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Αντιπρύτανη ΕΜΠ κ. Ε. Σαπουντζάκη

Πρόεδρο ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κ. Δ. Πετρόπουλο

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική και ταχεία υλοποίηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως των 

καινοτόμων,  αποτελεί  η κατάλληλη κατάρτιση των στελεχών του δημόσιου και του του ιδιωτικού 

τομέα που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν. 

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  ουσιαστικής  μεταρρύθμισης  στον  τομέα  των  δημοσίων  έργων 

αποτελούν οι ρυθμίσεις, πρώτον,  για την επιθεώρηση των γεφυρών της χώρας (δημιουργία Αρχής 

Γεφυρών,  σύνταξη  εγχειριδίου  επιθεώρησης  γεφυρών  κλπ.)  και,  δεύτερον,   για  τη  δυνατότητα 

επίβλεψης  και  ελέγχου  μελετών  και  κατασκευών  δημοσίων  έργων  από  ιδιώτες.  Και  στις  δύο 

περιπτώσεις, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός καταλλήλων στελεχών.

Όσον  αφορά στην  επιθεώρηση  γεφυρών,  το  ΕΣΒΥΚ συγκρότησε  επιτροπή επεξεργασίας  σχετικού 

εγχειριδίου  με  συντονιστή  τον  Αντιπρύτανη  ΕΜΠ  κ.  Ε.  Σαπουντζάκη  στην  οποία  συμμετείχαν  οι 

μελετητές στους οποίους είχε ανατεθεί  από το Υπουργείο η εκπόνηση του, έμπειρα στελέχη των 

Εταιρειών Παραχώρησης κλπ. 

Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Υποδομών προγραμματίζει τη συστηματική επιθεώρηση του συνόλου 

των γεφυρών της χώρας, το πρόσφατα ιδρυθέν Κέντρο δια Βίου Κατάρτισης και Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

του ΕΜΠ έχει οργανώσει σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης επιθεωρητών, με επιστημονικό υπεύθυνο 

τον κ. Σαπουντζάκη και πολλούς εισηγητές (μεταξύ των οποίων μέλη της ανωτέρω επιτροπής). Έχουν 

ήδη υποβληθεί οι πρώτες 15 αιτήσεις εγγραφής από μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα και πρέπει να 

αυξηθεί ο αριθμός τους. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να καταρτισθούν σχετικά και τα στελέχη 
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των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων που θα κληθούν να επιθεωρήσουν γέφυρες ή να 

επιβλέψουν τους ιδιώτες επιθεωρητές.

Όσον αφορά στην επίβλεψη και έλεγχο μελετών και κατασκευών δημοσίων έργων από ιδιώτες, είναι 

γεγονός ότι δεν υπάρχει ο  αναγκαίος αριθμός έμπειρων μηχανικών,  που θα κληθούν να καλύψουν 

ανάγκες ιδίως στα μεσαία και μικρά έργα των Περιφερειών και των Δήμων. Για το λόγο αυτό, το  

ΕΣΒΥΚ  προτίθεται  να  προτείνει  στο  ΚΕΔΙΒΙΜ  την  οργάνωση  τριών  σχετικών  σεμιναρίων,  εκ  των 

οποίων το πρώτο θα είναι γενικό, το δεύτερο θα αφορά στην επίβλεψη κατασκευής και το τρίτο στην 

επίβλεψη μελέτης:

• Νομοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο επίβλεψης μελέτης και κατασκευής δημοσίων έργων.

• Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας κατασκευής δημοσίων έργων.

• Βέλτιστος  σχεδιασμός  δημοσίων  έργων  (Ανάλυση  κόστους  –  οφέλους,  ValueEngineering, 

Παραδείγματα αστοχιών κλπ.).

Θεωρούμε  ότι  η  πιστοποιημένη  κατάρτιση  μέσω  του  ΚΕΔΙΒΙΜ  μπορεί  να  υποκαταστήσει  την 

εμπειρία, τουλάχιστον σε αρχική φάση,  για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Προφανώς, είναι 

απαραίτητο να διαμορφωθούν κατάλληλα διακηρύξεις και συμβατικά τεύχη.

Είναι βέβαιο ότι και πολλά στελέχη του Δημοσίου θα μπορούσαν να  ωφεληθούν ουσιαστικά με τη 

συμμετοχή τους στα ανωτέρω σεμινάρια, ιδίως όσοι έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία επίβλεψης. Θα 

ήταν εξαιρετικά ανταποδοτικό για το Δημόσιο να χρηματοδοτήσει την κατάρτιση τους και να την 

περιλάβει στα αναγκαία προσόντα εξέλιξης τους.

Για τα ανωτέρω έχουμε ενημερώσει προφορικά τις δύο αρμόδιες Γενικές Γραμματείς του Υπουργείου 

σας και τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Προτείνουμε  να  συγκαλέσετε  σχετική  σύσκεψη  και  παραμένουμε  στη  διάθεση  σας  για  κάθε 

διευκρίνιση.
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Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Βιομηχανίας  Υποδομών  &  Κατασκευών  (ΕΣΒΥΚ),  συνιστά  αστική  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία  και  
ιδρύθηκε το 2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας Υποδομών &  
Κατασκευών της Ελλάδας. 
Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν  
στην Ελλάδα, έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή  
έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και  
του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, στο ΕΣΒΥΚ μετέχουν ως συνδεδεμένα μέλη δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Νομικά  
Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού  
χαρακτήρα που εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με τις υποδομές και κατασκευές.
Βασικοί σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι: 
 η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη  

της ελληνικής οικονομίας,
 η  διασφάλιση της  βιώσιμης  ανάπτυξης  της  ελληνικής  βιομηχανίας  υποδομών  και  κατασκευών  και  η  βελτίωση της  

παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος,
 η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων  

και ιδιωτικών έργων στη χώρα,
 η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών και κατασκευών, 
 η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του, 
 η ενιαία  εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς  και  διεθνείς  οργανισμούς,  φορείς,  επιτροπές  και  φόρουμ που  

σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών,
 η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του,
 η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο.

Τακτικά μέλη ΕΣΒΥΚ:

Συνδεδεμένα μέλη ΕΣΒΥΚ:
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