα ΤΕΙ µε τα Πανε̟ιστήµια σε ακαδηµαϊκό ε̟ί̟εδο, οι
α̟όφοιτοι τους σε ε̟αγγελµατικά δικαιώµατα, έχουµε όµως «̟ολυτεχνικές»
σχολές δύο ταχυτήτων, µε διαφορετικά χρόνια σ̟ουδών, διαφορετική
θεωρητική εµβάθυνση, διαφορετικού ε̟ι̟έδου εργαστήρια, διαφορετικές
δα̟άνες ανά φοιτητή, ακόµα καθηγητές µε διαφορετικά ̟ροσόντα. Εντάξει,
̟αρά τις δεσµεύσεις οι κρατικές δα̟άνες για την ̟αιδεία θα µειώνονται,
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αλλά οι α̟όφοιτοι ̟οιού εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος θα ζουν ̟ιο κοντά στο
φάσµα της ανεργίας και της α̟ογοήτευσης;

Το Τεχνικό Ε̟ιµελητήριο Ελλάδας είναι ο µεγαλύτερος, σε ισχύ και αριθµό
φυσικών ̟ροσώ̟ων, φορέας στη χώρα µας. Σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο είναι α̟ό
τους ισχυρότερους. Οι ̟ολλές δράσεις ̟ου ανα̟τύσσει στο διεθνή χώρο
συµβάλουν στην ̟ροσ̟άθεια να καλλιεργηθούν ουσιαστικές σχέσεις µεταξύ
του ελληνικού και των υ̟ολοί̟ων λαών του κόσµου, να υ̟άρξουν
ανταλλαγές γνώσεων και εµ̟ειριών σε ε̟ιστηµονικό ε̟ί̟εδο και σε τεχνικές
εφαρµογές, να αξιο̟οιούνται τα συγκριτικά ̟λεονεκτήµατα κάθε χώρας υ̟έρ
ενός κοινού διακρατικού οφέλους.
Το ΤΕΕ έχει µια ιστορία 84 χρόνων, ̟ου µέσα α̟ό διακυµάνσεις, το κεντρικό
χαρακτηριστικό της είναι η συµβολή του στην ανά̟τυξη της χώρας. Αυτός ο
σχεδόν αιωνόβιος ̟ια φορέας χαρακτηρίζεται ε̟ίσης α̟ό τη νεανικότητα των
µελών του. Μέσος όρος ηλικίας τα 35 χρόνια. Το ΤΕΕ α̟οτελεί ένα εκρηκτικό
µίγµα εµ̟ειριών και δυναµισµού. Οφείλουµε να το ̟ροσελκύσουµε, να το
α̟ελευθερώσουµε, να το εµ̟ιστευτούµε.
Το ΤΕΕ είναι σύµβουλος της ̟ολιτείας, της αυτοδιοίκησης και των ̟ολιτών.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια του έχει αναγνωρισθεί, ένας ρόλος
συντονιστή των αντίστοιχων ε̟ιστηµονικών φορέων της χώρας. Οι έλληνες
ε̟ιστήµονες α̟οκτούν ̟ιο δυνατή φωνή, ̟ου υ̟ηρετεί στόχους ̟ου είχαν
νοµοθετηθεί α̟ό τις αρχές του ̟ροηγούµενου αιώνα, όταν ήσαν ένα
ταχύτατα ανερχόµενο κοινωνικό στρώµα, αλλά α̟οκτούν µεγαλύτερη αξία
τώρα.
Το ΤΕΕ δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας. Έχουµε άλλο νοµοθετικό ̟λαίσιο
και άλλα χαρακτηριστικά α̟ό τη ΓΣΕΕ, τη ΓΣΕεΒΕ, την Α∆Ε∆Υ, το ΣΕΒ.
Έχουµε όµως καλλιεργήσει σχέσεις συνεργασίας, ενηµέρωσης και κοινού
̟ροβληµατισµού µε τους φορείς των εργαζοµένων, µέρος των ο̟οίων
α̟οτελούν, αναµφισβήτητα, οι δι̟λ. µηχανικοί. Σε θέµατα οικονοµικά, ό̟ως
ο ̟ροϋ̟ολογισµός και το φορολογικό καθεστώς, σε θέµατα ̟εριβαλλοντικά,
σε θέµατα ασφαλιστικά το ΤΕΕ βγαίνει µε κοινές θέσεις µε την ολοµέλεια των
∆ικηγορικών Συλλόγων, µε τους γιατρούς, µε τη ΓΣΕΕ, τη Α∆Ε∆Υ. Και αυτό
θα το συνεχίσουµε και θα το εµβαθύνουµε, ̟ροβάλλοντας τις δικές µας
αυτόνοµες θέσεις, ό̟ου αυτό µας διαφορο̟οιεί και ό̟οτε ε̟ιβάλλεται.
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Οι ̟εριφερειακές συνδιασκέψεις είναι µέρος των διαδικασιών ̟ου
ακολουθούνται στο ΤΕΕ και διασφαλίζουν µια εσωτερική δηµοκρατία και
µια εξωτερική α̟οτελεσµατικότητα. Οι ̟εριφερειακές συνδιασκέψεις δεν
έχουν το τυ̟ικό της λήψης α̟οφάσεων µέσα α̟ό ψηφοφορίες. Αυτή η
διαδικαστική «χαλαρότητα» ε̟ιτρέ̟ει την καταγραφή του έργου ̟ου
̟αράγεται σε όλη την Ελλάδα και
την ̟ιο ελεύθερη ανταλλαγή
̟ροβληµατισµών. Στην ̟ραγµατικότητα, έχοντας µια ̟ανελλαδική εικόνα,
γνωρίζουµε ̟οια θέµατα είναι ώριµα για α̟οφάσεις, γνωρίζουµε ̟οιες είναι
οι ανοχές στις α̟οφάσεις, ̟ου µε το στενό τυ̟ικό των ψηφοφοριών στα
όργανα, θα ̟αρθούν και θα υλο̟οιηθούν στο ενδιάµεσο των συνδιασκέψεων.
Έχουµε κατακτήσει ένα κοινό τρό̟ο σκέψης και δράσης στα κρίσιµα θέµατα,
έτσι ώστε να εµ̟ιστευόµαστε α̟όλυτα τις ̟αρεµβάσεις των ̟εριφερειακών
τµηµάτων, ̟ου εκ̟ροσω̟ούν ούτως ή άλλως το ΤΕΕ. Η ̟ράξη το
ε̟ιβεβαιώνει αυτό.

Με τη λογική αυτή ̟ου διατρέχει τις συνδιασκέψεις µας, ε̟ιτρέψτε µου να
διατυ̟ώσω κά̟οια σχόλια για αυτό ̟ου α̟οτελεί το µείζον της ̟εριόδου, την
̟αγκόσµια και την ελληνική κρίση στην οικονοµία, µε αφορµή την κατάθεση
του ̟ροϋ̟ολογισµού.
Ένα α̟ό τα σηµαντικότερα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι ελληνικοί
̟ροϋ̟ολογισµοί, έτσι και αλλιώς, διαχρονικά, είναι η ασθενής τεκµηρίωση
των ̟ροϋ̟ολογιζόµενων µεγεθών. Οι α̟οκλίσεις των ̟ραγµατο̟οιούµενων
δα̟ανών α̟ό τις ̟ροϋ̟ολογιζόµενες α̟οτελούν µόνιµο χαρακτηριστικό
των ελληνικών ̟ροϋ̟ολογισµών. Το 2007 διενεργήθηκαν ̟ρόωρες εκλογές µε
αιτιολογία
την
κατάρτιση
ενός
̟ροϋ̟ολογισµού
̟ου
δεν
̟ραγµατο̟οιήθηκε.[ Για ̟αράδειγµα, το έλλειµµα [της Κεντρικής
Κυβέρνησης] για το 2008 υ̟ερβαίνει το 4,6% του ΑΕΠ, έναντι αρχικού
στόχου για 3,4%.]
Η ̟αγκόσµια χρηµατο̟ιστωτική κρίση συµβάλει στην αδυναµία σταθερών
̟ροβλέψεων. Το σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού ̟ου έχει κατατεθεί θα αλλάξει. Σε
κρίσιµα σηµεία του είναι ήδη δεδοµένο ότι αστοχεί.
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•

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός για το 2009 στηρίζεται στην ̟ρόβλεψη για
̟ραγµατική αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,0%. Ωστόσο το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο υ̟ολογίζει την αύξηση του ΑΕΠ σε 2,4%.

•

Το ̟οσοστό ανεργίας µ̟ορεί να αυξηθεί ̟ολύ ̟ερισσότερο α̟ό το
̟ροβλε̟όµενο 7,3. Εάν ̟ληγεί, ̟αρα̟έρα, ο κατασκευαστικός κλάδος
και ο τουρισµός τότε το ̟ρόβληµα θα είναι µεγάλο.

•

Παρά την κρίση έως τώρα δεν έχει αµφισβητηθεί α̟ό την κυβέρνηση ο
στόχος για ισοσκελισµένο ̟ροϋ̟ολογισµό έως το 2010 ή για χαλάρωση
του Συµφώνου Σταθερότητας και του ορίου του 3%. Σηµειώνεται ότι η
υ̟οχρέωση για ισοσκελισµένους ̟ροϋ̟ολογισµούς µέχρι το 2010 δεν
α̟οτελεί συµβατική υ̟οχρέωση ̟ρος την ΕΕ αλλά ̟ολιτική συµφωνία.

•

σύµφωνα µε το ίδιο το ̟ροσχέδιο του ̟ροϋ̟ολογισµού α̟ό την
ανα̟ροσαρµογή του ΕΚΦ στα καύσιµα αναµένεται να εκταµιευτούν
702 εκατ. €, α̟ό τα τέλη κυκλοφορίας θα εκταµιευτούν 40 εκατ. €, α̟ό
τους φόρους στην ̟εριουσία θα εκταµιευτούν ε̟ι̟λέον 650 εκατ. € και
α̟ό την φορολόγηση νοµικών ̟ροσώ̟ων θα εκταµιευτούν 815 εκατ. €.
Το σύνολο ισούται µε 2,2 δις €, δηλαδή υ̟ολεί̟εται κατά 5,2 δις € α̟ό
τη συνολικά ̟ροβλε̟όµενη αύξηση των φόρων. Τη στιγµή µάλιστα
̟ου ̟ροβλέ̟εται ακριβώς το ίδιο µε το 2008 ε̟ί̟εδο αύξησης της
ιδιωτικής κατανάλωσης. Όλες οι εκτιµήσεις οδηγούν στο συµ̟έρασµα
ότι τα φορολογικά έσοδα τα ο̟οία στηρίζονται στην κατανάλωση θα
̟εριοριστούν σηµαντικά.

•

Αυτή η αύξηση των εσόδων εκ των ̟ραγµάτων ̟ρέ̟ει να ε̟ιτευχθεί
είτε µέσω της µείωσης της φοροδιαφυγής, είτε µέσω της ε̟ιβολής νέων
φόρων.

•

Παρά το γεγονός, όµως, ότι η ελληνική οικονοµία χαρακτηρίζεται α̟ό
την ύ̟αρξη τεράστιας φοροδιαφυγής και ̟αραοικονοµίας, α̟οτελεί
̟άγια τακτική του Υ̟. Οικονοµικών να µην ̟ροσ̟αθεί να α̟οτιµήσει
το µέγεθος και να θέσει ̟οσοτικο̟οιηµένους στόχους. Η ένταξη τοµέων
της ̟αραοικονοµίας στην ε̟ίσηµη οικονοµία και η µείωση της
φοροδιαφυγής θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει µια ουσιαστική ̟ηγή
δηµοσίων εσόδων χωρίς να χρειαστεί η υιοθέτηση «έκτατων µέτρων» ή
η ε̟ιβολή ε̟ι̟λέον φόρων. Ζούµε, όµως, α̟ό την αρχή της εβδοµάδας,
την αναγγελία, µέσα α̟ό τα κανάλια, της ανοχής (αν όχι της
ενθάρρυνσης) α̟έναντι στην φοροδιαφυγή, ως µέτρο ανακούφισης
α̟ό την κρίση. Είναι η ίδια λογική ̟ου ώθησε στον κεφαλικό φόρο
στους νέους µηχανικούς, τους µικρούς και µεσαίους ε̟ιχειρηµατίες,
̟ου οδηγεί στο χαριστικό κλείσιµο των δηλώσεων της τελευταίας
εξαετίας. Η διαρκής οµολογία ότι το κράτος δεν θέλει να ε̟ιβάλει ή δεν
θέλει να κάνει ενεργό ένα σύστηµα δίκαιης φορολόγησης.

Π∆Ε
•

Το Π∆Ε ̟ερικό̟τεται κατά 1 δις € (µείωση 10,1%) σε σχέση µε το 2008.

•

Συνολικά οι ̟όροι ̟ου ̟ροσανατολίζονται στο Π∆Ε ισούνται µε το
3,2% του ΑΕΠ, το ο̟οίο είναι το χαµηλότερο ̟οσοστό α̟ό το 1994

Το Π∆Ε ως ̟οσοστό του ΑΕΠ
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Η ε̟ιλογή
χώρας.
•

της κυβέρνησης

ήταν να µην ε̟ενδύσει στην ανά̟τυξη της

Η ̟αρα̟άνω µείωση ̟ροκύ̟τει κατά κύριο λόγο α̟ό τον
̟εριορισµό των συγχρηµατοδοτούµενων ̟ρογραµµάτων κατά 1,85
δις € (α̟ό 6.850 εκατ. € σε 5.000 εκατ. €). Αντίθετα τα ̟ρογράµµατα τα
ο̟οία θα υλο̟οιηθούν α̟οκλειστικά α̟ό εθνικούς ̟όρους αυξάνονται
κατά 900 εκατ. €. , σε σχέση όχι µε τα ̟ροϋ̟ολογιζόµενα αλλά τα
τελικά δα̟ανηθέντα ̟οσά. [Να ̟ιθανολογήσουµε ότι αυτό αφορά το
κτηµατολόγιο, α̟ό τις εισφορές των δικαιωµάτων και έργα
̟αραχώρησης χρηµατοδοτούµενα α̟ό τα διόδια;]

Η συγχρηµατοδότηση έργων υ̟οδοµής α̟ό την Ε.Ε. φυσικά δεν α̟οτελεί
αρνητική εξέλιξη. Εδώ όµως έχουµε ένα εξαιρετικής σηµασίας ̟ρόβληµα.
Έχουµε µια τελευταία ευκαιρία: το ΕΣΠΑ. Είναι εγκληµατικό να υλο̟οιείς
έργα τα ο̟οία εκτελούνται αµιγώς µε δάνεια και µάλιστα σε ̟ερί̟τωση
οικονοµικής κρίσης και να µην χρηµατοδοτείσαι µε τις κοινοτικές
ε̟ιχορηγήσεις. Η ̟ραγµατική οικονοµία (ε̟ιχειρήσεις, ε̟ενδύσεις, δηµόσια
έργα, κατανάλωση) χρειάζονται όσο ̟οτέ τα κονδύλια των διαρθρωτικών
ταµείων, τα ο̟οία έχουν εγκριθεί και κάθονται. Ηδη ̟άνε χαµένα τα 2 α̟ό τα
3 ̟ρώτα χρόνια του ν+3 χωρίς α̟ορρόφηση, ενώ η κατανοµή των κοινοτικών
̟όρων είναι ̟ερισσότερο εµ̟ροστοβαρής στο ΕΣΠΑ. Οι κίνδυνοι α̟ώλειας
̟όρων είναι ̟ολλα̟λάσιοι.
Η καθυστέρηση ουσιαστικής έναρξης υλο̟οίησης του ΕΣΠΑ θα είναι ̟ολύ
µεγαλύτερη α̟ό αυτή ̟ου έχει µέχρι τώρα σηµειωθεί όχι µόνο λόγω έλλειψης
̟ιστώσεων (Π∆Ε) ή/και αδράνειας/αδυναµίας για έγκαιρη ̟ιστο̟οίηση της
διαχειριστικής ε̟άρκειας των Φορέων Υλο̟οίησης (δικαιούχων), αλλά
ε̟ι̟λέον γιατί τα ̟ρογράµµατα έχουν εγκριθεί µε γενικότητες (ειδικοί
στόχοι-άξονες ̟ροτεραιότητας). Και αυτό είναι ένα σηµείο ̟ου το ΤΕΕ ̟ρέ̟ει
να δώσει µεγάλο βάρος. Στα ̟ροηγούµενα ̟ρογράµµατα αυτό γινόταν µε
Τεχνικά ∆ελτία Μέτρων και Συµ̟ληρώµατα Προγραµµατισµού.
∆εν είµαστε στη φάση ό̟ου υ̟άρχουν αναξιο̟οίητες µελέτες στα ράφια. ∆εν
υ̟άρχουν µελέτες. Χθες είχαµε συνοµιλίες µε τους υφυ̟ουργούς στο ΥΠΟΙΟ
και το ΥΠΕΧΩ∆Ε για να τους ̟είσουµε να χρηµατοδοτήσουν και να
ενεργο̟οιήσουν την ̟ιο θετική διάταξη του ν.3316, την ύ̟αρξη του φακέλου
του έργου, για όλα τα ε̟ιθυµητά έργα, α̟ό ο̟οιονδή̟οτε δηµόσιου
χαρακτήρα φορέα. Με ελάχιστο κόστος θα έχουµε κάνει ένα ̟ολύ µεγάλο
βήµα για να µ̟ορεί κάθε φορέας να ε̟ιλέγει µε σοβαρότητα και να ιεραρχεί
τα έργα του, να τα υ̟οστηρίζει για χρηµατοδότηση, και να τα ολοκληρώνει.
Η αρχική α̟άντηση δεν µας εντυ̟ωσίασε, αλλά µας α̟ογοήτευσε. Για την
̟ροο̟τική του τό̟ου. Και για µια ακόµα φορά.
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Η ̟ραγµατική αιτιολογία ότι δεν δα̟ανούµε για το ΕΣΠΑ γιατί θα ξεφύγει
το δηµόσιο έλλειµµα , εφόσον υ̟άρχουν και οι δα̟άνες ̟ου γίνονται στα
̟λαίσια του Γ’ΚΠΣ, ώστε να µειωθούν οι α̟ώλειες α̟ό αυτό, αναδεικνύει το
ουσιαστικό ̟ρόβληµα. Τις συνέ̟ειες θα τις βιώσουµε τα ε̟όµενα χρόνια
κατά τα ο̟οία θα χάνονται οι κοινοτικοί ̟όροι ή η ανα̟τυξιακή τους
ε̟ίδραση ό̟ως ακριβώς έγινε και µε το Γ’ ΚΠΣ. Η αξιο̟οίηση των ̟όρων
α̟ό τα ΚΠΣ δεν δηµιούργησε αυτοτροφοδοτούµενες οικονοµικά διαδικασίες,
̟ολλα̟λασιαστικά α̟οτελέσµατα στο εθνικό εισόδηµα.
Αυτό ̟ου α̟οτελεί αρνητική εξέλιξη είναι η ̟λήρης εξάρτηση του Π∆Ε α̟ό
τις ευρω̟αϊκές χρηµατοδοτήσεις. Το α̟οτέλεσµα αυτής της εξάρτησης είναι
να µην ̟ραγµατο̟οιούνται έργα τα ο̟οία µ̟ορεί να µην ε̟ιλέξιµα
χρηµατοδότησης α̟ό τα ευρω̟αϊκά ταµεία, ̟αραµένουν όµως εξαιρετικά
σηµαντικά για την κοινωνική συνοχή και την βιώσιµη ανά̟τυξη. ελάχιστοι
̟όροι κατευθύνονται σε αµιγώς εθνικά χρηµατοδοτούµενα έργα.
•

Το χαρακτηριστικότερο ίσως ̟αράδειγµα αφορά τις δα̟άνες του Π∆Ε
για την Έρευνα και Τεχνολογία. Α̟ό τα 110 εκ. ευρώ ̟ου
̟ροϋ̟ολογίζονται για το 2009,[το 2008 το αντίστοιχο ̟οσό ήταν 168
εκατ.] τα 100 εκατ. ̟ροέρχονται α̟ό συγχρηµατοδοτούµενα έργα.

•

Το σύνολο σχεδόν των τοµέων του Π∆Ε ̟αρουσιάζει σηµαντικές
µειώσεις.

•

Το εθνικό σκέλος του Π∆Ε έχει µ̟ει ήδη σε διαδικασία µηδενισµού,
̟αρότι τα τελευταία χρόνια κάλυ̟τε ̟ερί̟ου το 30 % των συνολικών
ε̟ενδύσεων του εκάστοτε Π∆Ε (̟.χ. τα έργα των δήµων).

•

Η µεγαλύτερη µείωση ̟όρων αφορά τα Νοµαρχιακά Έργα (α̟ό
1.352 εκατ. € σε 373 εκατ. €, δηλαδή µείωση 72,4%), το ο̟οίο έχει ως
συνέ̟εια την ̟τώση του ̟οσοστού συµµετοχής της σχετικής
κατηγορίας α̟ό το 14,3% του Π∆Ε 2008, στο 4,4% του Π∆Ε 2009. Το
γεγονός αυτό ̟ροκαλεί έντονες ανησυχίες σχετικά (α) µε την
χρηµατοδότηση της Περιφερειακής Ανά̟τυξης, (β) την α̟αραίτητη
διοικητική ενίσχυση των Περιφερειών. Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι και η
κατηγορία «Περιφερειακά Προγράµµατα» ̟αρουσιάζει σηµαντική
µείωση 23,9%.

Να σηµειώσουµε για ̟αραλληλισµό στη σκέψη µας ότι η διάθεση του 82%
των ̟όρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην ̟εριφέρεια, δεν είναι δυνατόν να
ελεγχθεί µε τα στοιχεία ̟ου δίνονται. Παρατηρούµε, όµως, ότι εκκρεµούν
̟ολλές διοικητικές ̟ράξεις, ̟χ [στο ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΠΑΕ)] δεν ̟ροχωρούν τα
̟ρογράµµατα ενίσχυσης των µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων, καινοτοµίας κλ̟
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γιατί καθυστερούν ε̟ί 2 µήνες οι ̟ράξεις εκχώρησης των αντίστοιχων
δράσεων των 5 ̟εριφερειών µεταβατικής στήριξης ̟ρος το ΥΠΑΝ για ενιαία
υλο̟οίηση ό̟ως έχει α̟οφασιστεί. ∆ηλαδή το 82% ονοµαστικά δόθηκε στις
̟εριφέρειες, για να λέγεται, εκχωρείται όµως στα κεντρικά υ̟ουργεία
συσσωρεύοντας καθυστερήσεις και γραφειοκρατία.

•

Η δεύτερη µεγαλύτερη µείωση ̟αρουσιάζεται στο Π∆Ε της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (α̟ό 266 εκατ. €, σε 78 εκατ. €, δηλαδή µείωση 70,9%)
θέτοντας υ̟ό αµφισβήτηση το κατά ̟όσο θα µ̟ορέσουν να
υλο̟οιηθούν τα αναγκαία ̟ρογράµµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και η µηχανοργάνωση και δικτύωση των δηµοσίων υ̟ηρεσιών.
[Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι η ανά̟τυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
είχε αναχθεί στο ̟αρελθόν α̟ό την ίδια την κυβέρνηση στην αιχµή του
δόρατος για την ορθολογικότερη διαχείριση των δηµοσίων ̟όρων και
τον ̟εριορισµό της σ̟ατάλης. ]Και το ΤΕΕ έχει ε̟ενδύσει ειδικότερα
στα ̟ρογράµµατα ̟ου σχετίζονται µε τα ̟ολεοδοµικά γραφεία.

•

Παρόλες τις διαβεβαιώσεις του Υ̟ουργού ΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε µια ̟ιο
ισόρρο̟η κατανοµή των ̟όρων του Π∆Ε ̟ρος όφελος του
̟εριβάλλοντος δια̟ιστώνουµε ότι για έργα οικισµού-̟εριβάλλοντος
το Π∆Ε ̟ροβλέ̟εται ότι το 2009 θα διατεθεί κονδύλι ύψους 149 εκ €,
δηλαδή ̟ερί̟ου 6% των ̟ιστώσεων του Π∆Ε για το ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε
αντίθεση µε τα συγκοινωνιακά έργα (̟λην σιδηροδρόµων) ̟ου θα
διατεθούν 1,767 δις. €, δηλαδή σχεδόν το 80% των ̟ιστώσεων του Π∆Ε
για το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ̟ου ̟αίρνει συνολικά το 24%.
Είµαστε αντίθετοι στη µεγάλη µείωση κατά 21,1% ̟ου ̟αρουσιάζει ο
τοµέας των σιδηροδρόµων.
Το 2009 το ΥΠΕΧΩ∆Ε θα καταβάλει για ενοίκια σε 47 κτίρια 6,15 εκ. €.
Θα α̟οφύγω τον ̟ειρασµό για το ρόλο της ΚΕ∆ και την αξιο̟οίηση
των Ολυµ̟ιακών ακινήτων [θα κάνουµε ειδική εκδήλωση], θα
α̟οφύγω την αναφορά στις καθυστερήσεις των εγκρίσεων για να
α̟οκτήσει το ΤΕΕ το δικό του κτίριο στην Αθήνα, ό̟ου καταβάλει
µισθώµατα της τάξης του 1,5 εκ, ευρώ. ∆εν µ̟ορώ να µην κάνω την
σύγκριση µε τα ̟οσά ̟ου ̟ροβλέ̟εται να διαθέσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, για
την εκ̟αίδευση, µετεκ̟αίδευση και ε̟ιµόρφωση των υ̟αλλήλων του.
Το ̟οσό για το 2009 ανέρχεται στις 55.000€.

•
•

Ο Αµερικανός νοµ̟ελίστας οικονοµολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς σε συνέντευξη
του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυ̟ία αναφέρει: Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα
κρίση, στις ΗΠΑ, «ζούσαµε ̟άνω σε δανεισµένο χρήµα και δανεισµένο χρόνο
και οι καταναλωτικές συνήθειες στις ΗΠΑ ήταν αδύνατο να διατηρηθούν».
Το οικονοµικό µοντέλο ανά̟τυξης των ΗΠΑ: υ̟ερδανεισµός,
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υ̟ερκαταναλωτισµός, κρατικός και ιδιωτικός, ̟τώση της εσωτερικής
α̟οταµίευσης και αξιο̟οίηση (κατά 80%) της διεθνούς α̟οταµίευσης,
ε̟ενδύσεις στη στρατιωτική βιοµηχανία, φοροα̟αλλαγές, µετακίνηση,
έντονα ταξική, του ̟λούτου, φαίνεται ότι εξαντλήθηκε.
Σηµειώνει ο Στίγκλιτς «κατά κά̟οιον τρό̟ο, τα γεγονότα αυτού του
Σε̟τεµβρίου θα είναι για τον φονταµενταλισµό των αγορών ό,τι υ̟ήρξε και η
̟τώση του Τείχους του Βερολίνου για τον κοµµουνισµό». Μία ̟αρατήρηση
(και οι ̟αρατηρήσεις είναι δικές µου): δεν είναι καθόλου άσχετα µεταξύ τους
τα δύο γεγονότα. Α̟ό καθαρά οικονοµική ά̟οψη τα γεγονότα ̟ου
σηµατοδοτούνται υ̟ό τον όρο ̟τώση του τείχους του Βερολίνου οδήγησαν
στην άνευ ορίων κερδοσκο̟ία, στην άνευ ορίων ε̟ίθεση στα κοινωνικά
κεκτηµένα και δικαιώµατα, σε µια ̟αγκόσµια ανισορρο̟ία ̟ου δεν µ̟όρεσε
να διαχειριστεί η ̟αγκόσµια υ̟ερδύναµη.
Λέει ο Στίγκλιτς «οι Ευρω̟αίοι ̟ρέ̟ει να ε̟ανεξετάσουν ̟ολλά, ό̟ως το
Σύµφωνο Σταθερότητας αλλά και τον ̟ροσανατολισµό της ΕΚΤ ̟ου σήµερα
νοιάζεται ̟ιο ̟ολύ για τον ̟ληθωρισµό και ελάχιστα για την ανά̟τυξη».
Στην Ελλάδα ̟ρέ̟ει να ε̟ανεξετάσουµε και να αναθεωρήσουµε ̟άρα ̟ολλά.
Με γνώµονα την α̟ασχόληση, την ̟ραγµατική οικονοµία, ο
̟ροϋ̟ολογισµός για το 2009 ̟ρέ̟ει να λάβει υ̟όψη του ότι το Π∆Ε µ̟ορεί
να ̟αίξει σηµαντικό ρόλο στον ̟εριορισµό των αρνητικών συνε̟ειών. Υ̟’
αυτή την έννοια θα ̟ερίµενε κανείς ένα ιδιαίτερα ενισχυµένο Π∆Ε µε κύρια
έµφαση στην ενίσχυση των έργων υ̟οδοµής και ̟ροστασίας του
̟εριβάλλοντος.
Α̟ό οικονοµικής ̟λευράς µια ε̟ενδυτική ̟ολιτική ̟ου στηρίζεται στις Σ∆ΙΤ
είναι ιδιαίτερα ε̟ισφαλής.1 ∆εδοµένων των ̟ροβληµάτων και ενόψει µιας
ε̟ιδείνωσης της κατάστασης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος, δεν είναι
α̟ίθανο να µην µ̟ορέσουν να υλο̟οιηθούν ̟ολλές α̟ό τις Σ∆ΙΤ εξαιτίας της
αδυναµίας εύρεσης ̟όρων α̟ό τον ιδιωτικό τοµέα. Αλλά το κυριότερο είναι
ότι η όλη διαδικασία ̟ερνά στο χρηµατο̟ιστωτικό σύστηµα α̟ό τους
1

Σημαντικές κριτικές ωστόσο υπάρχουν και για την οικονομικής και κοινωνική αποτελεσματικότητα
των ΣΔΙΤ. Οι ΣΔΙΤ μπορεί να είναι καινούργια πρακτική για την Ελλάδα δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις
Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Σε αυτές τις χώρες
αντίστοιχα «εργαλεία» έχουν υιοθετηθεί ήδη από τη δεκαετία του ’80, και εφαρμόστηκαν σε μεγάλο
εύρος κατά την δεκαετία του ’90 με αποτέλεσμα οι συνέπειες τους στο δημόσια οικονομικά και στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν μελετηθεί διεξοδικά. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο
Βασίλειο υπολογίστηκε ότι το συνολικό κόστος κατασκευής νοσοκομειακών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ
ήταν έως και πέντε φορές υψηλότερο απ’ ότι εάν αυτές κατασκευάζονταν απευθείας από το
δημόσιο. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ήταν κατά πολύ υψηλότερο, ο αριθμός των
ασθενών που μπορούσε να εξυπηρετηθεί μικρότερος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
φτωχότερη. Τα ίδια ακριβώς προβλήματα παρατηρήθηκαν και στις σχολικές μονάδες που
κατασκευάστηκαν με ΣΔΙΤ.
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̟ραγµατικούς ̟αραγωγούς, στην ανεξέλεγκτη αγορά α̟ό το θεσµικό ̟λαίσιο
των δηµοσίων έργων.
Θέλουµε ένα ̟ολύ ̟ιο ισχυρό κράτος.
•

µ̟ορούµε να έχουµε µια ισχυρή δηµόσια διοίκηση, ένα ισχυρό κράτος.
Οι δα̟άνες του ελληνικού κράτους, ως ̟οσοστό του ΑΕΠ, είναι α̟ό τις
χαµηλότερες µεταξύ των χωρών-µελών της ζώνης του Ευρώ. Ακόµη
̟ερισσότερο αυτές οι δα̟άνες βαίνουν µειούµενες διαχρονικά,
φτάνοντας το 42,3% του ΑΕΠ το 2006 έναντι 47,9% του µέσου όρου της
Ευρωζώνης. Η θεωρία του «ακριβού κράτους» δεν ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό
τα στατιστικά στοιχεία.

Συνολικές δα̟άνες γενικής κυβέρνησης ως ̟οσοστό του ΑΕΠ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ΕΕ-27
:
:
46.9
47.5
47.0
47.1
ΕΕ-15
45.6
46.6
47.1
47.7
47.3
47.4
Ευρωζώνη
46.2
47.4
47.7
48.2
47.7
47.7
Ελλάδα
46.7
45.0
44.8
45.0
45.4
43.2
Πηγή: Eurostat

2006
46.8
47.1
47.9
42.3

Το αµέσως ε̟όµενο διάστηµα, και ̟ριν το τέλος του χρόνου, το ΤΕΕ θα
̟αρέµβει στα εξής θέµατα:
1. Η κρίση στην οικονοµία και οι ε̟ι̟τώσεις στις κατασκευές. Τα
ακολουθούµενα µοντέλα στην κατασκευή έχουν εξαντλήσει το
δυναµισµό τους;
2. Αξιο̟οίηση των ̟όρων των ασφαλιστικών ταµείων υ̟έρ της
̟ραγµατικής οικονοµίας, και ̟άντα µε ασφάλεια στο α̟οτέλεσµα
τους. Αυτήν την εβδοµάδα έγινε µια ̟αρέµβαση της κοινής ε̟ιτρο̟ής
όλων των φορέων ̟ου µελετά µια νέα ̟ρόταση για το ασφαλιστικό ̟ου
φιλοδοξεί, µέσα α̟ό ̟ραγµατικό διάλογο, να αντικαταστήσει τον
α̟αράδεκτο νέο νόµο. Η ̟ρόταση µιλούσε για τη διασφάλιση των
α̟οθεµατικών των ταµείων και την άµεση, κάθετη αλλαγή του τρό̟ου
διαχείρισής τους. Θα δούµε και τη θέση µας για την Τρά̟εζα Αττικής,
µια α̟ό τις ελάχιστες Τρά̟εζες ̟ου το ανήκουν στο ∆ηµόσιο µε την
ευρύτερη του έννοια. Και να σηµειώσω το µεγάλο ̟ρόβληµα
χρηµατοδότησης ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι µικροί και µεσαίοι µελετητές
και
κατασκευαστές
αντιµετω̟ίζουν
µεγάλο
̟ρόβληµα
χρηµατοδότησης, και αυτό στις ε̟ιλογές µας α̟οτελεί µια σηµαντική
̟αράµετρο.
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3. Ε̟ιχειρηµατικότητα και ελεύθεροι ε̟αγγελµατίες µηχανικοί, µικρές
και µεσαίες εταιρείες στο χώρο των µηχανικών είναι το τρίτο θέµα ̟ου
θα µελετήσουµε. ∆εν έχουµε στηρίξει τις ανατρο̟ές ̟ου έγιναν µε
ε̟εµβατικό τρό̟ο στο χώρο των κατασκευών ( και η α̟οχή του ΤΕΕ τη
συγκεκριµένη ̟ερίοδο ήταν µια α̟ό τις ατυχείς στιγµές του). Η
ανάγκη ύ̟αρξης ενός γιγαντιαίου σχήµατος για τα ελληνικά
δεδοµένα, αλλά µικρού για τα διεθνή, είναι µια ̟αρέµβαση, µε ̟ολλά
̟ροβλήµατα. Η εµ̟ειρία α̟ό τις, ̟ολλές ό̟ως αναφέρθηκε,
συµµετοχές και α̟οστολές του ΤΕΕ στο διεθνή χώρο λέει ότι θα ̟ρέ̟ει
να ενισχύσουµε ένα δυναµικό ̟ου στηρίζεται στις ιδιοµορφίες της
χώρας, αξιο̟οιεί το υψηλό ε̟ιστηµονικό δυναµικό, στηρίζεται στην
καινοτοµία
και
εξειδικεύεται.
Αυτού
του
είδους
την
ε̟ιχειρηµατικότητα ̟ροτείνω να στηρίξουµε. Την ε̟ιχειρηµατικότητα
̟ου ταιριάζει στη δοµή του σώµατος, ηλικιακά, κλαδικά, ̟αραγωγικά,
του σώµατος των ελλήνων µηχανικών.
4. ∆ηµόσιες Μεταφορές – ιδιωτικο̟οίηση έως ̟οιο σηµείο;
5. Μετα-Ολυµ̟ιακή αξιο̟οίηση έργων και εµ̟ειρίας.
Η τελευταία αναφορά στον Στίγκλιτς σχετίζεται και µε το κράτος, και µε το
ΤΕΕ «∆εν θα α̟οκαταστήσουµε την εµ̟ιστοσύνη, αν δεν αρχίσουµε να
διαµορφώνουµε καλύτερες ρυθµιστικές και ελεγκτικές δοµές. Κι αυτόν
ακριβώς τον τρό̟ο αναζητούµε τώρα»
Το ΤΕΕ έχει κατηγορηθεί ε̟ανειληµµένα για συντηρητισµό, για µάχες
χαρακωµάτων. Κύρια όσον αφορά την άσκηση του ε̟αγγέλµατος. Με
αφετηρία αυτήν τη σκέψη στο ΤΕΕ ε̟ιρρί̟τεται και αδυναµία να
αντα̟οκριθεί σε µια κύρια α̟οστολή του: διατύ̟ωση ̟ροτάσεων,
µ̟ροστά και ̟έρα α̟ό Κυβερνητικές ε̟ιλογές, κοµµατικές
σκο̟ιµότητες. Με τα σηµερινά δεδοµένα καλούµε όλους όσους είχαν
αυτήν την ά̟οψη, να την ε̟ανεξετάσουν. Αντιστεκόµαστε στις
α̟ορυθµίσεις, ̟ροτείνουµε ρυθµίσεις, µιλάµε για ̟ραγµατικές
µεταρρυθµίσεις. ∆εν το κάναµε µόνοι.
Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν µια διαφορετική α̟ό την κυριαρχούσα
λογική, και σε ̟ολλές χώρες ̟ου βλέ̟ουν την ΕΕ ως ένα ̟εδίο
̟αζαριών, ε̟ιστήµονες και συνολικότερα εργαζόµενοι αµφισβητούν
τις ε̟ιλογές. Κά̟οιες α̟ό αυτές ήσαν τόσο κραυγαλέα σε βάρος των
µακρο̟ρόθεσµων συµφερόντων των λαών τους, υ̟έρ των
«αντι̟άλων» στον ανταγωνισµό, ώστε να είναι ̟ροβλέψιµη µια
αντιστροφή τους.
Στην Ελλάδα, ίσως και µόνοι, αντιδράσαµε στον ̟εριορισµό της
κατασκευαστικής δραστηριότητας, όταν δεν ̟ροβλήθηκε και δεν
̟αρουσιάστηκε καµιά άλλη εναλλακτική ατµοµηχανή της οικονοµίας.
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Κατηγορηθήκαµε, ως µόνοι αντιδρώντες στη λαίλα̟α του α̟όλυτης
α̟ελευθέρωσης, γιατί µιλήσαµε για τη φορολογία στην οικοδοµή και
το σκανδαλώδες καθεστώς υ̟έρ των τρα̟εζών, γιατί εναντιωθήκαµε
στην ε̟έκταση χωρίς όρια, αλλά και χωρίς µεσο̟ρόθεσµη οικονοµική
λογική, των Σ∆ΙΤ, για το «ξε̟ούληµα» της δηµόσιας ̟εριουσίας, για τα
κολέγια.
Υ̟οστηρίζουµε ότι η ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα δεν συνε̟άγεται µια
αλαζονική το̟οθέτηση α̟ό µεριάς µειοψηφικών Κυβερνήσεων, ̟ου
̟αίρνουν
ελέω
εκλογικού
συστήµατος
στο
όνοµα
της
α̟οτελεσµατικότητας, την ̟λειοψηφία στη Βουλή, ότι «µας εξέλεξε ο
λαός για να εφαρµόσουµε το ̟ρόγραµµα µας». Η ∆ηµοκρατία
κατοχυρώνεται όταν έχει χαρακτηριστικά της αγοράς, της αρχαίας
αθηναϊκής αγοράς. Όταν καθηµερινά εκφράζονται οι ̟ολίτες µέσα
α̟ό τις ενώσεις και τα συνδικάτα τους, και η φωνή τους ακούγεται.
Όταν οι ε̟ιστήµονες της χώρας έχουν λόγο. Για να είναι ισχυρή αυτή η
φωνή, για να αντιµετω̟ίζεται στην ̟ραγµατική της ̟ρόθεση ως
̟αρέµβαση στην ανά̟τυξη έχουµε ̟ροχωρήσει σε µια σειρά
συστηµατικών ̟αρεµβάσεων
Όσον αφορά το κράτος: ̟οιες µεταρρυθµίσεις, ̟οιο µακροχρόνιο
̟ρογραµµατισµό, ̟οιούς ελεγκτικούς µηχανισµούς διαθέτει σε θέµατα ̟ου
διεξοδικά θα συζητήσουµε στην ̟εριφερειακή συνδιάσκεψη: στην ̟αιδεία,
στη χωροταξία, στην ̟ολεοδοµία, στην ενέργεια, στο ασφαλιστικό σύστηµα,
στην οικονοµία, στο ̟εριβάλλον, στην αντιµετώ̟ιση της µισθωτής εργασίας.
Θα ήθελα να κλείσω την οµιλία µε δύο θέσεις του ΤΕΕ σε εξειδικευµένα
θέµατα, αλλά ̟ου νοµίζω ότι δίνουν το ̟νεύµα των ̟αρεµβάσεων µας.
Η ̟ρώτη αφορά τον ΒΟΑΚ. Το ΤΕΕ έχει αναδείξει τα ̟ροβλήµατα του σε µια
σειρά ̟αρεµβάσεων του σε σχέση µε τα αναγκαία έργα ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν,
τον τρό̟ο ̟ου ̟ρέ̟ει να χρηµατοδοτηθούν, α̟ό ̟οιους θα εκτελεσθούν, την
οδική ασφάλεια.
• Το πλήθος δυστυχημάτων και ατυχημάτων, που σημειώθηκαν κατά μήκος του Bόρειου
Oδικού Άξονα της Kρήτης (BOAK), επαναφέρει κατά τρόπο επιτακτικό, το μείζον πρόβλημα
του συγκεκριμένου οδικού άξονα, ο οποίος είναι και ο μόνος από τους έξι βασικούς
οδικούς άξονες της χώρας, χωρίς ορατό χρονοδιάγραμμα μετατροπής του σε
αυτοκινητόδρομο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι, στο σύνολο των 312 χλμ. αυτού του οδικού
άξονα, τα τελευταία 40 χρόνια, κατασκευάστηκαν μόλις 41 χλμ. (ποσοστό 13%) με
διαχωρισμένα τα οδοστρώματα ανά κατεύθυνση. Σήμερα θα έπρεπε να είχαμε ένα
ολοκληρωμένο και σύγχρονο οδικό άξονα, δεδομένου ότι αφενός είναι χαρακτηρισμένος
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ως διευρωπαϊκός εδώ και χρόνια. Το δικαιούται η Kρήτη, και όχι μόνο γιατί η συνεισφορά
της σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλή σε επίπεδο
χώρας.
Η πρόταση μας αναφέρεται στη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση των έργων που
αντιστοιχούν σε όλες τις μελέτες που έχουν προκηρυχθεί και συντάσσονται για τον BOAK,
δηλαδή για τα 150 χλμ. τουλάχιστον, μέσω του EΣΠA 2007-2013. Προώθηση των μελετών
για τα υπόλοιπα τμήματα του BOAK, καθώς και των συνδέσεων με τις πόλεις, τα
αεροδρόμια και τα λιμάνια του νησιού. Προφανώς τα παραπάνω δεν επαρκούν για την
συνολική αναβάθμισή του. Συνεπώς απαιτείται από το YΠEXΩΔE η άμεση σύνταξη μελέτης
σκοπιμότητας, που λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα ως δεδομένα και μέσω ενός
υπεύθυνου και σοβαρού φορέα, θα αναδείξει την καλύτερη μέθοδο και τρόπους
χρηματοδότησης για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό εκτέλεσης και λειτουργία, ως ενιαίο
έργο, ώστε να επιτευχθεί επιτέλους η συνολική και ριζική αντιμετώπιση του θέματος, με
στόχο το 2015.

Για το ΠΟΑ του ΤΕΕ ο ΒΟΑΚ α̟οτελεί ̟ολύ σοβαρή ̟ερί̟τωση α̟ό ά̟οψη
οδικής ασφάλειας γι’ αυτό και η ιδιαίτερη ενασχόλησή του µ’ αυτόν.
Το 2003 το ΥΠΕΧΩ∆Ε αξιολογεί µε βάση στατιστικά και ε̟ιστηµονικά
κριτήρια τους 6 ̟ιο ατυχηµατοφόρους οδικούς άξονες µεταξύ των ο̟οίων
̟ροέχουσα θέση έχει ο ΒΟΑΚ.
Οι έξι άξονες είναι:
1. Κόρινθος – Πάτρα 120ΧΛΜ
2. Πάτρα – Πύργος
3. Αντίρριο – Ιωάννινα

90ΧΛΜ
220ΧΛΜ

4. Μαλλιακός Κόλ̟ος

77ΧΛΜ

5. Θεσ/νίκη – Καβάλα

165ΧΛΜ

6. ΒΟΑΚ

312ΧΛΜ

Στους ̟αρα̟άνω άξονες το ΥΠΕΧΩ∆Ε µελετά και υλο̟οιεί Βραχυ̟ρόθεσµα
µέτρα Οδικής Ασφάλειας και εντο̟ισµού Ε̟ικινδύνων Θέσεων (Black Spots).
Ταυτόχρονα ανακοινώνει ότι οι ̟ρώτοι τρεις οδικοί άξονες µετατρέ̟ονται σε
Αυτοκινητοδρόµους µέσω Παραχωρήσεων, ο τέταρτος µετατρά̟ηκε ήδη σε
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Αυτοκινητόδροµο ̟λην 20ΧΛΜ και ̟αραχωρείται για τη συντήρησή του
στον

Παραχωρησιούχο

και

ο

̟έµ̟τος

άξονας

µετατρέ̟εται

σε

Αυτοκινητόδροµο α̟ό την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο. Συνε̟ώς α̟έµεινε µόνο ο ΒΟΑΚ
̟ου έχει και το µεγαλύτερο µήκος χωρίς συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
µετατρο̟ής.
Ε̟ί του συνόλου των 312ΧΛΜ τα τελευταία 20 χρόνια κατασκευάστηκαν µε
διαχωρισµένα οδοστρώµατα µόλις τα 37ΧΛΜ (̟οσοστό 12%). Ταυτόχρονα
βρίσκονται

υ̟ό

µελέτη

135ΧΛΜ

ΒΟΑΚ

για

οδό

διαχωρισµένων

οδοστρωµάτων.
Σηµειώνουµε µε έµφαση ότι τη δεκαετία του ’70 το κόστος των
α̟αλλοτριώσεων του ΒΟΑΚ ήταν µόλις 4% της συνολικής δα̟άνης
κατασκευής, σήµερα το κόστος αυτό έχει εκτιναχθεί στο 100%, α̟ειλώντας
σοβαρά την οµαλή χρηµατοδότηση του Έργου.
Θα ̟ρέ̟ει ̟αράλληλα να συνεκτιµήσουµε ορισµένες κρίσιµες ̟αραµέτρους
για ένα τόσο γιγαντιαίο έργο (312ΧΛΜ):
 Η Συντήρηση και Λειτουργία του ΒΟΑΚ ως Αυτοκινητοδρόµου
α̟αιτεί ̟ολλα̟λάσιες ̟ιστώσεις α̟ό ότι η σηµερινή ενιαία διατοµή.
 Η ραγδαία αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων είναι ̟ολλα̟λάσια
του ρυθµού α̟όδοσης τµηµάτων του ΒΟΑΚ ως Αυτοκινητοδρόµου.
 Όταν

οι

άλλοι

̟έντε

άξονες

θα

έχουν

µετατρα̟εί

σε

Αυτοκινητοδρόµους ̟ερί το 2012-2013, ο ΒΟΑΚ θα διατηρείται ο
µόνος µε ενιαίο οδόστρωµα και σταθερά αυξανόµενο αριθµό νεκρών –
τραυµατιών α̟ό Τροχαία.
Ε̟ίσης ̟ληροφορούµαστε ότι η Περιφέρεια Κρήτης συντάσσει µελέτη
Σκο̟ιµότητας για τον οδικό άξονα Κεντρικής Κρήτης. ∆ε γνωρίζουµε τι
ακριβώς εννοείται ως ̟εριοχή Κεντρικής Κρήτης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση τα
συµ̟εράσµατα και αυτής της µελέτης θα είναι σηµαντικά και θα συµβάλλουν
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στον ̟ροβληµατισµό για την οµαλή και χρονικά εύλογη µετατρο̟ή του
ΒΟΑΚ σε Αυτοκινητόδροµο ̟ροκειµένου να ανακο̟εί η ραγδαία αύξηση των
τροχαίων ατυχηµάτων µε ότι αυτό συνε̟άγεται σε ανθρώ̟ινο, κοινωνικό και
οικονοµικό κόστος.

Το δεύτερο σηµείο αφορά µια διάταξη ̟ου ̟ροσδιορίζει το ΤΕΕ σε σχέση µε
τα µέλη, εξαιρετικά ̟ροοδευτική, ̟ου ̟ρωτοθεσµοθετήθηκε σε ̟εριόδους
µεγάλων οικονοµικών κρίσεων. Στην ̟ραγµατικότητα διαφορο̟οιεί την
̟νευµατική εργασία του δι̟λ. Μηχανικού α̟ό κάθε άλλου είδους οικονοµική
ή διοικητική δοσοληψία. Αφήνει τη σχέση του µηχανικού µε τον εργοδότη
του, είτε αυτός είναι ̟ολίτης ιδιώτης, είτε το δηµόσιο, είτε η αυτοδιοίκηση να
̟εριορίζονται στο ̟ραγµατικό αντικείµενο της µελέτης, της ε̟ίβλεψης, της
υ̟ηρεσίας, του έργου ̟ου κατασκευάζει. Και τον α̟εµ̟λέκει α̟ό τα
υ̟όλοι̟α, στα ο̟οία αναθέτει το ΤΕΕ να τα διαχειρίζεται. Παρά τον αριθµό
των µηχανικών οφείλουµε ως ΤΕΕ να γενικεύσουµε αυτού του τύ̟ου την
̟αρέµβαση. Γιατί έτσι θα µάθουµε και θα µάθουν όλοι να θεσµοθετούµε
κανόνες και ̟ροδιαγραφές, και να τους σεβόµαστε. ∆εν α̟οτελεί αυτό µια
̟εριττή γραφειοκρατία, α̟οτελεί ̟λέον µια αναγκαιότητα για την Ελλάδα.
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