φανερό πως η ύ παρξη Τεχνικής

δημοτική αρχή να της αναδέτει.

σημαντικά τους Ε.Δ.Ε. που σίγουρα δα

Υπηρεσίας σε κάδε Δήμο είναι

Πυρήνες γι' αυτές τις τεχνικές υπηρεσίες

ωφεληδούν.

παραπάνω από αναγκαία. Για τους

μπορούν να αποτελέσουν οι ήδη

Για τα έργα μεγαλύτερης κλίμακας σε

μικρούς δήμους και κοινότητες πρέπει

δημιουργηθείσες για το πρόγραμμα

επίπεδο νομού την ευt!ύνη πρέπει να

να υπάρχει Τ .Υ. για μια ομάδα απ'

ανεργίας που δεν πρέπει να αφήσουμε

έχει Τ .Υ. που να υπάγεται στην Τ .Α. β ·

αυτούς που αποτελούν γεωγραφική και

να διαλυθούν.

βαt!μού, που μπορεί να δημιουργηθεί

πληθυσμιακή ενότητα. Οι αρμοδιότητες

Στην προοπτική ανέλιξης της Τ.Α. πρέπει

άμεσα. Βάση γι' αυτή την υπηρεσία

αυτής της υπηρεσίας μπορούν να

να δούμε την δυνατότητά της να εκτ ελεί

μπορούν να αποτελέσουν οι Τ.Υ.Δ.Κ. και

συνοψιστούν στην φράση: «αποκλειστική

αυτοδύναμα τα έργα της όπως αυτή δα

Τ .Υ. των οργανισμών ύδρευσης,

ευθύνη για κάδε τεχνικό έργο που

αποφασίζει. Οι δημοσυνεταιeιστιχές

αποχέτευσης, Δ.Ε.Η., 0.Τ.Ε. χ.λπ.. Η

εκτελεί ται στη γεωγραφική περιοχή του

κατασκευαστικές επιχειρήσεις και η απ '

υπηρεσία αυτή μεγαλύτερο 43άρος θα

Δήμου».

ευδείας με αυτεπιστασία εκτέλεση έργων

δίνει στο σχεδιασμό των έργων της

Πιο συγκεκριμένα η Τ.Υ.

είναι μορφές που πρέπει να

κλίμακάς της και στο συντονισμό των

προχωρήσουν.

πρωτοβάftμιων Ο.Τ.Α ..

Οι επιχειeήσεις αυτές δεν πρέπει να

Από αυτές τιι; λίγες εκτιμήσεις και

δρουν ανταγωνιστικά με τους Ε.Δ.Ε. και

προτάσεις είναι φανερό πωι; η «δεκαετία

επίβλεψης κάδε έργου του

πρέπει για να δημιουργηδούν να τους

του so ~ για 1ους μηχανικούς μπορεί

προγράμματος.

δοθούν κίνητρα (χρηματοδότηση,

άνετα να χαρακτηριστεί «δεκαετία της

-

Θα συντάσσει το τεχνικό πρόγραμμα

του Δήμου.

-

-

Θα έχει την ευθύνη μελέτης και

Θα έχει την ευδύνη για τη συντήρηση

φορολογικές ελαφρύνσεις χ.λπ.).
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αυτοδιοίκησης». Πρέπει να πάρουμε τις

όλων των τεχνικών έργων του Δήμου.

αντίληψη ότι μια τέτοια προοπτική f)ίγει

ευθύνες μας και να προχωρήσουμε

Στις ευf)ύνες της Τ .Υ. θα μπορούσε να

τους μικρομεσαίους Ε.Δ.Ε. είναι

αποφασιστικά μαζί με την Αυτοδιοίκηση

περιληφδεί και η εκτέλεση με

λαf)εμένη γιατί οι συνάδελφοι που f>α

σ ' αυτές τις χατευt!ύνσεις.

αυτεπιστασία έργων που ανάλογα με τις

απασχοληθούν στις Τ .Υ. και σε χάt!ε

δυνατότητές της θα αποφασίζει η

μορ φής επιχείρηση θα αποσυμφορήσουν

•
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Ο μηχανικός δημόσιος υπόΛΛηΛος
στα πΛαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ι

Χ. Τυλιγάδας
Εκπρόσωπος Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών
με σύμ6αση στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ

1.

Εισαγωγή

περιβάλλον μέσα από τις κοινωνικές

για τη βελτιστοποίηση της συμμετοχής

κατασκευές.

του στην κο ινωνική ανάπτυξη.

Επιχειeώντας μια ανάλυδη του ρόλου του

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το ρόλο αυτό

μηχανικού δημόσιου υπάλληλου στο

σαν το βα6μό συμμετοχής μιας

χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης t!α

ουσιαστικής συστατικής μονάδας που

πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε

μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές

ότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να

συμβάλλει στη διαμόρφωση του άμεσου

δούμε το ρόλο αυτό μέσα από μια

φυσικού περιβάλλοντος μέσα από

εγωκεντρική

κοινωνικές κατασκευές, δηλαδή τεχνικά

- ταξική

οπτική t!εώρηση,

2.

Σημερ ινή κατάσταση

-

Προβλήματα και αδυναμίες.
α . Γενικά για τιι; τεχνικές υπηρεσίες
της περιφέρειας σε επίπεδο Νομού,
Δήμου και l{οινότητας.

ξεκομμένα δηλαδή και αποσπασματικά

έργα χάt!ε μορφής, με στόχο την

Ο κύριος όγκος των τεχνικών έργων που

από τον ζωτικό χώρο που τον περιβάλλει

κοινωνική ωφέλεια και εξυπηρέτηση, την

εκτελούνται σήμερα για λογαριασμό της

και τον χαt!ορίζει, όπως φυσικά

αναβάt!μιση της ποιότητας ζωής και την

τοπικής αυτοδιοίκησης έχει σαν φορέα

χαt!ορίζεται και ο ίδιος ο χώρος στη

Εt!νιχή Ανάπτυξη.

προγραμματισμού, μελέτης και

συνέχεια από την ενεργό παρουσία και

Σκοπός της ανάλυσης που ακολουt!εί

εtτίβληψης τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων

δράση του μηχανικού σ' αυτόν.

είναι αφού προσδιοριστεί και αξιολογηδεί

και Κοινοτήτων, τις λεγόμενες Τ.Υ.Δ.Κ ..

Ο ζωτικός αυτός χώρος μέσα στον οποίο

ο ρόλος-του δημόσιου υπάλληλου

Ελάχιστοι Δημοι στη χώρα και κυρίως οι

κινείται και δρα ο δημόσιος υπάλληλος

μηχανικού στο χώρο της τοπικής

μεγαλύτεροι από αυτούς διαδέτουν δικές

μηχανικός δεν είναι άλλος από τον Δήμο

αυτοδιοίκησης, με όλες τις ιδιαίτερες

τους τεχνικές υπηρεσίες που πάλι όμως

και την Κοινότητα, σε πρώτη φάση, που

αδυναμίες και τα προβλήματα που

έχουν κάποιο βα6μό εξάρτησης από τις

αναπαρογόμενα σε Εt!νιχό Επίπεδο

συνεπάγεται η ενάσκησή του στη

ΤΥ ΔΚ σε περιφερειακό επίπεδο.

συστήνουν το σύνολο του Ελλαδικού

σημερινή μορφή, να διερευνηt!ούν οι

Κοινωνικού χώρου μαζί με τις σχέσεις

δυνατότητ ες της παραπέρα ανάπτυξής

που αποχτά με το φυσικό του

του και να δοθούν κάποιες προτάσεις

· Ενα

εξίσου σημαντικό έργο σε επίπεδο

ομού πο υ αφορά άμεσα την οικοδομική

-

στεγαστική δραστηριότητα των

εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας

κατοίκων, τα ρυμοτομικά σχέδια κωμών

β. Αντικείμενο, διάρt>ρωση,

και πόλεων, δημόσια κτιριακά έργα, έργα

στελέχωση των ΤΥ ΔΚ και ρόλος του

καλείται να επιλέξει ή να προτείνει

αποχέτευσης και υποδομής καt>ώς και

μηχανικού σ' αυτές.

λύσεις σε προβλήματα που αναπόφευκτα

πλήt>ος άλλων καλύπτεται από μια σειρά
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παρουσιάζονται στην πορεία του

άλλων τεχνικών υπηρεσιών, όπως οι

β1 . Αντικείμενο: Οι Τεχνικές Υπηρεσίες

σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων.

Δ.Τ.Υ., τα τμήματα Πολεοδομίας και

Δήμων κα ι Κοινοτήτων ασχολούνται με

Και εδώ γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσες

Π ολεοδο μικών Εφαρμογών, οι τεχνικές

τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την

και ποιού βα{)μού μπορεί να είναι οι

υπηρεσίες Ν. Π .Δ.Δ. ή Οργανισμών (ΔΕΗ,

επίβλεψη των τεχνικών έργων που

επιπτώσεις, {)ετικές ή αρνητικές στην

ΟΤΕ, ΟΣΚ . Οργανισμοί ύδρευσης κ.λπ.)

εκτελούνται από αυτούς, δηλαδή με έργα

οικονομία, την αισθητική, την ασφάλεια

που υπάγονται ή εποπτεύονται επίσης

υποδομής, κτιριακά, προστασίας

κ.λπ. των έργων, από το σύνολο αυτών

από μια σειρά Υπουργείων. Και

περιβάλλοντος, εξωραϊστικά,

των εκτιμήσεων και ενεργειών. Μια

αναφερόμαστε β έ βαια μόνο σε έργα

εγγειοβελτιωτικά, τοπογραφικές

τοπικής σημασίας δηλαδή όχι

πολεοδομικές μελέτες,

υπηρεσίες αυτές είναι ότι ο μηχανικός

διανομαρχιακού ή Εt>νικού επιπέδου.

ηλεκτρομηχανολογικά , αt>λητικές

εδώ καλείται να σχεδιάσει και να

Είναι προφανής η αλληλοεπικάλυψη και

εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές κ.λπ .. Τα

επιβλέψει ένα μεγάλο φάσμα ποικίλων

οι αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες

έργα αυτά χρηματοδοτούνται από ίδιους

έργων που απαιτεί πολλές φορές και τη

μεταξύ όλων αυτών των τεχνικών

πόρους των Κοινοτήτων, από δανεισμό ή

συμμετοχή εξειδικευμένων ειδικοτήτων

υπηρεσιών που λειτουργούν με

από το πρόγραμμα Δημοσίων

μηχανικών, κάτι που κατά κανόνα

διαφορετικό νομοt>ετικό πλαίσιο η κά{)ε

Επενδύσεων. Είναι κατ' εξοχήν έργα

απουσιάζει από τις ΤΥΔΚ . Δεν είναι

μια χωρίς κανένα κατά κανόνα

κοινής ωφέλειας αλλά μεσοπρόt>εσμα και

σπάνιο το φαινόμενο όπου ένας

συντονισμό μεταξύ τους με αποτέλεσμα

μακροπρό{)εσμα και παραγωγικά·

πολιτικός ή τοπογράφος μηχανικός και

σοβαρότατες επιπτώσεις σε όλο το

αναπτυξιακά (δρόμοι, γέφυρες,

χωρίς πάντοτε την απαραίτητη υποδομή

κύκλωμα παραγωγής δημόσιων και

αδρευτικά κ.λπ.).

και πείρα, να αναγκάζεται να «σχεδιάζει»

δημοτικών έργων, επιβαρύνσεις και

β2 . Διάρ{)ρωση

ταλαιπωρίες των πολιτών, καταστροφή

ε{)νικό χώρο: Αποτελούνται από μια

πλατειών και μνημείων, να «μελετήσει»

του δομημένου περιβάλλοντος και κατ'

κεντρική υπηρεσία (Δ/νση ΤΥ Δ Κ

υδατοδεξαμενές, γέφυρες, κ.λπ.. Και

επέκταση υποβά{)μιση της ποιότητας

Υπουργείου Εσωτερικών) και από

κοντά σ' όλα αυτά να υπάρχει έντονο το

ζωής, αργή και χωρίς συντονισμό

περιφερειακές ΤΥΔΚ που υπάγονται στις

πρόβλημα της απουσίας στο χώρο

ανάπτυξη κ.λπ ..

Δ/νσεις Εσωτερικών των Νομαρχιών.

δουλειάς του των κατάλληλων

Το t>έμα είναι γνωστό και έχουν γίνει

β3. Στελέχωση: Διαθέτουν τεχνικούς

συγγραμμάτων και βοηf}ημάτων . Εξ'

κατά καιρούς διάφορες προσπάθειες για

υπαλλήλους όλων των βαt>μίδων και

άλλου η εφαρμογή των έτοιμων μελετών

την ενοποίηση όλων αυτών των

διοικητικούς υπαλλήλους. Οι μέχρι

προτύπων του Γραφείου Μελετών του

υπηρεσιών κάτω από έναν κοινό φορέα

πρότινος διπλωματούχοι μηχανικοί που

Υπουργείου -όπου αυτές υπάρχουν- δεν

που t>α συντονίζει τον προγραμματισμό,

υτίηρετούσαν στο σύνολο των ΤΥΔΚ δεν

είναι πάντοτε δυνατή και ίσως και

τη μελέτη και την εκτέλεση του συνόλου

ξεπερνούσαν τους

σκόπιμη, είτε λόγω ιδιομορφίας τοπικών

των τεχνικών έργων τουλάχιστον μέσα

χρησιμοποίηση

στα όρ ια των Νομών, χωρίς όμως μέχρι

προϋπολογισμού του περιφερειακού

σήμερα να έχει επιτευχt>εί οποιοδήποτε

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,

Επειδή υπάρχει σοβαρή έλλειψη τεχνικού

αποτέλεσμα.

που διατέitηκε στις Νομαρχίες και για

προσωπικού και ιδίως μηχανικών, είναι

Αλλά βέβαια η ανάπτυξη του

τον σκοπό αυτό, προσλήφ{)ηκαν

συνηf}ισμένο το φαινόμενο να

σημαντικότατου αυτού t>έματος παρόλο

έκτακτοι συμβασιούχοι τεχνικοί όλων των

επιφορτίζεται ο μηχανικός, όπως βέβαια

που συνδέεται στενά με το πρόβλημα της

βα{)μίδων με αποτέλεσμα να βελτιω{)εί η

και οι υπόλοιποι τεχνικοί, με την

ανάπτυξης, της μορφής και του ρόλου

κατάσταση χωρίς όμως να λυ{)εί το

επίβλεψη δεκάδων έργων

της Τ οπικής Αυτοδ ιοίκησης ξεφεύγει απ'

πρό βλημ α.

εγκατεσπαρμένων σε όλη την έκταση του

τα πλαίσια αυτής της εισήγησης.

β4 . Ρόλος του μηχανικού, ιδιαίτερα

νομού, που πολλές φορές βρίσκονται σε
δύσβατα και δύσκολα προσπελάσιμα

•

·

ιδιαιτερότητα που εμφανίζεται στις

κατανομή στον

150. Π ρόσφατα,
του 1% του

Κοινοτικά Καταστήματα, διαμορφώσεις

με τη

•

συν{)ηκών, είτε διότι οδηγούν σε
αντιοικονομικές λύσεις κ.λπ ..

Εδώ t>α περιοριστούμε σε μια ανάπτυξη

προβλήματα και αδυναμίες: Ο

του ρόλου πόυ παίζει σήμερα και που

μηχανικός στις ΤΥΔΚ συμμετέχει

μέρη (π.χ. ορεινες υδρομαστεύσεις).

καλείται να παίξει στο μέλλον ο

ουσιαστικά και με πρωτεύοντα ρόλο

Τέλος {)α πρέπει να προα{)έσουμε, χωρίς

υπάλληλος μηχαν ικός μέσ α στα πλαίσια

τουλάχιστον στο μέρος που αφορά στη

βέβαια να σημαίνει ότι οι δυσχέρειες

της τοπικ ής αυτοδιοίκησης για την

μελέτη και στην εκτέλεση των έργων. Σε

εξαντλούνται εδώ, και το σύνη{)ες

παραγωγή του έργου που παράγεται στις

ότι αφορά τον προγραμματισμό τους

πρόβλημα της έλλειψης ή μη επάρκειας

ΤΥΔΚ και των προβλημάτων που

μετέχει σαφώς σε εσωυπηρεσιακό και

των απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων,

εμφανίζονται σ' αυτές. Κ αι αυτό επειδή

εισηγητικό επίπεδο και ήδη με τις

όπως υπηρεσιακών οχημάτων για την

πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι κατ'

{)εσμοθετημένες διαδικασίες λαϊκής

άσκηση της επίβλεψης, όργανα

εξοχήν και κατά κοινή συνείδηση

συμμετοχής έχει τη δυνατότητα όπως θα

μετρήσεων πεδίου, μη επαρκής κάλυψη

υπηρεσίες που εκτελούν τον κύριο όγκο

δούμε παρακάτω για ακόμα μεγαλύτερη

από τα υπάρχονται κρατικά εργαστήρια

των έργων μέσα στα όρια των Δήμων και

συμμετοχή.

αντοχής υλικών κ.λπ ..

Κοινοτήτων, που έρχονται σε άμεση και

Ο ρόλος του στην παραγωγή τεχνικού

β5. Συμπέρασμα: Από όλα τα

συνεχή επαφή με αυτούς και που

έργου είναι ουσιαστικός και

παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι

πιστεύουμε ότι γι· αυτό μπορούν να

κα{)οριστικός γιατί όπως και στις άλλες

υπάρχει ανεπάρκεια σε όλη τη

αποτελέσουν το σπόρο και τον πυρήνα

τεχνικές υπηρεσίες έτσι κι εδώ, τόσο στη

διαδικασία εκτέλεσης των έργων που

για τη σταδιακή συνένωση γύρω από

φάση της μελέτης όσο και της επ ίβλεψης,

οφείλεται τόσο στην έλλειψη προσωπικού

αυτές και των υπόλοιπων τεχνικών

δεν αποτελεί εκτελεστι κό όργανο ή

και μέσων όσο και στις υπάρχουσες

υπηρεσιών του νομού . Αλλά περί αυτού

όργανο εφαρμογής έτοιμων λύσεων αλλά

οργανωτικές δομές με αποτέλεσμα την

t>α επανέλt>ουμε και παρακάτω.

παρεμβαίνει αποφασιστικά σε όλα τα

υποβά{)μιση της ποιότητας των έργων, το

στάδια και τις διαδικασίες του έργου. Και

συνακόλουf}ο αγχωτικό σύνδρομο των

αυτό γιατί σαν φορέας επιστημονικής και

μηχανικών, τη χαμηλή παραγωγικότητα,

την ελλειπή απορρόφηση των κονδυλίων

οποιοδήποτε μαζικό κίνημα ή φορέα να

κ.λπ ..

υπάρχει κα ι η προσωπική ειλικρινή ς

συνεχή ενημέρωση και βαθειά γνώση των

διάθεση για τη ν κατανόη ση και στο

προβλημάτων του χώρου του, ώστε να

ρόλο του μηχανικού στην

μέτρο του δυνατού λύση των

μπορει να μετεχει ουσιαστικα και

προβλημάτων που απασχολούν το

αποφαστικά , μέσα από τις διαδικασίες

Τοπική αυτοδιοίκηση.

κοινωνικό σύνολο.

του δημοκρατικού διαλόγου, στις λύσεις

Δεν είναι πάντοτε ο φορέας ή η

των προβλημάτων που απασχολούν το

3.

Προϋποi)έσεις για ένα νέο

α. Δημοκρατικό<;; προγραμματισμό<;;

κοινωνική συνείδηση, αίσθημα ευθύνης,

.

.

.

.

υπηρεσία που αναγκαστικά και

κοινωνικό σύνολο.

καταλητικά θα πρέπει να γίνονται οι

β. Αποκέντρωση

κοινωνιχόc; ρόλοc;.

τυπικοί αποδέκτες κάποιων ώριμων

νέοc; ρόλοι;; των τεχνικών υπηρεσιών

Μέσα από τις σημερινές διαδικασίες

υ παρκτών προβλημάτων αλλά και τα ίδια

τη ς; τοπικήι; αυτ οδιοίκησηι; .

λαϊκής συμμετοχής, με όλες τις

τα πρόσωπα που απαρτίζουν αυτά τα

Αντιλαμβανόμαστε την αποκέντρωση σαν

δυνατότητες βελτιστοποίηση ς που θα

σύνολα τα οποία πρέπει να εντοπίζουν

την ουσιαστ ική προϋπόθεση της

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

-

-

-

αναδιάρθρωση και

προκύψουν από την πείρα εφαρμογής

τα πραγματικά ή πιθανά μελλοντικά

περιφερειακής; ανάπτυξης και συνεπώς

τους, δίνεται η δυνατότητα και στο

προβλήματα και να τα μεταφέρουν στους

της γενικότερης ανάπτυξης του τόπου .

δημόσιο υπάλληλο μηχανικό να

χώρους επεξεργασίας και προώθησης

Στην αποκέντρωση αυτή, η οποία έχει

συμμετέχει σε όλο το πλέγμα του

των λύσεών τους.

ήδη αρχίσει να περνάει στην πράξη με τις

δημοκρατικού προγραμματισμού που

β. Υπη ρεσιακά. Είναι απαραίτητο να

διευρυμένες αρμοδιότητες των Νομαρχών

υλοποιείται με τις λαϊκές συνελεύσεις, τις

κατοχυρωθεί στη συνείδηση τη ς

και αυτές των Νομαρχιακών Συμβουλίων,

συσκέψεις υπηρεσιών παραγόντων με

πολιτικής εξουσίας αλλά και του λαού,

όπως η κατάρτιση των νομαρχιακών

αντιπροσώπους λαϊκών φορέων, τα

ότι ο δη μόσιος υπάλληλος μη χανικός

προγραμμάτων δη μοσίων επενδύσεων , η

Νομαρχιακά Συμβούλια κα ι τις

μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει όχι

κατανομή ή ανακατανομή των

περαιτέρω, όπου απαιτείται, αμφίδρομες

μόνο σαν ουδέτερος δέκτης των

πιστώσεων, η λήψη αποφάσεων ή οι

διαδικασίες σε περιφερειακό και

προβλημάτων που του τίθενται, αλλά και

εισηγήσεις για θέματα της Τοπικής

κεντρικό επίπεδο.

σαν καταλύτης μέσα στις ζυμώσεις των

Αυτοδιοίκησης κ.λπ .. βλέπουμε και ένα

Η συμμετοχή αυτή του μηχανικού σε όλα

διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών

σταδιακό μετασχηματισμό τους σε

τα παραπάνω επίπεδα, από την απλή

διαφορών που περιβάλλουν τα

όργανα δευτεροβάθμιας τοπικής

ιδιωτική συμβολή μέχρ ι την υπηρεσιακή

προβλήματα των τεχνικών έργων στις

αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια

και τη θεσμοθετημένη των συλλογικών

Κοινότητες και τους Δήμους . Αυτό

συμμετοχή τους σε διευρυμένα όργανα

του φορέων, καλείται να παίξει ένα νέο

μπορεί να γίνει μέσα από μια

τρ ιτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

και σημαντικό ρόλο στον κοινωνικό

αντικειμενική και εμπεριστατωμένη

Μέσ α στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας

χώρο, με την ενεργό έκφραση άποψης

συμμετοχή του στις λαϊκές συνελεύσεις

αυτής τοπικής αυ~οδιοίκησης είναι

και γνώμης για όλα τα καίρια

των Κοινοτήτων και στις σχεδόν

δυνατή η δημιουργία αυτόνομων

προβλήματα που αφορούν την τοπική

καθημερινές επαφές του με τα μέλη των

Τεχνικών Υπηρεσιών που θα υπάγονται

αυτοδιοίκηση και ειδικότερα σ · αυ τά της

Κοινοτικών και Δημοτικών συμβουλίων

σε ομάδες Δήμων ή Κοινοτήτων, και σε

ειδικότητάς του, δηλαδή τα τεχνικά έργα

αλλά και των δημοτών για ανάλογα

ορισμένες περιπτώσεις σε έναν μόνο

και όλες τις σχετικές διαδικασίες που τα

θέματα.

Δήμο ή Κοινότητα, εκεί που ειδικές

περιβάλλουν.

γ. Μ έσα από τη θεσμοθετημένη

συνθήκες το επιβάλλουν, όπως π.χ. σε

Και εδώ οι διατυπωμένες αυτές απόψεις

συ μμ ετοχή του στα Νομαρχ ιακά

μεγάλους Δήμους ή σε Κοινότητες με

και γνώμες είναι φανερό ότι μπορούν και

συ μβούλια. Εδώ γίνεται εντελώς φανερή

ιδιαίτερα προβλή μ ατα , αυξημένη

πρέπει να έχουν καθοριστ ική σημασία

η βαρύτητα της συμμετοχής είτε στην

δραστηριότητα κ.λπ .. Ο χωρισμός των

στη λήψη αποφάσεων, λόγω ακριβώς της

σύνθεση του Συμβουλίου σαν

Δήμων και Κοινοτήτων σε ομάδες μπορεί

εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας του

εκπρόσωπος του συλλογικού του φορέα,

μηχανικού σε τεχνικοοικονομικό

είτε σαν υπηρεσιακός παράγοντας

επίπεδο , αλλά και της δυνατότητάς του

εισηγητής θεμάτων στη διαμόρφωση

στο χώρο, των ιδιαίτερων οικονομικών

να αντιλαμβάνεται τον τρόπο και το

γνώμης για σοβαρά ζητήματα που

συνθηκών και ασχολιών των κατοίκων

βαθ μό λειτουργίας τους μέσα στο

αφορούν το Νομό και τη λήψη ανάλογη ς

κ.λπ .. Ο ι αυτόνο μες αυτές Τεχνικές

κοινωνικό σύνολο, αφού είναι δεδομένη

απόφασης πάνω σ' αυτ ά.

Υπηρεσίες θα καλύπτουν πλήρως όλες

και πραγ ματική η καθημερινή επαφή του

Μέσα στις δυνατότη τες βελτιστοποίησης

τις τεχνικές δραστηριότητες των Δήμων

με τους φορείς της τοπικής

των σημερινών διαδικασιών βλέπου με τη

και Κοινοτήτων που εξυπηρετούν. Σε μια

αυτοδιοίκησ ης και των θεμάτων που

σταδιακή διεύρυνση των αρμοδιοτήτ ων

πρώτη φάση θα μπορούν να

τους απασχολούν.

των Νομαρχιακών Συμβουλίων, την άρση

.προγραμματίζουν, να μελετούν και να

Αυτό που μένει και που είναι εξίσου

της ακόμα επιφυλακτικής στάσης του

επιβλέπουν τα εκτελού μενα στο χώρο

σημαντικό είναι να ουσιαστικοποιηθεί η

Κρατικού μηχανισμού απέναντι στις

τους έργα και σε μια δεύτερη φάση η

συμμετοχή αυτή σε όλα τα επίπεδα. Και

αποφάσεις τους, κάι την ανύψωση της

οποία θα συνοδεύεται από την

συγκεκριμένα:

στάθμης και της συνείδησης των

οικονομική αυτοτέλειά τους και την

α. Ιδιωτικά. Είναι ανάγκη να

οργάνων που συμμετέχουν σ · αυτά , ώστε

ανεξαρτοποίησή τους από τις

αντιλη φθούμε όλοι ότ ι η οποιαδήποτε

να μπορούν να λειτουργούν

επιχορηγήσεις του Δ ημόσιου Τομέα θα

επαγγελματική καταξίωση και η

αποδοτικότερα και να εκφράζουν πιο

μπορούν κα ι να εκτελούν οι ίδιες το

δ ιεκδίκηση ουσιαστικού κοινωνικού

γνήσια τα προβλή ματα και τα

μ εγαλύτερο μέρο ς από τα τεχνικά έργα

ρόλου περνάει αναπόφευκτα μέσα από

συμφέροντα του λαού .

της περιφέρειάς τους. Μέχρι τότε, και

-

να προκύψει μετά από εμπεριστατωμένη
μελέτη της γεωπολιτικής κατανομής τους

παραπάνω αποτελούν μια

μέσα στα πλαίσια και στις δυνατότητες

ενδιαφέρον προς τους χώρους όπου

ιδιαίτερη θέση , έναν ιδιαίτερο κοινωνικό

που δίνει ο νέος νόμος για τα Δημόσια

υπάρχουν κα ι ζυμώνονται τα

ρόλο και συνεπώς μια πρόσθετη βαρειά

έργα μπορούν να εκτελούν μερικά από

προβλήματα.

ευθύνη που πέφτει επάνω στους ώμους

τα τεχνικά έργα τοπ ικού χαρακτήρα του

Ε ίνα απαραίτητο μέσα αλλά και πέρα

του σημερινού δημόσιου υπάλληλου

προγράμματος περιφερειακή ς

από τα πλαίσια της; συμμετοχής; σε

μηχανικού . Απα ιτούν εκ μέρους του

ανάπτυξη ς, αποτελώντας, με την

την ενεργό προσωπική συμμετοχή και το

· Ολα τα
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δ. · Αρση πολυνομίας πολυαρχίαι;
απλούστευση διαδικασιών.

επανάπαυση στη βάση αυτή, δίχως

φορέα κατασκευής επιχειρήσεων των

Είναι απαραίτητο να συστα6ούν, όπου

παραπέρα δραστηριοποίηση και συνεχή

ΟΤΑ, ή συμπράτωντας με εταιρείες
μικτής οικονομίας κ.λπ ..
Οι αυτόνομες αυτές Τεχνικές Υπηρεσίες
μπορούν να λειτουργούν μέσα στα

πλαίσια ενός ενιαίου Φορέα Τεχνικών
κατασκευών ο οποίος !)α συντονίζει και
6α χαράζει τους άξονες της Ε6νικήι;
Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυtηι;.
Μπορούν να προκύψουν από τις
σημερινές ΤΥ ΔΚ με μια σταδιακή

μεταφορά τεχνικών αρμοδιοτήτων,
προσωπικού και εξοπλισμού από τις
Δ.Τ.Υ. και σε μια δεύτερη φάση από τις

υπόλοιπες τεχνικές υπηρεσίες του νομού .
Β έβαια όλα αυτά προϋπο6έτουν σοβαρή
μελέτη και σταδιακή εφαρμογή
πιστεύουμε όμως ότι είναι η μόνη

διέξοδοι; για μια ουσιαστική αναβά6μιση
των παραγωγικών δυνατοτήτων των

περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών ώστε
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διαφεύγει το γεγονός πως μια πιΟανή

εξασφάλιση του απαραίτητου
προσωπικού και των μηχανημάτων, το

να λειτουργήσουν αποδοτικότερα, πιο
αποκεντρωμένα κ αι με μεγαλύτερο
συντονισμό, προς ώφελος του κοινωνικού

-

δεν υπάρχουν, στους τόπους δουλειάς,
άτυπες ανοικτές επιτρ οπές και ομάδες

δουλειάς "που 6α εντοπίζουν και δα

βελτίωση, ενέχει τον κίνδυνο να

οδηγηδού με τελικά σε μια στασιμότητα
και ακόμα σε μια ανακύκλωση όλων των

αναλύουν προβλήματα σχετικά με τις

αρνητικών φαινομένων που

υφιστάμενες γραφειοκρατικές

συσωρεύτηκαν μέχρι σήμερα στο χώρο

διαδικασίες που μπλοκάρουν τους ίδιους

της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα

και τους συναλλασσόμενους με αυτούς

και 6α προω6ούν προτάσεις προς τη
συλλόγους για την απλούστευση των
διαδικασιών, την αύξηση της απόδοσης,
την ταχύτητα και την οικονομία των
έργων. Πρ έπει να αντιληφδούν

επιτέλους, οι κεντρικές διοικήσεις ότι
καμιά απόφαση και καμιά εγκύκλιος που
λειτουργεί μονόδρομα κ.αι ξεκομμένα από
τον τόπο εφαρμογής δεν μπορεί να έχει

αποτέλεσμα και να αλλάξει ουσιαστικά
τα πράγματα. Και στον τομέα αυτό είναι
ευνόητο ότι ο μηχανικός, σαν φορέας

δεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε
όλο το φάσμα του χώρου δουλειάς του,
μπορεί πολλά να προσφέρει .

συνόλου .

Ο ρόλος του μηχανικού στις νέες αυτές

ε. Εφαρμογή προηγμένηι; τεχνολογίας

αυτόνομες τεχνικές υπηρεσίες

-

προδιαγράφεται αυξημένος και

Τέλος και για να ολοκληρώσουμε το

διαδικασίει; συνεχούι; επιμόρφωσηι;.

ουσιαστικός όπως: στην αποτύπωση

συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
6έλουμε να αντιλαμβανόμαστε την

μελέτη επισκευή και συντήρηση τεχνικών

ενάσκη ση ενός ουσιαστικού και χρήσιμου

έργων, σχεδιασμό μελλοντικών αναγκών,

ρόλου του μηχανικού στην τοπ ική

συντήρηση και αξιοποίηση μηχανικού

αυτοδιοίκηση και στη Δημόσια Διοίκηση

εξοπλισμού, προμήδεια υλικών , εκτέλεση

γενικά, πρέπει να υπογραμμίσουμε την

και επίβλεψη έργων, κ.λπ .. Επίσης

ανάγκη για μια ουσιαστική υλικοτεχνική

ενεργός συμμετοχή με όλους τους

υποστήριξη στο έργο του . Αυτό σημαίνει

κοινωνικούς φορείς για την προστασία

συνεχή επιδίωξη για μια καλώς

του περιβάλλοντος, την αναβά6μιση της

εννοούμενη και προγραμματισμένη

ποιότητας ζωής των κατοίκων της

αύξηση των κονδυλίων που αφορούν

περιοχής κ.λπ ..

στην εγκατάσταση, συντήρηση ή
αντικαταστάσταση του τεχνολογικού

γ . Εκδημοκρατισμός τηι; Δημόσιαι;

εξοπλισμού, δη λαδή όργανα γραφείου

Διοiκησηι; και συμμετοχή εργαζομένων

πεδίου, φωτοαντιγραφικός εξοπλισμός ,

στη λήψη αποφάσεων.

εργαστήρια αντοχής

Με αυτό εννοούμε μια ουσιαστικά

σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, μέσα

ελεύ!)ερη άσκηση όλων των

μετακινήσεως επιβλεπόντων

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των

οργάνωση βιβλιο6ηκών, τεκμηρίωση

μηχανικών που εργάζονται στην τοπική

αρχείου μελετών κ.ά .. Επίσης; δυνατότητα

-

-

ελέγχου υλικών ,

-

οπισδο6ρόμηση στη γενική πορεία
ανάπτυξης του τόπου.

Διοίκηση και του ς; εργασιακούς τους

Δημοτικών και Κοινοτικών Εκτάσεων,

όχι μόνον την τροχοπέδηση αλλά και την

μελετητών,

αυτοδιοίκηση και όλων των εργαζομένων

άμεσης πρόσβασης των μελετητών μέσω

γενικά, κα6ώι; και των συνδικαλιστικών

περιφερειακών τερματικών στα6μών στη

τους οργάνων, δικαιώματα εξ' άλλου που

βιβλιογραφία φορέων ή οργανισμών από

είναι ήδη δεσμοδετημένα, όπως

όπου δα μπορούν να αντλήσουν

ελεύ6ερη χρήση πινάκων ανακοινώσεων

επιστημονικό ή άλλο χρήσιμο υλικό για

στους; χώρους; δουλε ιάς, προστασία και

την εκπόνηση των μελετών . Τέλος,

διευκόλυνιJη συνδικαλιστικής δράσης;,

παρακολού6ηση επιστημονικών

επαφές; με τη διοίκηση για τη λύση

επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπό την

προβλημάτων που απασχολούν τους

παρότρυνση -και όχι αντίδετα- των

εργαζόμενους, συνδικαλιστικές άδειες

προϊσταμένων τους.

-

κ.λπ .. Επίσης συνεχής δημοκρατικός

Κλείνοντας την εισήγηση αυτή !)α δέλαμε

διάλογοι; με τη Διοίκηση πάνω σε δέματα

να υπογραμίσουμε το γεγονός πως

λειτουργίας της υπηρεσίας, διαρκής

παρόλο που οι νέες; κοινωνικές συν6ήκει;

αλληλοενημέρωση και έκφραση γνώμης;

καιοινέοικατακτημένοι6εσμοί

σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού,

αποτελούν μια ιδαίτερα ελπιδοφόρα

προγραμματισμού και εκτέλεσης των

βάση για πάρα πέρα ανάπτυξη και

έργων.

πρόοδο δεν πρέπει εντούτοις να μας

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος

1984.

