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Μετά την ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας να σταματήσει η έντυπη έκδοση της
τριμηνιαίας περιοδικής έκδοσης ‘’ΔΟΚΟΣ’’ για οικονομικούς
λόγους,
ου
επανερχόμαστε σήμερα με την έκδοση του 1 τεύχους της ηλεκτρονικής
έκδοσης του περιοδικού μας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην
προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων.
Σαν νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα
την άμεση ενημέρωση όλων των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων και αυτό
επετεύχθη με την αποστολή στους συναδέλφους - μέλη των Δ.Σ καθώς και σε
όλους τους Συνέδρους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλων των εξερχομένων
εγγράφων της Ομοσπονδίας, των δελτίων τύπου καθώς και νομοτεχνική
ενημέρωση για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
Επόμενη προτεραιότητα ήταν η ριζική αναμόρφωση της ιστοσελίδας
(site) της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, προκειμένου να γίνει περισσότερο εύχρηστη, πλούσια
σε περιεχόμενο και ενδιαφέρουσα. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος το
πετύχαμε καθώς στο site έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 μοναδικοί
επισκέπτες σε 3 μήνες. Το site ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά και πλέον
καθιερώθηκε ως ένα χρήσιμο και οικονομικό εργαλείο για την άμεση
ενημέρωση και του τελευταίου συναδέλφου.
Υλοποιώντας τις αποφάσεις του 7ου Συνεδρίου μας, όπως φαίνεται
στον απολογισμό του νέου Δ.Σ, που δημοσιεύεται στις σελίδες του περιοδικού
μας, κάναμε συναντήσεις με τις μεγάλες ομοσπονδίες (ΠΟΕ ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ),
την ΑΔΕΔΥ, την ΕΜΔΥΔΑΣ και κοινή συνεδρίαση αντιπροσωπειών των Δ.Σ
της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και της ΕΕΤΕΜ προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα
χάραξης κοινής πορείας, συνεργασίας και δράσης.
Παράλληλα έγιναν άμεσα παρεμβάσεις για κάθε πρόβλημα που
αντιμετώπισε στο μικρό αυτό διάστημα ο κλάδος μας αλλά και για επιμέρους
προβλήματα μεμονωμένων συναδέλφων.
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Έγιναν συναντήσεις, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, αφού η
Κυβέρνηση έχει ουσιαστικά επιλέξει να μη συζητά με μαζικούς φορείς, με τον
Υφυπουργό Αθλητισμού κ Ανδριανό, με τον Υφυπουργό Εργασίας Β. Κεγκέρογλου,
με την Υφυπουργό Δημόσιας Διοίκησης κ. Χριστοφιλοπούλου και επανειλημμένες
συναντήσεις με τον Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, για προβλήματα και θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας και τη
δημόσια διοίκηση.
Συνάδελφοι,
Να είστε σίγουροι ότι ως Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας και με σεβασμό
στην εμπιστοσύνη των Συναδέλφων, με τις όποιες ψυχικές και σωματικές δυνάμεις
έχουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόβλημα
που προκύπτει στον κλάδο μας και μεμονωμένα σε κάθε συνάδελφο.
Σ΄ αυτήν την τιτάνια προσπάθεια που γίνεται στους δύσκολους αυτούς
καιρούς, είναι απολύτως αναγκαία η συστράτευση όλων των μελών των Δ.Σ των Α’
Συλλόγων, των αντιπροσώπων συνέδρων και του κάθε συνάδελφου μέλους μας.
Όπως όλοι γνωρίζετε, εδώ και 3 χρόνια η κατάργηση του επιδόματος 3‰
είχε ως συνέπεια να μην υπάρχει κανένας οικονομικός πόρος για την λειτουργία
της Ομοσπονδίας μας. Σαν διοίκηση περικόπτουμε κάθε περιττή δαπάνη με στόχο
να ξοδεύουμε πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν. Τα όποια
οικονομικά αποθέματα υπάρχουν, και που δυστυχώς είναι λίγα, τα διαχειριζόμαστε
με μεγάλη φειδώ, σύνεση και προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της
λειτουργίας της ΠΟΜΗΤΕΔΥ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Συνάδελφοι, έχουμε χρέος και πρέπει στους δύσκολους καιρούς που ζούμε
να κρατήσουμε ζωντανούς τους Συλλόγους και την Ομοσπονδία μας σαν ενεργούς
πυρήνες αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αγωνιστικής διεκδίκησης.
Η καταβολή της συνδρομής μας μέσα από την μισθοδοσία είναι ο
μοναδικός δρόμος για να συνεχίσει να υπάρχει, ως οργανωμένη οντότητα, ο
κλάδος μας.
Μόνο έτσι θα έχουμε την δυνατότητα να αγωνιζόμαστε για την ύπαρξή μας
στον Δημόσιο Τομέα, να διεκδικούμε και να υπερασπίζουμε τα δικαιώματά μας.

ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ
ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ
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Αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, και στα
πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης, το νέο Δ.Σ. της
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. προχώρησε τόσο σε παρεμβάσεις που αφορούν σε
λειτουργικά θέματα της Ομοσπονδίας, όσο και σε δράσεις που απαιτούνται για
την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τους Μηχανικούς Τ.Ε. που
εργάζονται στο δημόσιο.

Το νέο Δ.Σ. συνέταξε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
ο οποίος ρυθμίζει θέματα της λειτουργίας του και μεταξύ άλλων θεσπίζει το «Διαρκές
Συνέδριο», το οποίο αποτελείται από τους εκλεγμένους για το τελευταίο Συνέδριο,
συνέδρους.
Το Διαρκές συνέδριο ενημερώνεται για όλες τις δραστηριότητες του Δ.Σ.,
καθώς και για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης. Τα μέλη του
καταθέτουν τη γνώμη τους στο Δ.Σ για συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τον
κλάδο, το οποίο και τη λαμβάνει υπόψιν κατά τη διαμόρφωση των αποφάσεών του.

Μία από τις πρώτες παρεμβάσεις του νέου Δ.Σ. ήταν η αναμόρφωση της
ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργική, φιλική
προς τους επισκέπτες της, πλούσια σε υλικό, χρήσιμη και εύχρηστη.
Η νέα ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας περιέχει πληροφορίες για τη δομή και τη
λειτουργία της, παρουσιάζει τη δράση των α’ βάθμιων συλλόγων – μελών της και της
ίδιας της Ομοσπονδίας μέσω ανακοινώσεων και δελτίων τύπου. Περιλαμβάνει
επίσης, μια πλούσια βιβλιοθήκη νομοθετικού υλικού, κείμενα που αφορούν σε
εργασιακά θέματα και χρήσιμα νέα που αντλούνται από τον τύπο, τις ιστοσελίδες
άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων και αλλού.
Τέλος, στην κατηγορία «Άρθρα» υπάρχουν ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις
τεχνικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
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Η νέα μορφή της ιστοσελίδας έγινε δεκτή με ιδιαίτερα θετικά σχόλια και μέχρι
σήμερα την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 5.000 μοναδικοί επισκέπτες.

Στη διάρκεια του τριμήνου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013 πραγματοποιήθηκε
σειρά συναντήσεων τόσο με στελέχη της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει άμεση
ενημέρωση και παράθεση των επιχειρημάτων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. σχετικά με
ζητήματα που προέκυψαν, όσο και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Η επικοινωνία και η συζήτηση με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είχε στόχο
την ενίσχυση και το συντονισμό της συλλογικής δράσης και αντίδρασης ενάντια στις
πολιτικές που επιδεινώνουν διαρκώς την ήδη δυσάρεστη θέση στην οποία
βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικότερα ο κλάδος των Μηχανικών ΤΕ.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Ανδριανό
Την

τρίτη,

17

Οκτωβρίου

2013

πραγματοποιήθηκε

συνάντηση

αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.
Δημοσίων Υπαλλήλων Αττικής και Νήσων, (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.) με τον Υφυπουργό
Αθλητισμού, κ. Γιάννη Ανδριανό.
Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα
θετικό κλίμα παρουσιάσθηκε από την πλευρά
της

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

το

πρόβλημα

του

αποκλεισμού των Μηχανικών Τ.Ε. από τη
διαδικασία της κλήρωσης για τη συγκρότηση
επιτροπών

παραλαβής

έργων

και

αναλύθηκαν οι ευρύτερες συνέπειές του.
Επιπροσθέτως, τέθηκε το γενικότερο ζήτημα της μη αξιοποίησης των
Μηχανικών Τ.Ε. από μια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός, κ. Ανδριανός, δεσμεύτηκε ότι θα
εξετάσει άμεσα τα προβλήματα που ετέθησαν από την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. με την
πρόθεση να προβεί στην επίλυσή τους.
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Κεγκέρογλου
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013
συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΜΗΤΕΔΥ με τον
Υφυπουργό Εργασίας, κ. Β. Κεγκέρογλου.
Στη συνάντηση ετέθησαν τα προβλήματα που
αφορούν τον κλάδο και έχουν σχέση με το Υπουργείο
Εργασίας. Ειδικότερα, εκτός των άλλων συζητήθηκε το
πρόβλημα που προέκυψε με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 32479/161 της 4/10/2013
απόφασης, που αφορά τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών
Εργασίας του ΣΕΠΕ και τον έμμεσο αποκλεισμό των συναδέλφων.
Επίσης, ετέθη το θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου
Εργασίας και του Π.Δ. 136/99, που αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Τέλος, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας στο έτος
2014.

Συνάντηση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πραγματοποιήθηκε

την

Τρίτη

17

Δεκεμβρίου 2013 συνάντηση του προεδρείου της
ΠΟΜΗΤΕΔΥ με τον Διευθυντή του Πολιτικού
Γραφείου

του

Υπουργού

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
κ. Διον. Μελιτσιώτη.
Στη συνάντηση ετέθησαν τα προβλήματα
που αφορούν τον κλάδο και έχουν σχέση με τον εν λόγω Υπουργείο.
Ειδικότερα, εκτός των άλλων συζητήθηκε το πρόβλημα που προκύπτει από
την περίεργη εμμονή μερικών Υπηρεσιακών Παραγόντων να δίνουν κατευθύνσεις
προς τις Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ώστε στους νέους Οργανισμούς
Εσωτερικής Υπηρεσίας να αποκλείουν από θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και
Τμημάτων τους Μηχανικούς Τ.Ε., κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
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Επίσης, ετέθη το θέμα της μετακίνησης των διαθέσιμων του Υπουργείου
Υποδομών και της εθελοντικής διαθεσιμότητας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Συνάντηση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ - ΠΟΜΗΤΕΔΥ
Την

Τρίτη

8

πραγματοποιήθηκε

Οκτωβρίου

κοινή

2013,

συνάντηση

των

προεδρείων των Ομοσπονδιών, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
και ΠΟΜΗΤΕΔΥ, οι οποίες εκπροσωπούν
Πανελλαδικά αντίστοιχα, τους Διπλωματούχους
Μηχανικούς

των

Ανωτάτων

Σχολών

του

Δημοσίου και τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του
Τεχνολογικού

Τομέα

της

Ανώτατης

Εκπαίδευσης του Δημοσίου.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προβλήματα του δημόσιου τομέα, των
ΣΔΙΤ, των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου, την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα
των Μηχανικών και τα γενικότερα προβλήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων, που
απορρέουν από την πολιτική της Κυβέρνησης κατ’ επιταγή των μνημονίων, της EE,
της ΕΚΤ, του Δ.Ν.Τ.
Σχετικά με τη συνάντηση αυτήν, οι δύο Ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή
ανακοίνωση

Συνάντηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ – ΠΟΕ ΟΤΑ
Πραγματοποιήθηκε
Οκτωβρίου

2013

αντιπροσωπειών
Εκτελεστικής

την

Πέμπτη

συνάντηση

μεταξύ

της ΠΟΜΗΤΕΔΥ. και
Επιτροπής

17
της

της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., στα γραφεία της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α..
Κατά

τη

διάρκεια

της

συνάντησης

συζητήθηκαν τα ζητήματα των επιπτώσεων
στους εργαζόμενους από τις πολιτικές των
μνημονίων, η κατάρρευση των Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Δομών των Ο.Τ.Α.,
καθώς επίσης και οι εκτιμήσεις από τους μεγάλους απεργιακούς αγώνες της
τελευταίας περιόδου.
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Συνάντηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν
Πραγματοποιήθηκε
Νοεμβρίου

2013

την

Πέμπτη

συνάντηση

7

μεταξύ

αντιπροσωπειών της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και της
Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας

Εργαζομένων

Δημοσίων Νοσοκομείων, Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν, στα
γραφεία της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν τα ζητήματα των επιπτώσεων
στους εργαζόμενους από τις πολιτικές των μνημονίων, στο χώρο των δημόσιων
νοσοκομείων και γενικότερα της υγείας.
Κοινό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν, πως είναι απαραίτητος ο
συντονισμός για κοινή δράση του συνδικαλιστικού κινήματος, η κατάργηση των
μνημονίων και η ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών ώστε να διασωθεί ότι έχει
απομείνει από το κοινωνικό κράτος και να μην χαθούν όσα δικαιώματα μας έχουν
απομείνει.

Συνάντηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8
Νοεμβρίου

2013

συνάντηση

μεταξύ

αντιπροσωπειών της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και της
Ανωτάτης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων
Υπαλλήλων, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα γραφεία της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν
για τις επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής
στον δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους σε αυτόν.
Κοινό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν, πως είναι απαραίτητος ο
συντονισμός για κοινή δράση του συνδικαλιστικού κινήματος, η κατάργηση των
μνημονίων και η ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών που οδηγούν στην ανεργία
και στην εξαθλίωση του λαού μας.
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Συνάντηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8
Νοεμβρίου

2013

κοινή

συνεδρίαση

του

Προεδρείου της ΠΟΜΗΤΕΔΥ με την Κεντρική
Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΤΕΜ στα γραφεία
της Ομοσπονδίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν όλα τα θέματα που έχουν σχέση
με

την

Τριτοβάθμια

εκπαίδευση

και

συγκεκριμένα με τον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Κοινή διαπίστωση των δύο αντιπροσωπειών ήταν πως επιβάλλεται η
συνεχής και μόνιμη συνεργασία της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και της ΕΕΤΕΜ, διατηρώντας η
κάθε μία το διακριτό ρόλο της και την αυτονομία της.
Επιβάλλεται να εξαντλήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για την επίλυση των
μεγάλων διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι δημόσιοι
υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Για το σκοπό αυτό και επειδή υπεράνω διαφορετικών πρακτικών και
εκτιμήσεων είναι συνολικά ο κλάδος, το προεδρείο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ εκτιμά ότι πρέπει
να δρούμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι όπου απαιτείται.

Συμμετοχή Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. σε συνάντηση Ομοσπονδιών
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013,
πραγματοποιήθηκε

κοινή

εκπροσώπων

Ομοσπονδιών,

των

συνάντηση
ΠΟ

ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΠΟΠΟΚΠ και των
Πρωτοβάθμιων

Σωματείων

ΕΜΔΥΔΑΣ

Αττικής, Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΕΚ, Σύλλογος Τεχνικών ΙΚΑ.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προβλήματα του δημόσιου τομέα, των
ασφαλιστικών ταμείων, των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου και των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης, την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα και τα γενικότερα
προβλήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων, που απορρέουν από την πολιτική της
Κυβέρνησης κατ’ επιταγή των μνημονίων, της EE, της ΕΚΤ, του Δ.Ν.Τ
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Το Δ.Σ που εκλέχτηκε από τις εκλογές του 7ου Τακτικού Συνεδρίου,
καλείται να αντιμετωπίσει τα οξυμένα και διογκούμενα προβλήματα του
κλάδου, όπως αυτά διατυπώθηκαν στις αποφάσεις του Συνεδρίου. Η
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αποτελεί άμεση προτεραιότητά του.

Αγριότητα, βιαιότητα, κοινωνική αναλγησία, είναι τα χαρακτηριστικά της
πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις, ψηφίζοντας τα υποδεικνυόμενα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. μνημόνια, τα οποία υποτίθεται ότι
έχουν στόχο τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, στην πραγματικότητα
όμως αυτό που επιδιώκουν είναι η οικονομική και ηθική εξαθλίωση του
Έλληνα, ώστε να γίνει έτσι πολύ πιο εύκολη η υφαρπαγή της κρατικής και –
υπό προϋποθέσεις- της ιδιωτικής περιουσίας.
Η εθνική μας κυριαρχία, κάθε έννοια εθνικής αξιοπρέπειας, ο λαός, η
χώρα μας η ίδια, βλέπουμε να ξεπουλιούνται «κοψοχρονιά» στα παζάρια των
διεθνών αγορών και της Ε.Ε.. Παράλληλα, βλέπουμε βουλευτές του ελληνικού
Κοινοβουλίου και υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης να δρουν ως «απλοί
υπάλληλοι» των δανειστών και ελαφρά τη καρδία να ψηφίζουν τα μνημόνια
ξεπουλήματος και μετά να δηλώνουν, χωρίς ίχνος ντροπής, ότι δε διάβασαν τι
ψήφισαν.
Η κρίση στην Ελλάδα, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εσωτερικό της ζήτημα,
αλλά συνδέεται άμεσα και είναι μέρος της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης
των Τραπεζών και γενικότερα του χρηματοοικονομικού συστήματος.
Η σκληρή λιτότητα που επέλεξαν για την χώρα μας, οδηγεί τη
συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στη φτωχοποίηση και τον κοινωνικό
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αποκλεισμό, αφού και σε επίσημα στοιχεία η ύφεση βρίσκεται στο 25%, η
ανεργία στο 30%, η ανεργία των νέων μας στο 70%, η μείωση των μισθών και
των συντάξεων φθάνει το 50% και έχει δρομολογηθεί στους ήδη 1.500.000
ανέργους να προστεθούν και τουλάχιστον 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
Έχουν αποδιαρθρωθεί πλήρως τα εργασιακά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, οι κοινωνικές παροχές και το κράτος πρόνοιας,
καθώς και κάθε θεσμική κατάκτηση που κερδήθηκε τον τελευταίο αιώνα.
Παράλληλα, έχουμε νομοθετημένη απαγόρευση αυξήσεων μισθών και σε λίγο
καιρό πιθανόν να έχουμε και νομοθετημένη απαγόρευση των απεργιών, αφού
η επιστράτευση των απεργών θεωρείται από τους κυβερνώντες ως η πλέον
ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης ακόμα και σε προληπτικό επίπεδο.
Ειδικότερα όσον αφορά στο δημόσιο, η διάλυσή του επιτυγχάνεται με
τη συγχώνευση και κατάργηση δεκάδων οργανισμών του δημοσίου, το
ξεπούλημα

της δημόσιας περιουσίας, τις συνεχιζόμενες περικοπές στις

δημόσιες δαπάνες, την διεύρυνση των ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών, τη
συγχώνευση νοσοκομείων, την προβλεπόμενη κατάργηση σχολείων και
παιδικών σταθμών, γενικά των κοινωνικών δομών πρόνοιας. Οι συρρικνώσεις
των οργανικών μονάδων που θα ξεπεράσουν τελικά το 50%-60%, οδηγούν
σε καταργήσεις οργανικών θέσεων και κατά συνέπεια χιλιάδες Δημοσίους
Υπαλλήλους στη διαθεσιμότητα και την απόλυση. Είναι σαφές ότι η
Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει πλέον τις απολύσεις στο δημόσιο μέσα από
μια επίπλαστη και παραπλανητική για την κοινή γνώμη αξιολόγηση των
δομών και του προσωπικού, που έχει μοναδικό στόχο την νομιμοποίηση των
απολύσεων που προωθούνται.
Οι συνάδελφοί μας αποχωρούν από τις υπηρεσίες τους είτε
εξαναγκαζόμενοι σε παραίτηση με το φόβο «των χειρότερων που θα έρθουν»,
είτε βίαια μέσω προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ή πρόσφατα μέσω
διαθεσιμότητας και κινητικότητας. Επίσης, καθυβρίζονται συστηματικά από τα
γνωστά παπαγαλάκια των Μ.Μ.Ε.
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Ο Δημόσιος Υπάλληλος σήμερα κινδυνεύει:
να βρεθεί σε καθεστώς «διαθεσιμότητας» ή «κινητικότητας»
να κριθεί «υπεράριθμος» ή «αναποτελεσματικός»
να καταργηθεί η θέση του ή ακόμα και η Υπηρεσία του, απλά με Προεδρικό
Διάταγμα.
να βαπτισθεί ως «επίορκος» σύμφωνα με το νέο πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο
αδικαιολόγητα έχει τόσο αυστηροποιηθεί και με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς
να του αναγνωρίζεται το τεκμήριο της αθωότητας, να τεθεί σε αργία και να
βρεθεί υποψήφιος για απόλυση.
Σε κάθε του βήμα βρίσκεται σε καθεστώς

εκφοβισμού και

ανασφάλειας.
Καταλύεται κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Μετά τις απώλειες των
αποθεματικών των ασφαλιστικών μας ταμείων από το χρηματιστήριο και τα
δομημένα και μη ομόλογα, οδηγούνται πλέον στην κατάρρευση και οι
ασφαλισμένοι

σε

συντάξεις

πείνας

και

υποτυπώδεις

παροχές

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είναι πλέον νομοθετημένη και όχι τυχαία η
εγγυημένη σύνταξη των 360€ αφού το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν έχει πλέον
κοινωνικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα αλλά ανταποδοτικό σε σχέση με τις
καταβαλλόμενες εισφορές.
Εν κατακλείδι: Ακούμε για κόκκινες γραμμές που όμως πέφτουν σα
χάρτινοι πύργοι στην πρώτη απαίτηση της τρόικας. Βλέπουμε να ξεπουλιέται
όχι η ζωή μας αλλά και η ζωή των παιδιών μας που για να επιβιώσουν, ως
μόνο διέξοδο βλέπουν τη φυγή τους από τη χώρα

Το 7ο Συνέδριο

της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε και έδωσε εντολή

στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με
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υιοθέτηση επιθετικής πολιτικής και πρακτικής, για την ικανοποίηση των
παρακάτω αιτημάτων του κλάδου:

-Κατάργηση του ν. 4024/2011, διεκδίκηση μισθολογίου µε ελάχιστο
άμεσο στόχο την επαναφορά των αποδοχών µας στην προ μνημονίων
περίοδο.
-Διασφάλιση των πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν εκτός έδρας
μετακινήσεις.

Κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας. Καµία απόλυση µε
δικαιολογία το εφεύρημα των δήθεν αξιολογήσεων δοµών και προσωπικού,
τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Οργανισμών. Είμαστε ριζικά αντίθετοι στη
διαδικασία αξιολόγησης που έχει μοναδικό στόχο την νομιμοποίηση των
απολύσεων.
Άμεση αποκατάσταση όλων όσων εκδιώχθηκαν βίαια από το Δημόσιο
με τη μορφή του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ή της διαθεσιμότητας.
Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 που αυστηροποιούν το
πειθαρχικό δίκαιο.
Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στη δυνατότητα των
μηχανικών Τ.Ε. να κριθούν προκειμένου να αναλάβουν θέσεις προϊσταμένων
Δ/νσεων, τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων στις Δημόσιες Υπηρεσίες της
χώρας, και τροποποίηση όσων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, (ΟΕΥ)
περιλαμβάνουν τη φράση «εν ελλείψει Π.Ε».
Αναλογικές προσλήψεις Μηχανικών ΤΕ και ΠΕ.
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Προσφυγή – σε συνεργασία με την ΕΕΤΕΜ -όπου μπορεί να γίνει –
κατά των υπευθύνων για την καθυστέρηση έκδοσης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων που εκκρεμούν.
Διασφάλιση του δημόσιου, καθολικού, υποχρεωτικού και κοινωνικού
χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος, με εφαρμογή της τριμερούς
χρηματοδότησης σύμφωνα με τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος
και την κατάργηση του άρθρου 39 του Ν. 2084/92.
Κατάργηση του θεσμού των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, των
υπαλλήλων μερικής απασχόλησης, των ενοικιαζόμενων εργαζομένων.
Άμεση έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την
υλοποίηση της νομικής κάλυψης σε όλους τους Μηχανικούς Τ.Ε .
Καθιέρωση

υποχρεωτικής

συνεχιζόμενης

Επιμόρφωσης

των

Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων
Κατοχύρωση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών
του τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις Σ∆ΙΤ και αναθεώρηση των
απαράδεκτων συμβάσεων παραχώρησης που ήδη έχουν συναφθεί.
Τερματισμό της μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δημοσίου σε ΑΕ και ιδιώτες.
Σταμάτημα του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και του
πλούτου της χώρας.
Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Εταιρειών Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.λπ.). Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν
παραδίδεται στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Δηµόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, φθηνές συγκοινωνίες και κοινωνικά
αγαθά (ρεύµα, νερό, θέρµανση, τηλεπικοινωνίες κλπ).
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Πρώτης προτεραιότητας ζήτημα που αντιμετωπίζει το ∆.Σ, είναι η
επίλυση του οικονοµικού ζητήµατος που σχετίζεται ευθέως µε την ίδια την
ύπαρξη της Οµοσπονδίας καθώς επίσης και των Α΄βάθµιων συλλόγων.
Οι περικοπές που έκανε το Δ.Σ μέσω της μείωσης του προσωπικού, τις
μειώσεις των εξόδων του Δ.Σ., την αναστολή έκδοσης του περιοδικού κλπ., το
µόνο που φαίνεται να αποδίδουν είναι η χρονική παράταση επιβίωσης της
Ομοσπονδίας μέχρι και το επόμενο Συνέδριο.
Η λύση συνεπώς στο πρόβλημα δεν μπορεί να είναι άλλη από την
προώθηση του απογραφικού δελτίου για την τακτική είσπραξη συνδρομής
από τους συναδέλφους µέλη των Α’βάθμιων Συλλόγων, μέσω της Ενιαίας
Αρχής Πληρωμών.
Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΠΟΜΗΤΕΔΥ,

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,
οφείλει να αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα
παρέμβασης και κυρίως αγωνιστική δράση.
Ο κλάδος μας, καθοδηγούμενος από την Ομοσπονδία, οφείλει να
αποδείξει συντεταγμένα και αγωνιστικά ότι είναι σε θέση να επιβάλλει τις
απόψεις του.
Συγκεκριμένα προγραμματίζονται:
Επισκέψεις σε υπουργεία – συνάντηση με αρμόδιους κυβερνητικούς
παράγοντες.
Κοινή Δράση, με κοινό πλαίσιο με την ΕΕΤΕΜ και όπου είναι δυνατό
και με την ΕΜΔΥΔΑΣ
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Ενημέρωση – Κινητοποίηση όλων των συναδέλφων
Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με συναφείς Ομοσπονδίες και με
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τις οποίες μας ενώνουν κοινά
προβλήματα
Όποια άλλη μορφή δράσης αναδείξει το κίνημα μέσα από τις
κινητοποιήσεις του.
Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. άμεσα θα:
Καλύψει με την παρουσία του όλες τις Γ.Σ. των Α΄ βάθμιων συλλόγων,
προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τους στόχους μας και τα
προβλήματα του κλάδου.
Προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης, σε συνεργασία και με τα Δ.Σ.
των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων,

των βουλευτών,

Περιφερειαρχών και

Δημάρχων. Το Δ.Σ θα προβεί στην σύνταξη ενιαίου πλαισίου θεμάτων που
θα τεθούν στους ανωτέρω.
Ενημερώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για όλα τα θέματα που μας
απασχολούν ζητώντας να πάρουν δημόσια θέση και δέσμευση επ’ αυτών.

Παράλληλα με τις άμεσες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων
του κλάδου, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στα τρία χρόνια της θητείας του θα
πρέπει να:
Ενεργοποιήσει τους Α΄ βάθμιους συλλόγους και τους συναδέλφους,
κυρίως τους νέους, έτσι ώστε να αποφύγουμε την αδράνεια και την
απομαζικοποίηση.
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Προγραμματίσει περιοδείες και συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Κοινές
επισκέψεις με τα Δ.Σ των Συλλόγων σε υπηρεσίες και επί τόπου ενημέρωση
των συναδέλφων που εργάζονται σε αυτές.
Προωθήσει την αποκέντρωση της δουλειάς του Δ.Σ., διατηρώντας
κυρίως τον κεντρικό σχεδιασμό στον προγραμματισμό, τις επιτελικές
λειτουργίες και το συντονισμό του συνόλου των προσπαθειών του κινήματος,
έτσι ώστε αφενός μεν να καταστεί αποτελεσματικότερη η προσπάθεια όλων
μας και αφετέρου να ενεργοποιηθούν κυρίως οι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι
πρέπει να εμπλουτίσουν το συνδικαλιστικό δυναμικό μας.
Αναθέσει αποκλειστικά στους Α’βάθμιους Συλλόγους την ενασχόληση
με τα μεμονωμένα προβλήματα των συναδέλφων. Η Ομοσπονδία βέβαια, θα
συνδράμει όπου και όσο κρίνεται απαραίτητο.
Αναθέσει στους Α’ βάθμιους Συλλόγους την επεξεργασία ειδικών ή
γενικών θεμάτων, μετά και την απόφαση για προσωρινή αναστολή
λειτουργίας των Επιτροπών.

Συμμετέχουμε μαζικά όπου απαιτείται κοινή προσπάθεια όλων των
Μηχανικών όπως το ασφαλιστικό, την αναβάθμιση των ΤΕΙ, τα επαγγελματικά
δικαιώματα, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. κλπ.
Οφείλουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία και την κοινή δράση με τους
κλαδικούς συλλόγους των Μηχανικών Τ.Ε, του Ιδιωτικού και του ευρύτερου
Δημόσιου τομέα.
Παράλληλα θα επιδιώξουμε τη συνεργασία και την κοινή δράση με την
ΑΔΕΔΥ και το Δημοσιοϋπαλληλικό – Εργατικό Κίνημα της χώρας μας.
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Το 7ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού
Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε στο
τριήμερο 4-5-6 Σεπτεμβρίου 2013, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Novus City
Hotel. Στο συνέδριο συμμετείχαν 92 σύνεδροι, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των α’
βάθμιων συλλόγων – μελών της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

.
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Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν την Παρασκευή 4/9/2013 με την
εναρκτήρια ομιλία του προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
Κων. Αγγελίδη και τους χαιρετισμούς των προσκεκλημένων: του Προέδρου
της ΕΕΤΕΜ, κ. Δημ. Δημόπουλου, του εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ, κ. Ηλ.
Δόλγυρα και του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων
Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, (ΟΣΥΑΠΕ), κ. Χρ. Νταή.
Ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. επεσήμανε
στην

ομιλία

του

τα

μείζονα

προβλήματα

που

αντιμετωπίζει η χώρα και οι πολίτες της, την
κατάργηση θεμελιωδών κατακτήσεων του εργατικού
κινήματος, την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους,
προβλήματα, που απαιτούν την αφύπνιση και την
αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος και της
κοινωνίας.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ. Κ. Δημ. Δημόπουλος στην ομιλία του τόνισε
την ανάγκη συντονισμού της δράσης και αξιοποίησης όλων των δυνάμεων
του συνδικαλιστικού κινήματος, προκειμένου να αποκρουσθούν οι επιθέσεις
που δέχεται ο κλάδος των Μηχανικών ΤΕ, οι οποίες είναι συχνές, επίμονες και
σταθερές.
Μίλησε για τα προβλήματα που συνεπάγεται για τον κλάδο των
Μηχανικών η υλοποίηση του σχεδίου «Αθηνά» (για την αναμόρφωση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης), αλλά και για τις πολλαπλές δυσάρεστες επιπτώσεις
της κατάργησης ή αποδιάρθρωσης τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου.
Από την άλλη πλευρά, ανέφερε ως θετική
εξέλιξη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, βάσει της οποίας
αποζημιώθηκε πτυχιούχος μηχανικών των ΤΕΙ, μέλος
της ΕΕΤΕΜ διότι το κράτος έχει μέχρι τώρα παραλείψει
να εκδώσει προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν το
πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος.
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Συνοψίζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, διαπίστωσε ότι
δόθηκαν πολλές μάχες σε πολλά επίπεδα. Το ισοζύγιο ανάμεσα στις ήττες και
στις νίκες είναι θετικό. Το σημείο όμως στο οποίο έχουν φτάσει οι εξελίξεις
είναι οριακό και απαιτείται άμεσα να επανεξεταστεί σε βάθος η στρατηγική του
κλάδου, η τακτική που θα ακολουθηθεί για την υλοποίησή τους αλλά και ο
ρόλος των ΤΕΙ.
Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, κ. Ηλ. Δόλγυρας,
αφού μετέφερε πρώτα το χαιρετισμό του προέδρου και
της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ, επεσήμανε στην ομιλία του
τη σημασία της παρουσίας και της εγρήγορσης του
συνδικαλιστικού κινήματος. Μίλησε επίσης για τη
σημασία και την αξία της κινητικότητας για το δημόσιο
τομέα, όπως πραγματικά θα έπρεπε να είναι κι όπως
την

είχε

προτείνει

η

ΑΔΕΔΥ.

Ανέφερε

δε

χαρακτηριστικά, ότι οι άνθρωποι που υπηρετούν σε επιτελικές θέσεις,
επιβάλλεται πρώτα να έχουν θητεύσει σε «υπηρεσίες μάχης» και οι υπάλληλοι
που έχουν υπηρετήσει για χρόνια σε «θέσεις πρώτης γραμμής» επιβάλλεται
να μετακινηθούν σε επιτελικά σημεία, προκειμένου να μεταφέρουν τη γνώση
και την εμπειρία τους σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κ.λπ.
Συνεχίζοντας την ομιλία του τόνισε τη σημασία της αγωνιστικής
διεκδίκησης και υπενθύμισε την επιτυχία της ανατροπής του Οργανισμού
Εσωτερικής

Υπηρεσίας

«Καλλικράτης»,

(νέα

που

αρχικά

αρχιτεκτονική

προβλεπόταν
της

στο

αυτοδιοίκησης

πρόγραμμα
και

της

αποκεντρωμένης διοίκησης).
Ολοκλήρωσε την ομιλία του διατυπώνοντας το συμπέρασμα ότι
απαιτείται συσπείρωση, ενότητα και αγώνας.
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Ο εκπρόσωπος της ΟΣΥΑΠΕ, κ. Χρ. Νταής, στην ομιλία
του τόνισε τη σημασία της ελπίδας ως κινητήρια δύναμη
αντίδρασης και αγώνα κατά των ισοπεδωτικών μέτρων
που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών και ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του
επισημαίνοντας ότι όλοι έχουμε δικαίωμα σε σταθερή
σχέση εργασίας, σταθερές αποδοχές, πλήρη ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτά.

Στα πλαίσια των εργασιών του 7ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
πραγματοποιήθηκε και ο Διοικητικός Απολογισμός του Ινστιτούτου Έρευνας
και Επιμόρφωσης Πτυχιούχων Μηχανικών
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Δ/ΝΣΗ : ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 14, 10672 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5241814 FAX:210 3304814

Στις 2/4/2012 συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του Ινστιτούτου αποτελούμενο από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

Κ. Αγγελίδης
Αν. Παρισίου
Κ. Παπαχρήστου
Ιωαν. Μπέλεσης
Ν. Μανουσογιάννη
Αικ. Μπρίλη
Κ. Στεφανής

Με τη συγκρότηση του Δ.Σ. επιλέχθηκε και καθιερώθηκε σφραγίδα και λογότυπο του
Ινστιτούτου.
Από την πρώτη στιγμή προβληματιστήκαμε για τις δράσεις που θα μπορούσε να έχει
μέσα στη διάρκεια της θητείας μας.
Δυστυχώς, το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε σε μια χρονική περίοδο που τα περιθώρια
για δράσεις αυτής της μορφής είναι από μηδαμινά έως ανύπαρκτα.
Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του ξεκίνησε το 2005, όταν υπήρχαν οι προϋποθέσεις
για να έχει δράση, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα για την επιμόρφωση, πλην όμως
στο Συνέδριο των Καμένων Βούρλων, μερίδα Συναδέλφων αντέδρασε, ισχυριζόμενη ότι αν
θα δημιουργούνταν θα ήταν το άνδρο της διαπλοκής και χάθηκε πολύτιμος χρόνος ο οποίος
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα πλαίσια που τότε ίσχυαν.
Σημειώνουμε ότι το μετοχικό κεφάλαιο των 20.000 ευρώ που προβλεπόταν να
καταβληθεί από την Ομοσπονδία μας, δεν καταβλήθηκε διότι το Δ.Σ. του Ινστιτούτου έκρινε
ότι υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες που υπάρχουν και είχαν και έχουν σχέση με τη δράση
του, θα πρέπει αυτό να εξεταστεί στην πορεία, γιατί αυτό το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
πιθανόν να είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας ενώ το Ινστιτούτο να μην
έχει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσει.
Υπήρξε πρόταση, για απογραφή των συναδέλφων προκειμένου στη συνέχεια να γίνει
μελέτη για το προφίλ του Πτυχιούχου Μηχανικού στο Δημόσιο, η οποία και υιοθετήθηκε από
το Δ.Σ. του Ινστιτούτου και τέθηκε υπόψη του Γενικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στις 30/7/2013.
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Η δεύτερη μέρα, 5 Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένη στο διοικητικό και
οικονομικό απολογισμό.

Πραγματοποιώντας τον διοικητικό του απολογισμό, το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη οικονομική και κατ’
επέκταση πολιτική και κοινωνική κρίση, την οποία βιώνει η χώρα μας από την
εποχή της μεταπολίτευσης, η οποία συνθέτει και το εξαιρετικά δυσχερές
οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιήθηκε η Ομοσπονδία,
την προηγούμενη τριετία.
Για

την

αντιμετώπιση

των

ζητημάτων

που

προέκυψαν

πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών, ενώ οι θέσεις και τα επιχειρήματα της
Ομοσπονδίας κατατέθηκαν –όπου χρειάστηκε- και εγγράφως. Ορισμένα από
τα θέματα αυτά ήταν:
- Οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφερειών, Δήμων και
Δημοσίων Νοσοκομείων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις προβλεπόταν το
γνωστό σε όλους μας «εν ελλείψει».
- Η εξαίρεση, -με πρωτοβουλία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- από τους
δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής

εργασίας

των

συναδέλφων

μηχανικών που εργάζονται στα δημόσια
νοσοκομεία.
- Η θέση προς διαβούλευση από τον τότε υφυπουργό Παιδείας
σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα, το
περιεχόμενο των οποίων έβρισκε πλήρως αντίθετη τη Ομοσπονδία.
- Το σχέδιο «Αθηνά» για την αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
το οποίο προέβλεπε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολών.
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Στα πλαίσια του οικονομικού απολογισμού, η Ελεγκτική Επιτροπή
παρουσίασε την έκθεσή της για τη διαχειριστική περίοδο από 1/6/2010 –
31/8/2013, μέσα από την οποία διαπιστώθηκαν τόσο τα έξοδα, όσο και το
διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο της Ομοσπονδίας. Η Επιτροπή διαπίστωσε τη
διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας και την πλήρη
επιμέλεια στην καταχώριση αυτών.
Η συζήτηση που ακολούθησε επί του οικονομικού απολογισμού
εστίασε στον προβληματισμό για τη ορθότερη δυνατή διαχείριση των
οικονομικών της Ομοσπονδίας, με στόχο πάντα τη διασφάλιση των
οικονομικών προϋποθέσεων για την ύπαρξη και τη δράση της σε βάθος
χρόνου.
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Οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Μηχανικών τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσες Δημοσίων
Υπαλλήλων

συνεχίσθηκαν

με

την

κατάθεση

ψηφισμάτων,

των

προτάσεων για το Πρόγραμμα Δράσης της Ομοσπονδίας για την
περίοδο 2013 – 2016 και ολοκληρώθηκαν με τις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη α) νέου Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ελεγκτικής Επιτροπής και
γ) Επιτροπής Νομιμοποίησης.

Το πρώτο από τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν αναφέρθηκε μεταξύ
άλλων στην ανάγκη ύπαρξης στεγαστικής κοινωνικής πολιτικής.
Το ψήφισμα που κατέθεσαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ Ενότητα – Δράση –
Ενημέρωση» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη συντονισμού όλων των
εργαζομένων και μιας φιλολαϊκής εξόδου από την κρίση.
Ο Κ. Λάππας, στο ψήφισμά του επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι θα
πρέπει να γίνει ξανά σύνθημα, αυτό που φωνάζουν οι νέοι και οι νέες της
πατρίδας μας στις διαδηλώσεις κάθε μέρα: «Ούτε γη, ούτε νερό στους
φονιάδες των λαών».
Ο κ. Αθ. Κουμούτσος κατέθεσε σειρά προτάσεων και αιτημάτων, ενώ
στο ψήφισμα που κατέθεσε εξέφρασε την αντίθεσή του στη διάλυση της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
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Κατατέθηκαν

τρεις

προτάσεις

προγράμματος

δράσης

της

Ομοσπονδίας για την περίοδο 2013 – 2016, οι οποίες αφορούν στις
διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας, τις παρεμβάσεις της αλλά και τις απαραίτητες
αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία της. Η πρώτη κατατέθηκε από την
Ενωτική Αντιμνημονιακή Κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών και παρουσιάσθηκε
από τον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κ. Αγγελίδη.
Η δεύτερη κατατέθηκε από την Ενότητα – Αναγέννηση Πτυχιούχων
Μηχανικών και παρουσιάσθηκε από τον Οργανωτικό Γραμματέα του
απερχόμενου Δ.Σ., κ. Στ. Λιόντη.
Τέλος, η Ενότητα Δράση Ενημέρωση (Δυνάμεις τους ΠΑΜΕ) κατέθεσε
ένα σχέδιο πολιτικού σκεπτικού που παρουσιάσθηκε από το μέλος του
απερχόμενου Δ.Σ., κ. Κ. Λάππας
Απόφαση του Συνεδρίου ήταν η κατάρτιση ενός ενιαίου κοινού
προγράμματος δράσης, το οποίο θα βασίζεται στο συνδυασμό των τριών
επιμέρους προτάσεων που κατατέθηκαν.

Την ψήφο των συνέδρων διεκδίκησαν τρεις συνδυασμοί:
Α. «Ενότητα – Αναγέννηση Πτυχιούχων Μηχανικών», ο οποίος
κατέλαβε 6 συνολικά έδρες στο Δ.Σ., 2 έδρες στην Ελεγκτική Επιτροπή και 2
έδρες στην Επιτροπή Νομιμοποίησης.
Β. «Ενωτική αντιμνημονιακή κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών», που
κατέλαβε 5 συνολικά έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική επιτροπή και 1
έδρα στην Επιτροπή Νομιμοποίησης
Γ. «Ενότητα Δράση Ενημέρωση (Δυνάμεις του ΠΑΜΕ)», που δεν
κατέλαβε καμία έδρα.
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Η διαρκής επιμόρφωση
του Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
και η συμβολή του στην ανάπτυξη

Ο

Ηράκλειτος, φιλόσοφος της
Άρθρο του: Στέφανου Λιόντη
αέναης
κίνησης
και
Μηχανολόγου Μηχανικού
μεταβολής, διατύπωσε μια
Προέδρου της ΠΟΜΗΤΕΔΥ
φράση, την οποία θα δανειστώ για
Το παρόν άρθρο αποτελεί εισήγηση
να ξεκινήσω την ανάπτυξη της
στην ημερίδα με τίτλο Δια Βίου
εισήγησής μου: «Τα πάντα ρει, τα
Εκπαίδευση –Πόροι της Ευρωπαϊκής
πάντα χωρεί και ουδέν μένει». Όλα
Ένωσης - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ως Πυλώνες ανάσχεσης της κρίσης
αλλάζουν, τίποτα δε μένει στατικό
που διοργάνωσε η ΕΕΤΕΜ στην
και
αναλλοίωτο.
Μια
Καστοριά στις 29 Νοεμβρίου 2013
αδιαμφισβήτητη αλήθεια, η οποία
ισχύει απόλυτα σε όλες τις εποχές και
σαφώς και στις μέρες μας.
Οι αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό τομέα
είναι διαρκείς και ραγδαίες, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για
επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
ανθρώπων προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο της
προσωπικής όσο και της επαγγελματικής τους ζωής.
Με άλλα λόγια οφείλουμε να γηράσκουμε δ’ αεί πολλά διδασκόμενοι,
(παραφράζοντας τη ρήση του σοφού Σόλωνα).
Και για να σταματήσω τα δάνεια από την πλούσια αρχαιοελληνική σοφία και
να μιλήσω με όρους του σήμερα, η διά βίου μάθηση πρέπει να είναι στόχος κάθε
σύγχρονου πολίτη και η διαρκής επιμόρφωση, απαραίτητο στοιχείο για κάθε
εργαζόμενο. Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή Ημερίδα και ειδικότερα το θέμα που
επέλεξα να αναπτύξω συνθέτουν ένα πλαίσιο ερωτημάτων που απασχολούν όλους
μας: Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
των αποφοίτων της στην προσπάθεια της χώρας να επιτύχει ανάπτυξη, αφενός, και
αφετέρου πόσο και πώς καλύπτεται η αποδεδειγμένη, όπως είπαμε αναγκαιότητα
διαρκούς επιμόρφωσης των Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα, προκειμένου να
ανταποκριθούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας; Ας
προσεγγίσουμε τα ερωτήματα με τη σειρά που ετέθησαν.
Στην Ελλάδα, με βάση το Ν. 2916/2001, η Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίζεται σε
Πανεπιστημιακή, η οποία παρέχεται από τα Πανεπιστήμια και σε Ανώτατη
Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
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Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι).
Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και
σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει ως ρόλο να συμβάλει στην
αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της επιστήμης και της
εφαρμοσμένης έρευνας. Η πολιτεία σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2916/01
προσδιορίζει και προσδοκά ότι: «Τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα δίνουν
έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη
θεωρητική και εφαρμοσμένη
επιστημονική κατάρτισή τους:
α) Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την
εφαρμοσμένη
διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. β)
Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και
μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών». Θα ήθελα σε αυτό το
σημείο, και εστιάζοντας στη λέξη κλειδί «εφαρμοσμένης» να επισημάνω το
συγκριτικό πλεονέκτημα των αποφοίτων ΤΕΙ ως προς την εφαρμογή της
επιστημονικής γνώσης στην πράξη.
Tα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου
θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών παράλληλα με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή
και πρακτική άσκηση. Διεξάγουν κυρίως τεχνολογική έρευνα
Αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
Εμπεδώνουν στην πράξη τα πορίσματα της έρευνας και της επιστήμης. Κατόπιν
όλων αυτών, είναι σαφές ότι ο ρόλος των Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της χώρας είναι σημαντικός και η σωστή αξιοποίηση
αυτού του ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζει τη σωστή θεμελίωση της
αναπτυξιακής προσπάθειας ώστε ο στόχος της σύγχρονης, αποτελεσματικής και
δυνατής χώρας και εθνικής οικονομίας να είναι εφικτός και διαρκής στο χρόνο.
Δεδομένου ότι εκπροσωπώ τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης που εργάζονται στο Δημόσιο, θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία
ενός ισχυρού, ορθολογικά οργανωμένου και επαρκώς στελεχωμένου δημόσιου
τομέα στην οικοδόμηση της ανάπτυξης για την οποία συζητάμε. Η απαξίωση των
δημοσίων υπηρεσιών και συγκεκριμένα των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, η
αποστράγγισή τους από πολύτιμο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο θα καταλήξει να
ενταχθεί στις διογκούμενες στρατιές ανέργων και στην μετανάστευση, μόνο ζημιά
μπορεί να προκαλέσει στην προσπάθεια που καταβάλει η χώρα να βγει από τη δίνη
της κρίσης και να χαράξει μια νέα αναπτυξιακή πορεία.
Έχοντας λοιπόν καταλήξει στο ενδιάμεσο συμπέρασμα ότι οι συνάδελφοί
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μας Μηχανικοί έχουν καίριο ρόλο στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας και στην
προσπάθεια δημιουργίας μιας σύγχρονης, δυναμικής και βιώσιμης εθνικής
οικονομίας, ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα από αυτά που τέθηκαν αρχικά και ο
προβληματισμός και η συζήτηση μεταφέρεται στα γνωστικά εφόδια που οφείλουν
να έχουν και να εμπλουτίζουν συνεχώς με διαρκή επιμόρφωση, ώστε να
ανταποκρίνονται καίρια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάρχει μια
αντίληψη, αρκετά διαδεδομένη, ότι ο Μηχανικός, αφού ακολουθήσει έναν κύκλο
σπουδών (βασικών σε προπτυχιακό επίπεδο και ενδεχομένως και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο) και στη συνέχεια ενταχθεί στο ενεργό εργατικό δυναμικό της χώρας και
απασχοληθεί επαγγελματικά με το αντικείμενό του, είτε στο δημόσιο, είτε στον

ιδιωτικό τομέα, έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις
απαιτήσεις της δουλειάς του. Και μάλιστα όσο ασχολείται με αυτήν, τόσο πιο
αποτελεσματικός γίνεται σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι αληθές μόνο σε κάποιο
βαθμό.
Η εμπειρία, πράγματι βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, μόνο αυτή όμως
δεν αρκεί σαν προσόν γιατί δεν εξασφαλίζει την επαφή με την εξέλιξη. Με την
πάροδο του χρόνου από την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών επέρχεται
αναπόφευκτα η γήρανση της γνώσης του αντικειμένου, και με τον όρο γήρανση
εννοούμε την έλλειψη ενημέρωσης στην εξέλιξη της τεχνογνωσίας, της θεωρίας,
των μεθόδων και των τεχνικών.
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Εξέλιξη, που στις μέρες μας είναι τόσο ραγδαία ώστε η μη παρακολούθησή
της να συνεπάγεται και την απομάκρυνση - αποξένωση ακόμα και από το ίδιο το
αντικείμενο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος τα
τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει θεαματικές αλλαγές. Ο προβληματισμός για την
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει δημιουργήσει νέα πεδία
έρευνας, νέους κλάδους, νέες τεχνικές, νέα δεδομένα, σαφώς άγνωστα πριν από
μερικά χρόνια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. (π.χ. Δίκτυο
Τηλεθέρμανσης για την πόλη της Κοζάνης και επαρχίας Εορδαίας.)
Ας αναλογιστούμε τι γνωρίζαμε πριν από δέκα χρόνια για τους τρόπους και
τις τεχνικές αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας και την κατασκευή αιολικών
πάρκων. Τι γνωρίζαμε τότε για τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ας σκεφτούμε τι
γνωρίζαμε πριν από πέντε χρόνια για τις τεχνολογίες θέρμανσης με στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας και την οικονομική θέρμανση.
Νέα δεδομένα δημιουργούνται και σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως για
παράδειγμα η δόμηση. Νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, νέες τεχνικές εισάγονται σε
όλους τους τομείς. Σε ποιο επίπεδο βρισκόταν άραγε η συζήτηση περί
βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων πριν από μια δεκαετία – ή και λιγότερο -, η
οποία έχει εντείνει θεαματικά την έρευνα για νέας μορφής υλικά κατασκευών, τα
οποία διατίθενται στην αγορά; Πολλοί από εμάς θα θυμόμαστε πολύ καλά τα
μεγάλα σχεδιαστήρια, τα όργανα σχεδίασης και τα μολύβια ως μοναδικά μέσα για
τη δημιουργία ενός σχεδίου.
Πόσο απέχει αυτή η εικόνα από τη σημερινή ηλεκτρονική εποχή. Σήμερα
διατίθενται στην αγορά και οι Μηχανικοί οφείλουν να γνωρίζουν διάφορα
λογισμικά τεχνικής φύσης, ανάλογα με τις ειδικότητες όπως είναι τα σχεδιαστικά
προγράμματα CAD-CAM, στατικών μελετών, προκοστολόγησης έργων,
προγράμματα ηλεκρομηχανολογικών μελετών, κ.λπ..
Και φυσικά, πέρα από τα τεχνικής φύσης λογισμικά, οι Μηχανικοί οφείλουν
να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν και άλλα ευρύτερα γνωστά προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
εργασίας τους και των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται
προγράμματα όπως το word, το excel, το power point, κλπ..
Και καθώς ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι μηχανικοί,
προκειμένου να λειτουργήσουν με τους σύγχρονους όρους εργασίας οφείλουν να
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου, την αναζήτηση πληροφοριών σε
αυτό, τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Υιοθετώντας δε, μια πιο διευρυμένη συλλογιστική, θα έλεγα ότι οι
γνωσιακές και επιμορφωτικές ανάγκες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στα τεχνικά
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θέματα, αλλά, -ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε- περιλαμβάνουν και διοικητικά –
οικονομικά θέματα, και γιατί όχι, μάρκετινγκ, μεθοδολογία αντιμετώπισης κρίσεων
κλπ.
Και φυσικά, θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν από αυτήν την πολύ συνοπτική
αναφορά απουσιάσει η σχετική υπόμνηση της τεχνικής νομοθεσίας, η οποία ορίζει
το εργασιακό μας πλαίσιο και μεταβάλλεται διαρκώς. Η διαρκής επιμόρφωση
επομένως είναι απαραίτητη για τους Μηχανικούς Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, σε όποιον εργασιακό χώρο και αν ανήκουν. Η αναγκαιότητά της δε,
είναι σαφής όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε συνολικό και συλλογικό
καθώς συνεπάγεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προσώπων, των φορέων,
της οικονομίας.
Συγκεκριμένα: Σε προσωπικό επίπεδο η διαρκής επιμόρφωση εξασφαλίζει
ανάπτυξη των δεξιοτήτων / ικανοτήτων του Μηχανικού, τον καθιστά πιο
αποτελεσματικό, παραγωγικό και δημιουργικό στο χώρο εργασίας του, -όποιος και
αν είναι αυτός- και τελικά τον κάνει πιο ανταγωνιστικό, (για να μιλήσουμε με όρους
της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας). Επιβάλλεται να αντιληφθούμε ότι βασική –
πρωταρχική προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαρκούς επιμόρφωσης είναι η
προσωπική απόφαση και συμμετοχή.
Τα πάντα ξεκινούν από τη συνειδητοποίηση του ίδιου του Μηχανικού της
αναγκαιότητας και του οφέλους που θα έχει από την απόκτηση νέων γνώσεων. Η
συνειδητοποίηση αυτής της ανάγκης, θα οδηγήσει στο σχεδιασμό προγραμμάτων
επιμόρφωσης και σε επόμενο στάδιο θα «εξαναγκάσει» όλες τις εμπλεκόμενες
δομές, επαγγελματικές και θεσμικές να
δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου τα προγράμματα
επιμόρφωσης να υλοποιηθούν αποτελεσματικά.
Σε επαγγελματικό επίπεδο, στους χώρους εργασίας, αυξάνεται αντίστοιχα η
αποδοτικότητα, ποιοτικά και ποσοτικά, της ιδιωτικής επιχείρησης, της Δημόσιας
Υπηρεσίας, του φορέα στον οποίο εργάζεται ο Μηχανικός που φροντίζει να
επιμορφώνεται. Έτσι αυξάνεται και βελτιώνεται ποιοτικά το παραγόμενο προϊόν ή
υπηρεσία. Σε εθνικό επίπεδο αυτή η ποιοτική και ποσοτική αύξηση του
παραγόμενου προϊόντος με τις στοχευόμενες ενέργειες του Μηχανικού ΤΕ,
προσμετρούμενη συνολικά επιτυγχάνει την ανάπτυξη για την οποία συζητήσαμε
προηγουμένως. Παρόλο όμως που όλα αυτά φαίνονται αυταπόδεικτα και προφανή,
τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια διεύρυνσης της
δράσης της διαρκούς επιμόρφωσης.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν και πρέπει να αυξηθούν και το ίδιο
ισχύει και για τους συμμετέχοντες σε αυτά. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται
συντονισμένες δράσεις και στα τρία επίπεδα των ωφελούμενων, (εθνικό –
επαγγελματικό – ατομικό), δηλαδή: Το κράτος παρά και πέρα από τα οικονομικά
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του προβλήματα οφείλει να στηρίξει τη διαρκή επιμόρφωση, ενισχύοντας τις δομές
που την παρέχουν, δίνοντας κίνητρα σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς να
επιμορφώσουν τους
εργαζόμενους και αναμορφώνοντας το θεσμικό του πλαίσιο ώστε να εξαλειφθεί
κάθε αντικίνητρο για αυτόν το σκοπό.
Για να είναι ελκυστικά τα προγράμματα επιμόρφωσης θα πρέπει στο
σχεδιασμό τους να λαμβάνουν υπόψη το κοινό στο οποίο απευθύνονται. (Άλλες
είναι οι ανάγκες και οι
δυνατότητες των νέων
Μηχανικών, άλλες των
μακροχρόνια ανέργων και
άλλες των εργαζομένων). Η
πιστοποίηση
παρακολούθησης
ενός
προγράμματος θα πρέπει
να ενισχύει σημαντικά τα
αναγνωρίσιμα
τυπικά
προσόντα. κ.ο.κ.
Επιπροσθέτως,
η
παραδοσιακή
μέθοδος
παρακολούθησης
ενός
σεμιναρίου είναι πάντα
χρήσιμη αλλά όχι πάντα
κατάλληλη για τις συγκεκριμένες ανάγκες των σύγχρονων Μηχανικών. Οι
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών έχουν οδηγήσει στη δημιουργία διαφορετικών
και περισσότερο ευέλικτων μεθόδων μάθησης όπως: - η εξ αποστάσεως μάθηση, η
μετεκπαίδευση σε εκπαιδευτικές δομές του εξωτερικού, οι τηλεδιασκέψεις κ.λπ..
Τέλος, καθώς η ουσία της επιμόρφωσης ξεκινά και καταλήγει στον ίδιο το
Μηχανικό, οι δομές, οι θεσμοί –για να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια τον όρο
κράτος- οφείλουν να ενισχύσουν τα κίνητρα «διαρκούς επιμόρφωσης», να
δημιουργήσουν δηλαδή τις συνθήκες ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον του
Μηχανικού για περαιτέρω εκπαίδευση.
Ενδεικτικές μόνο προτάσεις γι’ αυτό είναι: - Η εξεύρεση αποτελεσματικών
τρόπων αποτίμησης της μάθησης, - η διευκόλυνση της πρόσβασης στο υλικό της
μάθησης, - η δημιουργία μιας μορφής προτύπου εξέλιξης του μηχανικού, το οποίο
θα καθορίζει τις δεξιότητες που απαιτούνται ανάλογα με την ειδικότητα και τη
θέση, κ.λπ..
Οι επαγγελματικοί φορείς από την πλευρά τους, οφείλουν να ωθούν τους
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εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα λειτουργώντας
διορατικά και με όραμα για το μέλλον και γνωρίζοντας ότι μια τέτοια επιλογή
αποτελεί σίγουρη επένδυση, το κόστος της οποίας είναι πολύ μικρότερο από οφέλη
που θα παράγει. Και τέλος, οι ίδιοι οι Μηχανικοί οφείλουν να εντάξουν πιο
δυναμικά την επιμόρφωσή τους μέσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις,
γνωρίζοντας ότι έτσι διασφαλίζουν το επαγγελματικό τους μέλλον.
Σε αυτήν τους την προσπάθεια πολύτιμοι αρωγοί πρέπει να σταθούν οι
συλλογικές δομές στις οποίες οι Μηχανικοί ανήκουν.
Συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύλλογοι εργαζομένων, οφείλουν όχι μόνο να
προτρέψουν τα μέλη τους να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα αλλά
να προσφέρουν και οι ίδιοι τέτοια προγράμματα στα μέλη τους, γνωρίζοντας ότι με
αυτόν τον τρόπο προασπίζονται με άριστο τρόπο το ύψιστο κοινωνικό δικαίωμα
όλων στην εργασία.
Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα τέτοιων δράσεων:
Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΕΕΤΕΜ Λάρισας έχει υλοποιήσει επιμορφωτικά
προγράμματα με θέματα: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
Η εξέλιξη και οι νέες Τεχνολογίες στο Φυσικό αέριο
Η πράσινη ενέργεια στην υπηρεσία του Περιβάλλοντος Αντισεισμικά κτίρια από
οπλισμένο σκυρόδεμα
ΕΛΟΤ HD 384 Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Έλεγχος Ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Αυθαίρετα και μεταβίβαση
ακινήτων ν.4014/2011 & Νέος κτιριοοικοδομικός κανονισμός Ν.4030
Σεμινάρια για ενεργειακούς επιθεωρητές σε συνεργασία με το Ι.Δ.Β.Ε./Τ.Ε.Ι.
Λάρισας
Σεμινάρια ecdl – AutoCAD
Σεμινάρια κατάρτισης - εργασιακές σχέσεις.
Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλογης δράσης και από άλλες
περιφερειακές συλλογικές δομές είναι το πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης
για τους μηχανικούς του Ν. Ευβοίας, που υλοποιήθηκε από το ΙΝΕΠ, στη Χαλκίδα με
θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας του ΣY.ΜΗ.Δ.Υ.Ε. και
της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.
Μια ενέργεια, που αξίζει να αναφερθεί και για έναν επιπλέον λόγο: Η
υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, κοινού για ΤΕ και ΠΕ μηχανικούς στέλνει το
μήνυμα της ανάγκης για υπέρβαση αγκυλώσεων και περιχαρακώσεων του
παρελθόντος, της ανάγκης για συσπείρωση και συνεργασία.
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ΔΙΑΦΘΟΡΑ
«έγκλημα και τιμωρία»

Α

ν ρίξουμε μια ματιά σε ένα λεξικό θα δούμε ότι η λέξη διαφθορά
ερμηνεύεται ως έκλυση ηθών, ανηθικότητα, εξαχρείωση… «η κατάσταση
στη οποία χρησιμοποιούνται αθέμιτα μέσα για να παραβιάζονται οι νόμοι
για ιδιωτικό όφελος». Συνώνυμά της είναι η σήψη, η φαυλότητα, ο
εκφυλισμός. Οι μορφές της
ποικίλουν
και
είναι
η
δωροδοκία, ο χρηματισμός, ο
Άρθρο της:
νεποτισμός κλπ.
Νίκης Μανουσογιάννη
Τα τελευταία χρόνια
Πτυχ. Μηχ. Δομικών Έργων
γίνεται έντονη συζήτηση για
Μέλους Δ.Σ. ΠΟΜΗΤΕΔΥ
την ύπαρξη διαφθοράς στη
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων
χώρα μας. Όλοι μιλούν για
ΣΥΜΗΔΥΑΝ
διεφθαρμένο
πολιτικό
σύστημα
και
πολιτικούς,
διεφθαρμένους δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς κλπ.
Ας μη ξεχνάμε άλλωστε τον πρώην Πρωθυπουργό μας που είχε δηλώσει ότι
είναι Πρωθυπουργός μιας διεφθαρμένης χώρας (λες κι αυτός ζούσε τόσα χρόνια σε
κάποια άλλη και το ανακάλυψε τώρα ή ήταν άμοιρος ευθυνών).
Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, η χώρα μας
καταλαμβάνει την 94η θέση ανάμεσα σε 176 χώρες με 36 μονάδες και άριστα το 100
(το 2011 ήταν στην 80η θέση) και έρχεται πρώτη σε διαφθορά ανάμεσα στις 27
χώρες της Ε.Ε. Βέβαια μια που μιλάμε για τη Διεθνή Διαφάνεια θα πρέπει να
επισημάνουμε, κι αυτό γιατί έχει σχέση με την αξιοπιστία των ερευνών και
εκθέσεών της, ότι πρόκειται για μια ΜΚΟ που σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτείται
από τα μέλη της. Και ποιά είναι μέλη της; Οι εταιρείες Siemens, Hochtief, ABB είναι
μερικά από αυτά. Όσο για την Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδας; Πρόεδρος της είναι ο
Κωνσταντίνος Μπακούρης και μέλος της ο Στρατής Στρατήγης. Αμφότεροι γνωστοί
από την εμπλοκή τους στην Οργανωτική Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
στην «Αθήνα 2004».
Όμως αλήθεια το φαινόμενο της διαφθοράς στη χώρα μας είναι κάτι
καινούριο ή μήπως όχι;
Μελετώντας τις σελίδες της ιστορίας θα διαπιστώσουμε ότι η διαφθορά στη
χώρα μας δεν είναι ένα άγνωστο φαινόμενο. Όσο παράξενο και αν μας φαίνεται η
διαφορά υπήρχε από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας.
Μπορεί η Αρχαία Ελλάδα να αποτελεί λίκνο πολιτισμού και να άσκησε
ισχυρή επιρροή στη γλώσσα, την πολιτική, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τις
τέχνες… όμως είχε να επιδείξει και αρκετά φαινόμενα διαφθοράς. Ίσως εμείς να
θέλουμε να θυμόμαστε μόνο τα καλά και τις αρετές των Αρχαίων ημών προγόνων
και να καμαρώνουμε ότι είμαστε απόγονοί τους, αλλά δυστυχώς κληρονομήσαμε
ελάχιστες αν όχι καμία από τις αρετές τους αλλά σίγουρα κληρονομήσαμε την τάση
τους για τη διαφθορά. Με μια όμως και πάλι διαφορά:
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Εκείνη την εποχή οι θεσμοί και το νομοθετικό πλαίσιο αποθάρρυναν τέτοια
φαινόμενα και όταν συνέβαινε κάτι το πολιτειακό σύστημα το εξόριζε κυριολεκτικά
και συμβολικά, όπως αναφέρει ο καθηγητής Αρχαιολογίας

του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτης Βαλαβάνης.
Σήμερα αντίθετα, το πολιτικό μας σύστημα παρά τις περί του αντιθέτου
δηλώσεις του, όχι μόνο υποθάλπει την διαφθορά αλλά συμμετέχει αν όχι
πρωτοστατεί σ’ αυτήν.
Το ίδιο το πολίτευμα λοιπόν στην Αρχαία Ελλάδα δε δίστασε να ορίσει
δικάσιμο για τον Περικλή, αφού η κατασκευή των μνημείων της Ακρόπολης
συνδέθηκε με την μεγαλύτερη ίσως κατάχρηση της εποχής. Η χρησιμοποίηση των
χρημάτων από το ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας αλλά και οι υποψίες ότι ο
Φειδίας νόθευσε το κράμα χρυσού του αγάλματος της Αθηνάς ήταν από τα
μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής γι’ αυτό και άμεσα (εν αντιθέσει με ότι γίνεται
σήμερα) κινήθηκαν όλοι οι υπάρχοντες τότε ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Αν και ορίστηκε δικάσιμος ο Περικλής δεν δικάστηκε ποτέ γιατί εν τω μεταξύ
άρχισε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, ενώ ο Φειδίας δικάστηκε και απέδειξε την
αθωότητά του αλλά αμέσως μετά κατηγορήθηκε για αλαζονεία επειδή είχε
αποθανατίσει τον εαυτό του και τον Περικλή στην ασπίδα της Αθηνάς και
φυλακίστηκε.
Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε ότι ο Περικλής ήταν ο πρώτος που
δημιούργησε και τα «μυστικά κονδύλια». Όπως γράφει ο Πλούταρχος, αφού πήρε
από το ταμείο της Αθήνας 10 τάλαντα (ποσό τεράστιο για την εποχή) και όταν
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κλήθηκε να λογοδοτήσει στην Πνύκα και όταν ρωτήθηκε τι τα έκανε απάντησε
«ανηλώμενα εις το δέον», δηλαδή, τα έδωσα εκεί που έπρεπε, χωρίς να δώσει
καμιά άλλη εξήγηση.
Όμως και ο Δημοσθένης είχε φυλακιστεί και εξοριστεί δύο φορές για
δωροδοκία.
Μία φορά με την κατηγορία ότι συνεργάστηκε με τον Άρπαλο στον οποίο ο
Μέγας Αλέξανδρος είχε αναθέσει την ευθύνη των οικονομικών της στρατιάς του και
αργότερα του θησαυροφυλακίου της Βαβυλώνας. Ο Άρπαλος όντας άπληστος
καταχραστής βούτηξε το ταμείο από τη Βαβυλώνα και κατέφυγε στην Αθήνα
φοβούμενος της οργή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Δημοσθένης αρχικά εισηγήθηκε
την απέλασή του, αλλά έπειτα από μια γενναία δωρεά από τον Άρπαλο, άλλαξε
γνώμη.
Την δεύτερη φορά κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ότι τα πήρε από τους
Αμφισσείς για να καλύψει τα σκάνδαλά τους στο Μαντείο των Δελφών.
Αλλά και ο θεωρούμενος ως
μεγάλος και εντιμότατος νομοθέτης Σόλων που καθιέρωσε τον 5ο αιώνα τη
Σεισάχθεια, δηλαδή τη διαγραφή των χρεών, λίγο καιρό πριν την ανακοινώσει,
όπως γράφει ο Αριστοτέλης, ενημέρωσε τους φίλους του που έσπευσαν να πάρουν
μεγάλα δάνεια, τα οποία με απόφαση του Σόλωνα διεγράφησαν κι αυτοί φυσικά
πλούτισαν.
Άλλωστε και ο Θεμιστοκλής έλεγε πως δεν έχει καμιά αξία να είσαι ηγέτης
αν δεν πλουτίσουν οι φίλοι σου, άποψη που διατύπωνε ο κατά τα άλλα σκληρός και
άτεγκτος βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος.
Ας μην ξεχνάμε τέλος τον μεγάλο Στρατηγό Παυσανία που υπό τις δικές του
διαταγές το 479 π.χ. οι Έλληνες νίκησαν στις Πλαταιές το στρατό του Μαρδόνιου και
που κατηγορήθηκε στη συνέχεια όταν κατέλαβε τις πόλεις της Θράκης από τους
Πέρσες ότι θαμπωμένος τόσο από τα πλούτη των Περσών και τη ζωή των βάρβαρων
αρχηγών ήρθε σε συμφωνία μαζί τους για να παραδώσει την Ελλάδα και να τον
αναγνωρίσουν σαν σατράπη τους.
Για το γεγονός αυτό οδηγήθηκε σε δίκη και τελικά όταν καταδικάστηκε σε
θάνατο, κατέφυγε ικέτης στο ιερό της Χαλικοίου Αθηνάς όπου μη μπορώντας οι
συμπολίτες του να τον συλλάβουν, αφού έκτισαν την έξοδο του ναού, άνοιξαν τη
στέγη και τον άφησαν να πεθάνει από το κρύο και τη πείνα.
Λέγεται μάλιστα ότι την πρώτη πέτρα για να χτίσουν την πόρτα την έβαλε η μητέρα
του Θεανώ, που μη θέλοντας να έχει γιο προδότη, πήρε μέρος στη τιμωρία.
Αυτές ήταν λίγες από τις περιπτώσεις διαφθοράς στην Αρχαιότητα.
Ομοιότητες πολλές, διαφορές εξ ίσου πολλές. Τότε υπήρχε το «έγκλημα» υπήρχε
όμως και η «τιμωρία».. .…..υπήρχε η κάθαρση και όχι η επιλεκτική κάθαρση……
Σήμερα δυστυχώς τα περί κάθαρσης και τιμωρίας αποτελούν απλά μια
επικοινωνιακή επιχείρηση που το μόνο σκοπό που εξυπηρετεί είναι να
διαμορφώσει μια κοινωνική εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που οι δύο εκ των
τριών εταίρων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το μέγεθος της διαφθοράς στη
χώρα μας και που σήμερα έχει παραδοθεί πλήρως στα μνημόνια και στα ξένα
συμφέροντα.
Μέχρι σήμερα όπως όλοι γνωρίζουμε ελάχιστους διεφθαρμένους πολιτικούς
και λειτουργούς έχουμε αγγίξει και ακόμα πιο ελάχιστους έχουμε τιμωρήσει.
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Οι εξεταστικές επιτροπές των βουλευτών έχουν αποδείξει πως δεν έχουν την
παραμικρή αποτελεσματικότητα και τις περισσότερες φορές απλά συγκαλύπτουν. Η
διαφθορά στις συνειδήσεις πολλών σήμερα έχει πάψει να θεωρείται έγκλημα αλλά
θεωρείται
όρος
του
συστήματος. Είναι απλά ένας
όρος της δημόσιας
λειτουργίας
του
Κράτους.
Θα
πρέπει όμως
να
γίνει
από όλους
μας

κατανοητό
πως
η
διαφθορά
δεν είναι
τίποτα άλλο
από
ένα
μικρόβιο
που
κατάφερε
να
διεισδύσει και στα
πιο υγιή ίσως μέλη
της κοινωνίας μας. Κατόρθωσε
να διεισδύσει στα πολιτικά
κόμματα, τη θρησκεία, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στους απλούς
εργαζόμενους. Ακόμα και αρκετοί συνδικαλιστικοί μας εκπρόσωποι έχοντας στενό
εναγκαλιασμό με τους κομματικούς μηχανισμούς κυρίως με τα λεγόμενα κόμματα
εξουσίας, συμμετείχαν στο «πάρτυ» της διαπλοκής και της διαφθοράς μην
ξεφεύγοντας από τη δύναμη της εξουσίας που απέκτησαν και που αρκετές φορές
αυτή η δύναμη φθείρει και διαφθείρει…….
Αυτός όμως που θεωρεί ότι η χώρα μπορεί να πάρει το δρόμο της ανάπτυξης
και της ευημερίας χωρίς να τσακιστεί πρώτιστα η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα
κάνει μεγάλο λάθος.
Σήμερα πια είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η Ελληνική διαφθορά
υπήρξε το εργαλείο εξω-θεσμικών, εγχώριων και αλλοδαπών οικονομικών κέντρων
και κέντρων εξουσίας που οδήγησε τη χώρα μας σε πλήρη οικονομική και κατ’
επέκταση εθνική υποταγή.
Τη διαφθορά αυτή είναι επιτακτικό χρέος όλων μας να την πολεμήσουμε.
Δεν είναι απλά ένα ζήτημα ηθικής ή ποινικού δικαίου.
Είναι ζήτημα πατριωτικό. Θέμα επιβίωσης της χώρας μας και του λαού της.
Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η συνέχιση της ύπαρξης της
διαφθοράς και η συγκάλυψη τέτοιων φαινομένων, θα ακυρώσει την όποια
προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη και θα οδηγήσει στην πλήρη υποταγή της
χώρας μας και το ξεπούλημα των επόμενων γενιών.
Ας μη ξεχνάμε τέλος τη φράση του ΤΖΩΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΚΤΟΝ ότι «Η αυταρχική
εξουσία επιβάλλεται ευκολότερα πάνω στην ερειπωμένη από τη διαφθορά
ελευθερία».
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Περιορισμός Ανέγερσης Ορόφων συναρτήσει της
κατηγορίας Σκυροδέματος και συντελεστή q

Σ

το παρόν άρθρο αναλύεται βάσει του μέχρι
σήμερα ισχύοντος νομικού πλαισίου η
οριοθέτηση
της
χρήσης
κατηγορίας
Σκυροδέματος C 16/20 σε συνδυασμό με
τους
ανεγειρόμενους
ορόφους
κτιριακών
κατασκευών ως συνάρτηση του συντελεστή
σεισμικής συμπεριφοράς.
Πρόκειται για έναν συνδυασμό άρθρων
Αντισεισμικού κανονισμού και κανονισμού
Οπλισμένου Σκυροδέματος με τη βοήθεια των
σχολίων του ΣΠΜΕ (Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Ελλάδος).
Α. Σύμφωνα με τη παράγραφο 2.3.2 (Κατηγορίες
Σκυροδέματος) του κεφαλαίου 2 (Δεδομένα για το
Σκυρόδεμα) του ΕΚΩΣ 2000 (Απόφαση Υπουργού
ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/116/4/ΦΝ429/2000 - ΦΕΚ
1329/Β/6.11.2000) όπως ισχύει με τις μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις :
Η χρήση της κατηγορίας C12/15 σε ωπλισμένο
σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο για κτίρια χωρίς
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (βλ. παρ.
6.1.3) με τρεις το πολύ ορόφους.
Η χρήση της κατηγορίας C16/20 σε ωπλισμένο
σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο:
•
Για κτίρια χωρίς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας, ανεξαρτήτως του αριθμού των
ορόφων.
•
Για κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας με τρεις το πολύ ορόφους.
Για προεντεταμένο σκυρόδεμα δεν επτρέπονται
οι κατηγορίες C12/15, C16/20 και C20/25

Ο ΕΚΩΣ 2000 δημοσιεύτηκε και σε ειδικό
τεύχος του ΟΑΣΠ με την επιμέλεια του ΣΠΜΕ τον
Απρίλιο του 2001 ο οποίος περιέχει και σημαντικά
σχόλια τα οποία δεν πρέπει να παραβλέπουμε.
Ειδικά για την παρ. 2.3.2 υπάρχει ένα και μοναδικό
σχόλιο:

Στους
τρεις
ορόφους
συμπεριλαμβάνεται
και
τυχόν
υπάρχον υπόγειο
Β. Βάσει του αποσπάσματος της παραγράφου
6.1.3 του Κεφαλαίου 6 (Γενικές αρχές
υπολογισμού) του ίδιου κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός αφορά δομικά στοιχεία
φορέων από ωπλισμένο (ή και προενταμένο
σκυρόδεμα με ή χωρίς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας.
Φορείς
χωρίς
αυξημένες
απαιτήσεις
πλαστιμότητας είναι αυτοί που σχεδιάζονται με
μέγιστη
τιμή
συντελεστή
σεισμικής
συμπεριφοράς κατά ΕΑΚ ίση με q* =1.5 για τις
περιπτώσεις α και β του Πίνακα 2.6.1 του ΕΑΚ,
q* =1 για τη περίπτωση γ του Πίνακα 2.6.1 του
ΕΑΚ.
Φορείς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας
είναι αυτοί που σχεδιάζονται με τιμή συντελεστή
σεισμικής συμπεριφοράς μεγαλύτερη από την
τιμή q* :
Δομικά στοιχεία όπως:
Πλάκες εν γένει
Στοιχεία
υπογείων
ορόφων
εν
γένει,
περιλαμβανομένων
και
των
στοιχείων
θεμελίωσης.
Δευτερεύουσες δοκοί, δηλ. Δοκοί που δεν
εδράζονται απευθείας σε κατακόρυφα φέροντα
στοιχεία θεωρούνται δομικά στοιχεία χωρίς
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, ασχέτως
του αν ανήκουν σε φορείς με (ή χωρίς)
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας
Από τον προηγούμενο κανόνα εξαιρούνται τα
τμήματα συμπαγών πλακών χωρίς δοκούς που
συμμετέχουν σε συστήματα ισοδύναμων
πλαισίων πλακών – στύλων μερικής ανάληψης
οριζοντίων φορτίων, σύμφωνα με την παρ.
9.1.7.

Γ. Επίσης βάσει της παραγράφου 2.3.5 του 2ου Κεφαλαίου (Σεισμικές Δράσεις
Σχεδιασμού) του Ελληνικού Αντισεισμικού κανονισμού

Συνεπώς στις περιπτώσεις που το
δομικό σύστημα του κτιρίου
Του: Νικ. Τζουρμακλιώτη
αποτελείται από πλαίσια ή είναι μικτό
Πολ. Μηχανικού Δομικών
και η στατική επίλυση του φορέα
Έργων Τ.Ε.
πραγματοποιείται με την παραδοχή
Πολ.
Μηχανικού
Έργων
των αυξημένων απαιτήσεων
Υποδομής Τ.Ε.
πλαστιμότητας (δηλαδή για q ≥ 1.50)
απαγορεύεται η ανέγερση επιπλέον Β’
Ορόφου στο κτίριο (εφόσον αυτό διαθέτει υπόγειο και έχει γίνει χρήση ή μελέτη
στους υποκείμενους ορόφους σκυροδέματος κατηγορίας C 16/20).
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