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Πωσ μποροφν να ςυμβάλλουν οι μελετητέσ ςτην υπέρβαςη τησ κρίςησ; 

Κφριε Πρόεδρε, 

Πρϊτα από όλα, κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για τθν τιμθτικι πρόςκλθςθ να 

απευκυνκϊ ςιμερα ςτα μζλθ ςασ.  

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Η επταετισ οικονομικι φφεςθ ζχει οδθγιςει ςε δραματικι μείωςθ των επενδφςεων 

ςε υποδομζσ ςτθ Χϊρα μασ και αυτό προβλζπεται να μθν αλλάξει ςε ςφντομο 

χρόνο.  

Η δραματικι μείωςθ των επενδφςεων ζχει ωσ αποτζλεςμα να είναι υπερβολικά 

μεγάλεσ οι εκπτϊςεισ που προςφζρονται ςτουσ διαγωνιςμοφσ, να μθν προχωροφν 

οι μελζτεσ και οι καταςκευζσ και να οδθγείται ςτθν καταςτροφι όλοσ ο τεχνικόσ 

κλάδοσ.  

Τι άραγε μπορεί να γίνει; Στα επόμενα λίγα λεπτά κα προςπακιςω να διατυπϊςω 

κετικζσ ςκζψεισ και προτάςεισ. 

Αςφαλϊσ και δεν πρζπει να λθςμονοφμε πωσ πορευτικαμε μζχρι τϊρα, με τα 

πολλά αρνθτικά μασ. Το κρίςιμο όμωσ είναι να αποκτιςουμε ςυναντίλθψθ όςον 

αφορά ςτο τι πρζπει να επιδιϊξουμε ςιμερα.  

Η πολιτικι υλοποίθςθσ ΔΕ πρζπει:  

 να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν εκνικι προςπάκεια για τθν υπζρβαςθ τθσ 

οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ.  

 να αποδίδει ςτον ελλθνικό λαό ανταποδοτικά ζργα με εφλογο κόςτοσ και 

χρόνο καταςκευισ και με καλι ποιότθτα.  

Ειδικότερα, θ πολιτικι υλοποίθςθσ ΔΕ πρζπει:  

 να αυξιςει τθν απαςχόλθςθ ςτον τεχνικό κλάδο. 

 να ενιςχφςει τισ υγιείσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.  

 να διευκολφνει τισ μελετθτικζσ και καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ςτθν ανάλθψθ 

ζργων ςτο εξωτερικό.  

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Σε περίοδο οικογενειακισ οικονομικισ ςτενότθτασ, ο νοικοκφρθσ ςκζφτεται πολφ το 

πωσ κα ξοδζψει τα λιγοςτά χριματα του, γιατί αυτά πρζπει να πιάςουν τόπο 

οπωςδιποτε, δεν κα ζχει ευκαιρία να διορκϊςει λάκθ. Δθλαδι, το μελετάει καλά. 

Ζτςι πρζπει να κάνει και θ Χϊρα μασ. Με άλλα λόγια, πρζπει να αυξθκεί το ποςοςτό 

τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτθ μελζτθ και επίβλεψθ ζναντι εκείνου τθσ 

καταςκευισ. Δείχνει όμωσ να μθν το ζχουμε κατανοιςει. 
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Για να επανακάμψει θ εκνικι οικονομία ςε αναπτυξιακι τροχιά, τϊρα που τα 

επενδυτικά κεφάλαια ςπανίηουν, είναι αναγκαίο, μεταξφ άλλων, να προχωριςουν 

ανταποδοτικζσ επενδφςεισ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ, αποφεφγοντασ τα ςφάλματα 

του παρελκόντοσ. Ο ςχεδιαςμόσ των ζργων πρζπει να ςτθρίηεται ςε αξιόπιςτεσ 

αναλφςεισ κόςτουσ-οφζλουσ, ϊςτε να εγγυάται τθν οικονομικι βιωςιμότθτα και 

ανταποδοτικότθτα των επενδφςεων. Προτεραιότθτα πρζπει να απονζμεται ςε ζργα 

χαμθλοφ προχπολογιςμοφ που δθμιουργοφν ςυνζργειεσ με άλλα ι τα 

ολοκλθρϊνουν και εξυπθρετοφν όςο περιςςότερεσ κατά το δυνατόν ανάγκεσ. 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ ζργων ςτο παρελκόν, θ μελζτθ δθμοπράτθςθσ ζχρθηε 

ουςιαςτικϊν βελτιϊςεων, που ιταν δυνατό να επιτευχκοφν όχι μόνο με ελάχιςτθ 

επίπτωςθ ςτο χρονοδιάγραμμα αλλά και πολλζσ φορζσ με μείωςθ τθσ δαπάνθσ. 

Κάκε επζνδυςθ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ πρζπει να υλοποιείται με βάςθ τον κανόνα 

τθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ λειτουργικισ αξίασ τθσ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ τθσ (Value for 

Money). Δθλαδι, κα πρζπει να μελετάται ορκολογικά και με πλθρότθτα. 

Π.χ., τα ζργα οδικισ αςφάλειασ είναι από τα πλζον ανταποδοτικά και δεν απαιτοφν 

αδειοδοτιςεισ. Πριν τζςςερα χρόνια δρομολογικθκε Πρόγραμμα ζργων οδικισ 

αςφάλειασ ςε όλο το εκνικό δίκτυο και οι μελζτεσ ολοκλθρϊνονται, με μεγάλθ 

κακυςτζρθςθ είναι αλικεια. Σε πρϊτθ φάςθ, κα μποροφν να δθμοπρατθκοφν 

άμεςα ςε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ δεκάδεσ ζργα ϊςτε να απαςχολθκοφν 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Με άλλα λόγια, τα ζργα αυτά ςε ςφγκριςθ με τθν 

καταςκευι νζων δρόμων είναι πλζον ανταποδοτικά, απαςχολοφν περιςςότερουσ 

μθχανικοφσ και τεχνίτεσ και απορροφοφν τουσ πόρουσ ταχφτερα. Όμωσ τα ζργα 

αυτά δεν ζχουν ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα 2014-2020. 

Είναι αναγκαίο να διερευνθκεί το ταχφτερο με τθ βοικεια προκαταρκτικϊν μελετϊν 

και αναλφςεων κόςτουσ – οφζλουσ το όλο φάςμα των ευκαιριϊν και να 

καταςτρωκεί και εγκρικεί Εκνικόσ Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ είναι λειτουργία και 

ταυτόχρονα εργαλείο κάκε τεχνικισ διεφκυνςθσ και ότι όλεσ υποχρεοφνται να 

ςυμβάλλουν ςε αυτόν. Δθλαδι, επιτυχισ εκνικόσ ςχεδιαςμόσ πραγματοποιείται εκ 

των κάτω και όχι εκ των άνω.  

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Προκειμζνου να αποδίδονται ςτον ελλθνικό λαό ανταποδοτικά ζργα με εφλογο 

κόςτοσ και χρόνο καταςκευισ και με καλι ποιότθτα, ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ τθσ 

υποςτελζχωςθσ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν και τθσ μθ αντικατάςταςθσ των ζμπειρων 

ςτελεχϊν τθσ που αποχωροφν, είναι απολφτωσ αναγκαία θ άμεςθ και ευρεία 

εφαρμογι των ακόλουκων μζτρων εφλογου κόςτουσ αλλά μεγάλθσ 

ανταποδοτικότθτασ:  
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 Επιςκόπθςθ και ζλεγχοσ των μελετϊν ΔΕ από Ελεγκτζσ Μελετϊν.  

 Συμμετοχι Μελετθτϊν ςτθν εποπτεία τθσ καταςκευισ πολφπλοκων ζργων.  

 Ζλεγχοσ τθσ καταςκευαςιμότθτασ των μελετϊν από ζμπειρουσ 

Καταςκευαςτζσ.  

 Χρθςιμοποίθςθ εξωτερικϊν πόρων για τθν υποςτιριξθ των Δθμοςίων 

Υπθρεςιϊν (επίβλεψθ καταςκευισ, διαχείριςθ μελετϊν, περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ).  

 Συμφωνίεσ – πλαίςια με ανεξάρτθτουσ διαγωνιςμοφσ, ϊςτε να ςυντζμνεται ο 

χρόνοσ υλοποίθςθσ των ζργων.  

Τα περιςςότερα από αυτά όμωσ δεν περιλαμβάνονται ςτο νζο Νομοςχζδιο. 

Επιτρζψατε μου να υπενκυμίςω ότι όλα αυτά εφαρμόςτθκαν με επιτυχία πριν 15 

χρόνια και βάλε ςτο μεγάλο ζργο τθσ Εγνατίασ Οδοφ. Αλικεια, πότε είπανε ότι κα 

τελειϊςει ο ΠΑΘΕ; 

Επιτρζψατε μου επίςθσ να υπενκυμίςω ότι ςτο νομοςχζδιο που είχε ετοιμαςτεί το 

2011 υπιρχε πρόβλεψθ για τθν δθμιουργία δφο νζων κατθγοριϊν μελετϊν που 

αφοροφςαν ςτισ υπθρεςίεσ επίβλεψθσ ζργων και διαχείριςθσ ζργων. 

Επίςθσ, για τθ διαπίςτωςθ τθσ ικανοποιθτικισ εξζλιξθσ τθσ μελζτθσ, πρζπει να 

περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ςτα ςυμβατικά τεφχθ κατάλλθλεσ τμθματικζσ 

προκεςμίεσ και να κεςπιςκοφν διαδικαςίεσ ταχείασ αντικατάςταςθσ μελετθτι που 

κακυςτερεί με τον επόμενο προςφζροντα.  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ επιτυχθμζνθ υλοποίθςθ ΔΕ προχποκζτει αποτελεςματικοφσ 

Δθμόςιουσ Φορείσ με ςτελζχθ υψθλισ επαγγελματικισ ςτάκμθσ. Η ουςιαςτικι 

αναβάκμιςθ των ςθμερινϊν δομϊν είναι αναγκαία και επείγει, αλλά απαιτεί ιςχυρι 

πολιτικι βοφλθςθ και οργανωτικι ικανότθτα, τισ οποίεσ δεν επζδειξε επαρκϊσ 

καμία Ελλθνικι Κυβζρνθςθ μζχρι ςιμερα.  

Επιτρζψατε μου να υπενκυμίςω ότι για τθν υλοποίθςθ του αυτοκινθτοδρόμου τθσ 

Κριτθσ ςυςτάκθκε νζοσ φορζασ από τουσ αποτυχθμζνουσ οργανιςμοφσ Ανάπτυξθσ 

τθσ Ανατολικισ και τθσ Δυτικισ Κριτθσ και τθν ΔΕΚΕ. 

Αλλά και ότι διακζτουμε, το χαλάμε. Η προωκθμζνθ και αποτελεςματικι δομι τθσ 

Εγνατία Οδόσ ΑΕ, θ οποία δθμιουργικθκε φςτερα από απαίτθςθ τθσ ΕΕ αλλά με 

δαπάνθ του ελλθνικοφ λαοφ και πολλι προςπάκεια, «αφζκθκε» να απαξιϊνεται 

προοδευτικά, αντί να εξελιχκεί ςε φορζα υποδομϊν τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Αλικεια, 

πότε είπανε ότι κα τελειϊςει το μετρό τθσ Θεςςαλονίκθσ; 

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Η Οδθγία 2004/18/EK που ιςχφει ςιμερα κακορίηει δφο εναλλακτικά κριτιρια 

ανάκεςθσ: χαμθλότερθ τιμι ι πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
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προςφορά. Στθ Χϊρα μασ ςτθν ανάκεςθ των μελετϊν του δθμόςιου τομζα 

εφαρμόηεται ςιμερα μόνο κατ’ επίφαςθ το δεφτερο κριτιριο, ενϊ ουςιαςτικά ζχει 

κυριαρχιςει θ χαμθλότερθ τιμι λόγω των υπερβολικά υψθλϊν εκπτϊςεων και τθσ 

ανεπαρκοφσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ.  

Το κρίςιμο ερϊτθμα είναι αν θ πρακτικι αυτι ευνόθςε τθν ανάπτυξθ υγιοφσ 

ανταγωνιςμοφ ι αντίκετα ςυνζτεινε ιςτορικά ςτθν επικράτθςθ άκρατου 

ανταγωνιςμοφ με ςυνζπεια μεγάλθ ηθμία του Δθμοςίου και καταςτροφι 

μελετθτικϊν γραφείων.  

Η φπαρξθ άκρατου ανταγωνιςμοφ οδθγεί ςφντομα ςε μθ υγιι μελετθτικό κλάδο, 

θμιτελείσ μελζτεσ και τελικά ςε μθ απορρόφθςθ πόρων.  

Το χειρότερο όλων είναι ότι ο πόλεμοσ υπερβολικά χαμθλϊν τιμϊν, όταν επικρατεί, 

εξαναγκάηει και τισ υγιείσ επιχειριςεισ ςε αντίςτοιχεσ κακζσ πρακτικζσ και οριακζσ 

αμυντικζσ τακτικζσ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν επιβίωςι τουσ. 

Είναι ανάγκθ να εγκαταλειφκεί ο ιςοπεδωτικόσ ανταγωνιςμόσ φκθνϊν τιμϊν και να 

υιοκετθκεί πραγματικά θ ανάκεςθ με ςυνδυαςμό κριτθρίων (τιμι, χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ, ομάδα εργαςίασ, κόςτοσ κφκλου ηωισ του ζργου κλπ).  

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Είναι αναγκαίο να αυξθκεί ςθμαντικά και ςε ςφντομο χρόνο ο κφκλοσ εργαςιϊν του 

Τεχνικοφ Κλάδου. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με δφο τρόπουσ: Πρϊτον, με τθν 

αφξθςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθ χϊρα μασ και, δεφτερον, με τθν ανάλθψθ 

μελετϊν και ζργων ςτο εξωτερικό.  

Στθν ςθμερινι ςυγκυρία του υψθλοφ χρθματοδοτικοφ κινδφνου τθσ Χϊρασ και των 

υψθλϊν επιτοκίων δανειςμοφ, πρζπει να ξαναδοφμε τθν δυνατότθτα παραχϊρθςθσ 

ζργων μειϊνοντασ τον προχπολογιςμό καταςκευισ τουσ.  

Π.χ., ςτον εξωτερικό δακτφλιο του Παριςιοφ καταςκευάςτθκε διϊροφθ ςιραγγα 

αμφίδρομθσ κατεφκυνςθσ μόνον για επιβατθγά οχιματα, μικουσ 10χλμ, με το 60% 

περίπου του κόςτουσ των διδφμων ςθράγγων. 

Είναι τεχνικά εφικτι θ ςφνδεςθ τθσ Περιφερειακισ Υμθττοφ (Σακζτα) με τθ 

Λεωφόρο Βουλιαγμζνθσ (Στακμόσ Παναγοφλθ) με διϊροφθ ςιραγγα 2500μ. Πρζπει 

ςυνεπϊσ να εξεταςκεί θ βιωςιμότθτα παραχϊρθςθσ του υπόψθ ζργου εφλογου 

κόςτουσ (αντί τθσ επζκταςθσ 10 000μ με δίδυμεσ ςιραγγεσ κατά μικοσ του 

Υμθττοφ). 

Πρζπει επίςθσ να δρομολογθκοφν με καινοτόμο προςζγγιςθ αρκετζσ επενδφςεισ 

μεγάλου προχπολογιςμοφ, ακόμα και ξεπερνϊντασ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ το 

υφιςτάμενο πλαίςιο περιοριςμϊν (Think out of the box). 
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Π.χ., θ Μακρόνθςοσ είναι το πλθςιζςτερο ςτθν Αττικι νθςί των Κυκλάδων. Ζχει 

ζκταςθ 18500 ςτρ (το μιςό τθσ Σαντορίνθσ ι το τριπλάςιο τθσ υπό παραχϊρθςθ 

ζκταςθσ ςτο Ελλθνικό) Είναι ςτθν πράξθ ακατοίκθτο και παρκζνο νθςί. Βζβαια, 

υπάρχουν δεςμεφςεισ για να πολλαπλαςιάηονται οι γλάροι και για λόγουσ ιςτορικισ 

κλθρονομιάσ. 

Το νθςί πλεονεκτεί γιατί είναι ταχφτατα προςβάςιμο από το αεροδρόμιο Βενιηζλοσ 

και το λιμάνι του Λαυρίου και ςυνδζεται εφκολα με τα δίκτυα θλεκτριςμοφ και 

φδατοσ τθσ Αττικισ. Μπορεί να πολεοδομθκεί και οικοδομθκεί με ςεβαςμό ςτο 

Κυκλαδίτικο τοπίο και Αρχιτεκτονικι, τουσ ιςτορικοφσ χϊρουσ και με προςταςία τθσ 

αναπαραγωγισ των πτθνϊν. Η Μακρόνθςοσ μπορεί να προςελκφςει πολλζσ και 

μεγάλεσ τουριςτικζσ επενδφςεισ. 

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Όςον αφορά ςτθν ανάλθψθ ζργων ςτο εξωτερικό, ενϊ πολλοί ομιλοφν για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ναυτιλίασ και τθν απαςχόλθςθ ελλθνικϊν πλθρωμάτων, ελάχιςτοι 

ςκζπτονται το τεχνικό ανάλογο, δθλαδι ελλθνικά μελετθτικά γραφεία και εργοτάξια 

ςτο εξωτερικό. Δεν υπάρχει εκνικι ςτρατθγικι αξιοποίθςθσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. 

Κφρια προχπόκεςθ για τθν ανάλθψθ ςθμαντικϊν μελετϊν ςτο εξωτερικό είναι θ 

δθμιουργία φορζων μεγάλου μεγζκουσ, ϊςτε να μποροφν να ανταγωνίηονται τα 

διεκνι γραφεία μελετϊν. Πωσ; Μα με τθν ςυνζνωςθ πολλϊν ελλθνικϊν γραφείων. 

Βζβαια, οι ςυνενϊςεισ δυνάμεων ςτθν Ελλάδα είναι δυςχερείσ.  

Επιτρζψατε μου να υπενκυμίςω ότι ςτο Νομοςχζδιο του 2011 υπιρχε θ πρόβλεψθ 

για τθν δθμιουργία τεςςάρων γενικϊν κατθγοριϊν μελετϊν (Οδοποιία, Κτιριακά, 

Υδραυλικά και Λιμενικά).  

Πρζπει να εξεταςτεί θ δυνατότθτα δθμιουργίασ Ανωνφμων Εταιρειϊν μόνο για ζργα 

του εξωτερικοφ, με μετόχουσ ελλθνικά γραφεία που κα διατθροφν παράλλθλα τθν 

αυτονομία τουσ ςτον Ελλθνικό χϊρο. Στα ςχιματα αυτά κα μποροφςαν να 

ςυμμετζχουν και δθμόςιοι φορείσ μεγάλων ζργων, ϊςτε να μεταβιβάηουν τον όγκο 

τθσ εμπειρίασ τουσ.  

Πρζπει ακόμα να τοποκετθκοφν και λειτουργιςουν αποδοτικά τεχνικοί ακόλουκοι 

ςτισ πρεςβείεσ μασ ςε χϊρεσ που υπάρχουν ευκαιρίεσ. 

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει; 

 Πολυετισ Προγραμματιςμόσ και Ορκολογικόσ Σχεδιαςμόσ Ζργων. 

 Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ.  

 Εκςυγχρονιςμόσ δομϊν παραγωγισ ζργων. 

 Αφξθςθ Όγκου Εργαςιϊν (Ζργα Εξωτερικοφ, Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ). 
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Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν υπζρβαςθ τθσ κρίςθσ με τθν 

ενεργι επιςτθμονικι και επαγγελματικι υποςτιριξθ των ανωτζρω δράςεων. 

Κυρίεσ και Κφριοι,  

Η πραγματικι μάχθ τθσ εποχισ μασ είναι ανάμεςα ςτθ ςυντιρθςθ και ςτθν 

καινοτομία. Και για να ρυκμίηουμε εμείσ τισ τφχεσ μασ και να μθν πορευόμαςτε ωσ 

πακθτικοί αποδζκτεσ μιασ μοίρασ που οι άλλοι μασ επιφυλάςςουν, ςτο πλαίςιο τθσ 

αμείλικτθσ παγκοςμιοποίθςθσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει να 

εκλογικευκοφμε, δθλαδι να υπερβοφμε τον ςθμερινό εαυτό μασ.  

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ. 


