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Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 
Η σηµερινή Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ πραγµατοποιείται 
σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη για το µέλλον του εργοληπτικού 
κόσµου περίοδο.  
Η βιοµηχανία των κατασκευών στη χώρα µας – όπως 
αρέσκονται ορισµένοι να την αποκαλούν όταν θέλουν να 
πουν το µεγάλο λόγο, αλλά όχι και όταν αποφασίζουν 
µέτρα και κίνητρα για τη βιοµηχανία – δίχως διάθεση 
υπερβολής, αγωνίζεται να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον που 
καθίσταται όλο και εχθρικότερο.  
Οι κυβερνητικές επιλογές, οι αποφάσεις που λαµβάνονται 
και κυρίως – οφείλω να πω – οι αποφάσεις που δεν 
λαµβάνονται για µια σειρά ζητήµατα που κατά τα άλλα 
κρίνονται ως δίκαια και εύλογα αιτήµατα του κλάδου µας, 
έχουν διαµορφώσει ένα ασφυκτικό καθεστώς στη 
λειτουργία των επιχειρήσεών µας, που αποτυπώνεται µε 
σαφήνεια στα οικονοµικά αποτελέσµατα.  
Απευθύνοµαι σε ανθρώπους που βιώνουν τη δραµατική 
κατάσταση του κλάδου και θεωρώ περιττό ν’ αναφερθώ σε 
έκταση και µε λεπτοµέρειες στα δεδοµένα που 
επιβεβαιώνουν όσα προανέφερα. Άλλωστε, όπως λέει ο 
λαός «όσα γνωρίζει ο νοικοκύρης δεν γνωρίζει ο κόσµος 
όλος». 
Προτιµώ να σταθώ σε ένα επίκαιρο θέµα και εµµέσως, 
πλην, όµως, σαφώς, να απαντήσω σε όσους ίσως δεν 
κατανοούν ή και αντιδρούν σε αποφάσεις της διοίκησης 
του ΣΑΤΕ.  
Αναφέροµαι στο ΤΣΜΕ∆Ε, την προσχηµατική ενοποίησή 
του µε άλλα ταµεία και άρα την κατάργησή του, καθώς και 
την απόφασή µας να συµµετέχουµε όλο αυτό τον καιρό, 
µαζί µε όλους τους άλλους φορείς των εργοληπτών και 
γενικότερα των µηχανικών, στις κινητοποιήσεις και 
ειδικότερα στην αποχή από τις δηµοπρατήσεις έργων. 
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Το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε είναι µείζον για όλους τους 
µηχανικούς. Η ενοποίησή του µε τα άλλα ταµεία είναι 
βέβαιο ότι θα ανατρέψει τα όσα γνωρίζαµε έως σήµερα σε 
σχέση µε την ασφάλισή µας, τις εισφορές και τις όποιες 
παροχές µας εξασφάλιζε η ύπαρξή του. Εξίσου βέβαιο είναι 
ότι θα οδηγήσει σε υφαρπαγή των αποθεµατικών του και οι 
αόριστες υποσχέσεις περί δήθεν διακριτών λογαριασµών, 
είναι κενού περιεχοµένου λόγοι, αφού σε µια τέτοια 
περίπτωση δεν χρειαζόταν να ενοποιηθεί µε άλλα ταµεία. 
Αν, ωστόσο, για όλους τους µηχανικούς η προοπτική της 
ενοποίησης του ΤΣΜΕ∆Ε µε άλλα ταµεία είναι ζήτηµα 
µείζον και επαχθές, για τους εργολήπτες (και θα προσθέσω 
και τους µελετητές δηµοσίων έργων) είναι καταστροφικό. 
Μια τέτοια κυβερνητική απόφαση δεν θα οδηγήσει µόνο σε 
ανατροπή των ασφαλιστικών µας δεδοµένων, θα 
αποµακρύνει το χρόνο συνταξιοδότησής µας και θα µειώσει 
τη σύνταξη που κάποτε θα πάρουµε. Θα µας στερήσει το 
παρόν, το δικαίωµα στην εργασία. 
Το ΤΣΜΕ∆Ε δεν είναι για εµάς το αύριο. Άλλωστε οι 
εργολήπτες µε δική τους επιλογή, είτε βγαίνουν πολύ 
καθυστερηµένα στη σύνταξη, είτε δεν προλαβαίνουν να 
βγουν. Το ΤΣΜΕ∆Ε είναι για εµάς το σήµερα, η καθηµερινή 
πρακτική και η ελπίδα – όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα 
– για την επιβίωση µας. 
Οι εγγυητικές επιστολές και οι προεξοφλήσεις 
λογαριασµών που µας εξασφαλίζει – και στις οποίες όλο 
και συχνότερα προσφεύγουµε όλοι µας – κρατούν ζωντανό 
τον κλάδο µας. ∆ίχως το ΤΣΜΕ∆Ε και αυτή την 
ιδιαιτερότητά του, για πολλούς από εµάς, δεν θα ήταν 
δυνατόν να συµµετάσχουν σε δηµοπρασίες ή να 
αναλάβουν κάποιο έργο (ή µελέτη για να µην ξεχνάµε τους 
µελετητές). Για τη συντριπτική πλειοψηφία µοναδική 
διέξοδος θα ήταν ο τραπεζικός τοµέας, µε τους επαχθείς 
όρους και τον ασφυκτικό εναγκαλισµό που όλοι 
γνωρίζουµε καλά. 
Ας το ξεκαθαρίσουµε στην σκέψη µας και ας το 
συνειδητοποιήσουµε: Χωρίς την ύπαρξη του ΤΣΜΕ∆Ε 
γίνεται πιο δύσκολη η άσκηση του επαγγέλµατός µας. 
Στο ΣΑΤΕ το συνειδητοποιήσαµε αµέσως, γι’ αυτό και 
συνταχθήκαµε µαζί µε όλους τους άλλους φορείς των 
µηχανικών, αλλά και τους φορείς των άλλων επιστηµόνων, 
σε ένα αγωνιστικό µέτωπο. Γι’ αυτό και καλέσαµε όλα τα  

 2



 
µέλη µας (όπως, άλλωστε, έκαναν και οι άλλες 
εργοληπτικές οργανώσεις) στην επώδυνη, στους καιρούς 
που ζούµε, πλην, όµως, αναγκαία αποχή από τις 
δηµοπρασίες. Ήταν το ελάχιστο που µπορούσαµε σ’ αυτή 
τη φάση να πράξουµε, σε µια προσπάθεια να 
καταστήσουµε γνωστή την αντίθεσή µας στα σχέδια που 
απεργάζεται η κυβέρνηση. Γι’ αυτό κατεβήκαµε στους 
δρόµους, συµπαραταχθήκαµε µε τους εργαζόµενους στις 
επιχειρήσεις µας και τον δηµόσιο τοµέα, σηκώσαµε και 
κρατήσαµε πανό φωνάζοντας «κάτω τα χέρια από το 
ΤΣΜΕ∆Ε». 
Οφείλω να πω ότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 
κατανόησε και δέχθηκε ως ορθές τις αποφάσεις µας, 
δυστυχώς λίγοι µας ακολούθησαν στις συγκεντρώσεις και 
πορείες. Ορισµένοι µας υπενθύµισαν ότι είµαστε εργοδότες 
– λες και το είχαµε ξεχάσει – και κατά συνέπεια δεν θα 
έπρεπε να βρισκόµαστε δίπλα-δίπλα µε τους εργαζόµενούς 
µας, παραγνωρίζοντας, ίσως, ότι οι εργολήπτες έχουν την 
ιδιαιτερότητα να εργάζονται όπως και οι υπάλληλοί τους 
και συχνά πιο σκληρά στο εργοτάξιο. Αλλά και 
παραβλέποντας πως ενίοτε συµβαίνει εργοδότες και 
εργαζόµενοι να έχουν κοινά αιτήµατα και επίσης κοινούς 
στόχους. Ας είναι. 
Κάποιοι ελάχιστοι συνάδελφοι δεν διαφοροποιήθηκαν µόνο 
στα λόγια, αλλά και έµπρακτα. Γύρισαν την πλάτη στον 
κλάδο µας και έσπευσαν να καταθέσουν προσφορές, όταν 
όλοι εµείς οι άλλοι απείχαµε, ελπίζοντας πως έτσι θα 
αρπάξουν την ευκαιρία. Προσωπικά λυπάµαι για τη στάση 
αυτών των – ευτυχώς – ελάχιστων. 
Το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ στην τελευταία συνεδρίασή του 
οµόφωνα αποφάσισε να παραπέµψει τους συναδέλφους 
αυτούς, όσους φυσικά είναι µέλη του, στο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο. Θεωρήσαµε ότι έχουµε χρέος να προασπίσουµε 
τον αγώνα του συνόλου των συναδέλφων. Το ∆.Σ. δεν 
αποφάσισε την ανανέωση των αποχών, είναι όµως , ανά 
πάσα στιγµή σε ετοιµότητα για δράση και επανάληψη των 
κινητοποιήσεων σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες 
Εργοληπτικές Οργανώσεις και κυρίως Τ.Ε.Ε και ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 
Την ίδια ώρα ο ΣΑΤΕ επιδιώκει να γίνει πιο χρήσιµος προς 
όλους τους συναδέλφους. 
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Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούµε όλο και περισσότερο 
τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης. 
Αναµορφώνουµε συνεχώς την ιστοσελίδα µας, αλλά, 
κυρίως, την εµπλουτίζουµε µε νέο χρήσιµο υλικό. 
Για όσους δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους, δηµοσιεύονται 
πλέον όλοι οι διαγωνισµοί µε αναφέρονται σε έργα άνω 
των δυο εκατοµµυρίων ευρώ, ταυτόχρονα ο µειοδότης και 
η έκπτωση που έδωσε. Ήδη στην ιστοσελίδα µας µπορεί 
κανείς να δει όλες τις δηµοπρατήσεις που έγιναν από τις 26 
Απριλίου 2007 και µετά. Κάθε εβδοµάδα θα προστίθενται 
τα νεότερα στοιχεία. 
∆εν είναι διόλου εύκολη δουλειά σας βεβαιώνω. Θέλει και 
κόπο και χρόνο για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία αυτά, 
καθώς, όπως γνωρίζετε, µια περίεργη αντίληψη περί 
διαφάνειας διατρέχει όλο τον δηµόσιο και τον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα της χώρας µας, παρά τα περί του αντιθέτου 
επαγγελλόµενα και προβλεπόµενα από κοινοτικές οδηγίες 
και νόµους. 
Στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ δηµοσιεύονται άµεσα οι 
γνωµοδοτήσεις του νοµικού µας συµβούλου, αλλά και οι 
γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
Όπως φυσικά και όλες οι εγκύκλιοι και αποφάσεις, 
ανακοινώσεις υπουργείων και φορέων που χρειάζεστε για 
την άµεση και διαρκή ενηµέρωσή σας. Όλα αυτά θα 
εµπλουτιστούν στο εξής µε περισσότερο υλικό, κυρίως, 
όµως, θα κωδικοποιηθούν κατά τρόπο που θα 
διευκολύνουν την πρόσβασή σας στις πληροφορίες που 
ανά πάσα στιγµή θέλετε. 
Αξιοποιούµε τις συνδροµές των µελών µας προς δικό τους 
όφελος. Επιστρέφουµε τα χρήµατα που κάθε χρόνο 
καταβάλουν στο ΣΑΤΕ µε την µορφή σύγχρονων, 
ταχύτατων και άµεσων υπηρεσιών. Αυτός είναι ο σκοπός 
της ύπαρξης του Συνδέσµου µας και από αυτόν δεν 
αποκλίνουµε. 
Επιδιώκουµε έναν ΣΑΤΕ χρήσιµο, δυναµικό και διαρκώς 
εξελισσόµενο, προς όφελος του εργοληπτικού κόσµου. 
Στην κατεύθυνση αυτή το ∆.Σ. ενέκρινε και την πρόταση 
για ορισµένες αλλαγές στο Καταστατικό του Συνδέσµου 
µας. ∆ίχως να αλλάζει η διακηρυκτική πράξη ίδρυσή του, 
χωρίς αποκλίσεις από τους στόχους που χάραξε και 
υπηρέτησε όλα τα προηγούµενα χρόνια, ο ΣΑΤΕ δεν µπορεί  
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να αγνοήσει τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν και αυτές που 
επέρχονται στον κλάδο µας και δεν µπορεί να τις 
παραβλέψει. 
Οι αλλαγές που προτείνουµε (σας έχουν διανεµηθεί) 
αποσκοπούν στη διεύρυνση των µελών του ΣΑΤΕ, την 
ενσωµάτωση και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων, έτσι 
ώστε και να καταστεί αντιπροσωπευτικότερος ο Σύνδεσµός 
µας, αλλά και αν ενδυναµωθεί η φωνή του. 
Στη συγκεκριµένη συγκυρία των προβληµάτων που 
πληθαίνουν και γενικεύονται, µια τέτοια απόφαση είναι 
κρίσιµη και αναγκαία. 
Ως ΣΑΤΕ εµµένουµε τη διακηρυγµένη εδώ και πολλά 
χρόνια θέση για την ενοποίηση των εργοληπτικών 
οργανώσεων. Σήµερα που τα προβλήµατα είναι κοινά για 
όλους (οι διαφορές, όπου υπάρχουν, ελάχιστες 
επιβεβαιώνουν τον κανόνα) αυτός ο στόχος προβάλλει ως 
αδήριτη ανάγκη. 
Βρισκόµαστε σε συνεχή διάλογο µε τις άλλες εργοληπτικές 
οργανώσεις, αλλά και µε το εποπτεύον υπουργείο, που για 
εµάς παραµένει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, παρά τις προσπάθειες άλλων 
υπουργείων να υφαρπάξουν ύλη και αρµοδιότητες. 
Στη διάρκεια του 2007, σε αλλεπάλληλες συναντήσεις 
θέσαµε µε έµφαση τα ζητήµατα που µας απασχολούν 
καταθέτοντας και συγκεκριµένες προτάσεις. Το 
επαναλάβαµε εγγράφως. Βρισκόµαστε σε έναν ανοιχτό 
διάλογο µε τον υφυπουργό ∆ηµοσίων Έργων Θεµιστοκλή 
Ξανθόπουλο, σύµφωνα και µε την υπόδειξη του υπουργού. 
Έχουµε κωδικοποιήσει τα µείζονα ζητήµατα, αλλά και τις 
απόψεις και τις προτάσεις µας. Θα µου επιτρέψετε να 
αναφερθώ σ’ αυτά, επίσης µε κωδικοποιηµένο τρόπο, 
ελπίζω και µε τη δέουσα σαφήνεια. 
1) Ταυτότητα έργου - ∆ιαφάνεια 
Σκόπιµο και χρήσιµο είναι να καθιερωθεί αµέσως η 
υποχρέωση όλων των δηµόσιων υπηρεσιών για την 
καταχώριση σε ειδική βάση δεδοµένων των στοιχείων και 
πληροφοριών κάθε έργου. Η βάση αυτή, προφανώς στο 
διαδίκτυο, αφενός θα διασφαλίζει την απαραίτητη 
δηµοσιότητα, παράλληλα θα αποτελεί ένα αρχείο της 
ταυτότητας κάθε έργου που εκτελείται στη χώρα µας. 
Πιστεύουµε ότι µε αυτό τον τρόπο θα υπάρχει µια 
ξεκάθαρη και απλουστευµένη αποτύπωση της πορείας των  
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έργων και ενός εκάστου εξ αυτών, έτσι ώστε να αποτραπεί 
στο εξής κάθε ενδεχόµενο πολιτικής εκµετάλλευσης µε 
προβολή ανυπόστατων στοιχείων, ενώ το σύνολο των 
αµέσως ή εµµέσως εµπλεκοµένων στα δηµόσια έργα θα 
έχουν µια ξεκάθαρη εικόνα για όσα επιτελούνται σ’ αυτόν 
τον εξαιρετικά σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας. 
2) Απλοποίηση διαδικασιών διαγωνισµών 
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Πολιτικής Ηγεσίας του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για απλούστευση των διαδικασιών σε όλες τις 
φάσεις δηµοπράτησης και ανάθεσης των έργων, τόσο οι 
υπηρεσίες, όσο και οι επιχειρήσεις ταλαιπωρούνται 
αφάνταστα από µια σειρά ασήµαντα γραφειοκρατικά 
θέµατα. 
Οι επιχειρήσεις πελαγοδροµούν µεταξύ νόµων, προεδρικών 
διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
γνωµοδοτήσεων νοµικών συµβούλων, διεύθυνσης 
νοµοθετικού έργου ΥΠΕΧΩ∆Ε, επιτροπών άρθρου 18 στις 
Περιφέρειες, Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. ∆ίχως όλα αυτά 
να διασφαλίζουν ότι τα έργα θα γίνουν ταχύτερα, 
καλύτερα και φθηνότερα. 
Θεωρούµε ότι είναι απολύτως εφικτό σε πολύ σύντοµο 
διάστηµα (ενδεχοµένως και δυο µηνών) οµάδα εργασίας 
στην οποία θα µετέχουν εκπρόσωποι των φορέων των 
εργοληπτών, να δώσει συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες 
προτάσεις απλούστευσης των διαδικασιών, κατάργησης 
µιας σειράς δικαιολογητικών ή εναλλακτικά µεθόδους 
αυτόµατης και ηλεκτρονικής συγκέντρωσης τους από τις 
υπηρεσίες, κατά τα πρότυπα που έχουν ήδη καθοριστεί και 
λειτουργούν άλλα συστήµατα, όπως του υπουργείου 
Εσωτερικών, του ΚΕΠΥΟ κ.α. µε τα οποία επιτυγχάνεται 
οικονοµία σε χρόνο, χρήµα, µε παράλληλα διασφάλιση της 
εγκυρότητας των στοιχείων. 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ενώ οι ξένες εταιρείες που 
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς έργων στη χώρα µας 
προσκοµίζουν ελάχιστο αριθµό δικαιολογητικών, οι 
ελληνικές κάθε φορά υποχρεώνονται να συγκεντρώνουν 
και να καταθέτουν πολυσέλιδο τόµο ή τόµους. Είναι 
προφανές ότι αυτή η διάσταση, πέρα από την ταλαιπωρία 
υπηρεσιών και επιχειρήσεων, αντιβαίνει και στην ίση 
µεταχείριση των επιχειρήσεων. 
Πιστεύουµε ότι η απλούστευση των διαδικασιών και 
δικαιολογητικών θα αποτελέσει µια εξαιρετική προσφορά  
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προς όλους τους εµπλεκοµένους στα δηµόσια έργα και 
ταυτόχρονα µια ευκαιρία περαιτέρω διασφάλισης της 
διαφάνειας των διαγωνισµών. 
3) Σ∆ΙΤ 
Άποψή µας, διατυπωµένη και δηµοσίως, είναι πως οι Σ∆ΙΤ 
συνιστούν ένα θετικό εργαλείο για την εκτέλεση 
ορισµένων και συγκεκριµένων δηµόσιων έργων, 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Με κανένα τρόπο, ωστόσο, δεν 
µπορεί η µέθοδος αυτή να γίνει αποδεκτή ως πανάκεια 
στην προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων 
υποδοµών της χώρας. 
Θεωρούµε ότι οι Σ∆ΙΤ θα πρέπει να έχουν ένα ξεκάθαρο 
πλαίσιο, τεχνικό και οικονοµικό, εφαρµογής τους, βάση 
του οποίου θα συνάπτονται οι συµβάσεις και οπωσδήποτε 
αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάρτηση και αρµονία µε 
το πλαίσιο που διέπει όλα τα δηµόσια έργα στη χώρα µας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση και µε αυτό το σκεπτικό θα 
ανταποκριθούµε στο αίτηµα της αρµόδιας Γραµµατείας του 
υπουργείου Οικονοµίας για συνεργασία. 
4) Απλούστευση και προσαρµογή της νοµοθεσίας 
στις σύγχρονες απαιτήσεις και τα δεδοµένα της Ε.Ε. – 
ο επιτελικός ρόλος του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Για το σύνολο του τεχνικού κόσµου της χώρας µας ο ρόλος 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε πρέπει να ενισχυθεί και αναδειχτεί. 
Ταυτόχρονα να εκσυγχρονιστεί στην κατεύθυνση ενός 
ηγετικού και επιτελικού ρόλου σε ότι αφορά το σύνολο των 
τεχνικών έργων. 
Στην κατεύθυνση αυτή και µε δεδοµένο ότι οι διεθνείς 
απαιτήσεις και ειδικότερα οι απαιτήσεις της Ε.Ε. 
διαµορφώνουν συνθήκες µεγάλου ανταγωνισµού, είναι 
αναγκαία όχι απλώς η κωδικοποίηση και απλούστευση της 
νοµοθεσίας, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις η αναθεώρησή 
της. Είναι καιρός, για παράδειγµα, να εισαχθεί και στη 
χώρα µας η εφαρµογή του FIDIC, κάτι που έκαναν αµέσως 
η Ρουµανία και η Βουλγαρία όταν τέθηκε το θέµα της 
ένταξής τους στην Ε.Ε. 
Η άποψη της αναθεώρησης της νοµοθεσίας έχει ωριµάσει 
µεταξύ των µελών του κατασκευαστικού κόσµου και από 
αυτή την άποψη αισθανόµαστε ότι ήρθε η ώρα να 
προχωρήσουµε σε έναν ειλικρινή και χρονικά σύντοµο 
διάλογο, που θα οδηγήσει στη διαµόρφωση ενός νέου 
πεδίου που θα διασφαλίζει τη γρήγορη, οικονοµικότερη και  
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τεχνικά αρτιότερη παραγωγή των έργων, µέσα σε υγιείς 
για τις επιχειρήσεις συνθήκες ανταγωνισµού. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταµατήσει η διαρκής 
ακύρωση του βασικού νοµοθετικού έργου που παράγει το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε νοµοθέτηση εξαιρέσεων διαφόρων φορέων ή 
κατηγοριών έργων, που αποδυναµώνει την προσπάθεια και 
προκαλεί σύγχυση στην υλοποίηση των υποδοµών της 
χώρας. Ο ρόλος του ΥΠΕΧΩ∆Ε πρέπει να είναι και να µείνει 
αναντικατάστατος. 
5) Ανεπάρκεια θεσµικού πλαισίου 
Σε συνέχεια όσων αµέσως προανέφερα, οφείλω να 
επισηµάνω και την ευρύτατα διαπιστωµένη ανεπάρκεια του 
θεσµικού πλαισίου που διέπει την εκτέλεση των έργων στη 
χώρα µας. Ανεπάρκεια που οδηγεί συχνά σε εµπλοκές, οι 
οποίες είτε οδηγούν σε ατέρµονες δικαστικές διενέξεις, είτε 
σε χρονικές υστερήσεις που έχουν συνέπεια την απώλεια 
κονδυλίων από την Ε.Ε. 
Ορθώς ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε πριν από λίγο καιρό 
διατύπωσε την άποψη ότι δεν µπορεί να γραφεία των 
εργοληπτών να µεταβληθούν σε δικηγορικά γραφεία, αλλά 
αυτή είναι η µισή αλήθεια. Γιατί η άλλη µισή κρύβεται πίσω 
από την καθηµερινή πραγµατικότητα που υποχρεώνει κάθε 
εργολήπτη να έχει στο πλευρό του και έναν δικηγόρο αν 
θέλει να κάνει τη δουλειά του. 
Είναι φανερό ότι ήρθε η ώρα να δούµε ξεκάθαρα το θέµα 
της συνολικής αναθεώρησης και συµπλήρωσης του 
θεσµικού πλαισίου που διέπει την εργασία µας. Και αυτό, 
κατά τον ΣΑΤΕ, πρέπει να γίνει εντός της χρονιάς που 
ξεκίνησε. Μην λησµονούµε ότι είναι η χρονιά που 
προβλέπεται να γίνει η επανάκριση των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. Είναι ευκαιρία να γίνει µε βάση ένα νέο 
πλαίσιο που θα δίνει προοπτική στις επιχειρήσεις µας, αλλά 
και θα διασφαλίζει την εκτέλεση των δηµόσιων έργων. 
Ο ΣΑΤΕ είναι αποφασισµένος να προχωρήσει στην υποβολή 
µιας συνολικής και τεκµηριωµένης πρότασης, την οποία θα 
εξειδικεύσει µετά από έναν ευρύτατο – όχι απαραιτήτως και 
χρονοβόρο – διάλογο µε τα µέλη του, αλλά και τους 
εκπροσώπους των άλλων εργοληπτικών οργανώσεων. 
Οφείλουµε να το κάνουµε και να το αναδείξουµε, ώστε να 
µην αυτοπεριοριζόµαστε στην γκρίνια και την κριτική που 
συνήθως ακολουθεί πρωτοβουλίες, ατελείς ή λανθασµένες 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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6) Τιµολόγια 
Η εµµονή σε τιµές που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Οι εργοληπτικές 
εταιρείες καλούνται να υλοποιήσουν τα έργα µε 
προδιαγεγραµµένη ζηµιά ή (για όσους τυχόν έχουν 
…ελαστική συνείδηση) µε κατώτερη ποιότητα έργου. 
Είναι απαράδεκτο να αρνείται το υπουργείο να δεχτεί, 
έστω, αυτό που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία, την 
µεγάλη αύξηση του κόστους υλικών και εξοπλισµού. Τα 
έργα δεν γίνονται µε λόγια, γίνονται µε υλικά, µηχανήµατα 
και ανθρώπινη εργασία. 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι και πολλά ακόµη τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Αναδείξαµε τα 
σηµαντικότερα και πλέον επείγοντα κατά τη γνώµη µας. 
Αυτά που θα κάνουν τη διαφορά αν αντιµετωπιστούν 
άµεσα και συγκροτηµένα, που θα επιτρέψουν να 
δηµιουργηθεί κλίµα και έδαφος συνεργασίας για την 
επίλυση των υπολοίπων. 
Θέλω να πιστεύω ότι βρισκόµαστε στο σωστό δρόµο, ότι 
αχνοφαίνεται αυτή την περίοδο «φως στο τούνελ». 
Τουλάχιστον αυτή την ατµόσφαιρα αποπνέει η συζήτησή 
µας µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. ∆είχνουν να αντιλαµβάνονται ότι τα 
πράγµατα δεν πάνε πιο κάτω. Ότι ο κίνδυνος της 
απαξίωσης του παραγωγικού κατασκευαστικού δυναµικού, 
εγκυµονεί ακόµη µεγαλύτερους κινδύνους για τη χώρα, µε 
τεράστιες επιπτώσεις στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. 
Ισχυρίζονται ότι κάτι θα κάνουν, γι’ αυτό, άλλωστε, 
επιζητούν τον διάλογο µαζί µας. 
Προσερχόµαστε σ’ αυτόν µε την ελπίδα ότι δεν θα 
µακρύνει, αλλά και θα είναι αποτελεσµατικός. 
Έχουµε φωνή, ξέρουµε το δίκιο µας, αλλά και το ωφέλιµο 
για το κοινωνικό σύνολο. 
Χρειαζόµαστε, όµως, και τη δική σας συµπαράσταση, την 
αποδοχή και τη στήριξή σας, για να δυναµώσουµε τη φωνή 
µας να καταστήσουµε σαφές στους συνοµιλητές µας ότι 
πρακτικές του «διαίρει και βασίλευε» που βρήκαν στο 
παρελθόν οπαδούς, σήµερα δεν θα έχουν καµιά τύχη 
µεταξύ των εργοληπτών. Τα προβλήµατα είναι και σοβαρά 
και ηµέρα µε την ηµέρα επιδεινούµενα. 
∆εν πάει άλλο. 
Σας ευχαριστώ. 
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