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Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» - Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας.
Σχετ. α) Η από 02-04-2019 Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας του Συνδέσµου
Σε συνέχεια της ως άνω (α) επιστολής και εξετάζοντας περαιτέρω την ως άνω Προκήρυξη
διαπιστώσαµε ότι, πλέον των όσων απαιτούνται στα κριτήρια επιλογής (19.3.β) και για τα οποία έχουµε
εκφέρει εντόνως τη διαµαρτυρία µας, στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων της ίδιας προκήρυξης υπάρχει
(σελ. 15) και η ακόλουθη απαίτηση:
«3. Υποχρεωτικά, για το προσωπικό υπ’ αρ. 1 , δηλαδή, συνεχούς απασχόλησης, (πλην του Μηχανικού
ΤΕ), και κατά τα 2/3 κατ’ ελάχιστον αυτού, απαιτείται τουλάχιστον η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό απαιτείται τουλάχιστον καλή γνώση
µιας ξένης γλώσσας (κατά προτίµηση της Αγγλικής). Το επίπεδο γλωσσοµάθειας ξένης γλώσσας, θα
αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισµός
προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως
αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ.
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’….» .
Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής.
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε
αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
(iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,εφόσον έχει
αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται αντιστοίχως µε κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας,
µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των κατάλληλων πανεπιστηµίων (π.χ. CAMBRIDGE, Sorbonne
Universite, Goethe κτλ) όπως ορίζεται από την νοµοθεσία και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της
αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης».

Ως φορέας των µελετητών υδραυλικών έργων εκφράζουµε εκ νέου την έντονη διαµαρτυρία µας
αναφορικά µε τις ως άνω απαιτήσεις οι οποίες, αν και είναι αποδεκτές σε διαγωνισµό ΑΣΕΠ,
δηµιουργούν εύλογα ερωτήµατα στον παρόντα διαγωνισµό Τεχνικού Συµβούλου:
για τον τρόπο µε τον οποίο οι απαιτήσεις του διαγωνισµού θα οδηγήσουν σε έναν ανάδοχο µε
τις απαιτούµενες ικανότητες,
για το πως εναρµονίζεται το πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ή διερµηνείας µε το αντικείµενο του
Τεχνικού Συµβούλου (είναι πιθανόν ότι η ικανότητα επιµόρφωσης που ζητήθηκε στα κριτήρια
της Ειδικής Τεχνικής Ικανότητας (παρ.19.3.β της προκήρυξης) να µπορεί να καλυφθεί και από
επιστήµονα της αγγλικής φιλολογίας!!!!!!)

στην περίπτωση που τα όσα αναφέρονται ανωτέρω έχουν προκύψει εκ παραδροµής, θα πρέπει
να αναρωτηθούµε όλοι για την επιµέλεια σύνταξης εγγράφων δηµόσιου χαρακτήρα που έχουν
όµως την ικανότητα και τη δυνατότητα να επηρεάζουν τον χώρο των δηµοσίων έργων.
Συνοψίζοντας, ο συνδυασµός των όσων λεπτοµερώς αναφέρονται ανωτέρω και των όρων ειδικής
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας (βλ. παρ.19.3.β της προκήρυξης) καταδεικνύει την επιλεκτική
και µη τεκµηριωµένη (µε βάση το φυσικό αντικείµενο) επιλογή των απαιτήσεων του διαγωνισµού.
Η έκταση και η φύση του συµβατικού αντικειµένου της Προκήρυξης θα έπρεπε να δίνει την δυνατότητα
συµµετοχής στην διαδικασία του διαγωνισµού γραφείων στελεχωµένων µε έµπειρους επιστήµονες, οι
οποίοι να έχουν µελετήσει ή παράσχει υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου σε αντίστοιχα τεχνικά έργα. Θα
έπρεπε δηλαδή η Προκήρυξη - σε εναρµόνιση µε τις επιταγές του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου - να κινείται
προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του υγιούς ανταγωνισµού και όχι να περιορίζει δυσανάλογα,
ατεκµηρίωτα και χωρίς εµφανή σκοπιµότητα τον υγιή ανταγωνισµό.
Συνεπώς ζητούµε δια της παρούσας να αναδιαµορφώσετε εκ βάθρων την παρούσα Προκήρυξη, ώστε
να εναρµονιστούν οι απαιτήσεις µε το φυσικό αντικείµενο και να επαναλάβετε τη διαδικασία του
διαγωνισµού.
Για το ∆Σ του ΣΜΥΕ-∆ΥΠ,

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραµµατέας

Χ. ∆αµβέργης

Αικ. Τριανταφύλλου

