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                 Π Ρ Ο Σ   Τον 

          Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

         κ. Γεώργιο Σουφλιά                      

          Χαρ. Τρικούπη 182                       

         101 78  ΑΘΗΝΑ 

  

ΘΕΜΑ:  «Κρίσιµα Προβλήµατα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων»  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, τόσο ως αρµόδιος υπουργός, όσο και γενικότερα από τη 
συµµετοχή σας στα ανώτατα όργανα χάραξης και παρακολούθησης της κυβερνητικής 
πολιτικής, το 2008 υπήρξε εξαιρετικά δυσµενής χρονιά για ολόκληρο τον κατασκευαστικό 
τοµέα. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα δηµόσια έργα, θυµίζουµε ότι το 2008 – χρονιά κατά την οποία η 
χώρα είχε την ευκαιρία αλλά και την υποχρέωση να απορροφήσει σηµαντικό µέρος των 
µεγάλων  χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ –ο κλάδος των 
κατασκευών, δηλαδή οι: 

 Τεχνικές Εταιρείες 

 Ατοµικοί Εργολήπτες 

 Υπεργολάβοι και Προµηθευτές 

 Μηχανικοί και Τεχνικό Προσωπικό 

 Υπάλληλοι και Εργαζόµενοι 

περιήλθαν σε απελπιστική κατάσταση. 

Επιπροσθέτως, γνωρίζετε πως από τα χρόνια προβλήµατα του κλάδου, όχι µόνον δεν έχει 
επιλυθεί ουσιαστικά κανένα, αλλά αντίθετα, αυτά έχουν οξυνθεί στο µέγιστο βαθµό. 

Συγκεκριµένα, τα περιθώρια κέδρους έχουν µηδενιστεί λόγω: 

 Των απαράδεκτα χαµηλών (εξωπραγµατικών) τιµολογίων και  

 Του ανήλεου ανταγωνισµού που εν πολλοίς οφείλεται στην έλλειψη αντικειµένου 
(συνεχής µείωση αριθµού και προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων έργων) και στην 
οικονοµική ασφυξία των εταιρειών από τη µία εξαιτίας των µεγάλων καθυστερήσεων 
πληρωµών,  από την άλλη εξαιτίας του δυσβάσταχτου, πλέον, κόστους 
χρηµατοδότησης και εξασφάλισης  εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες. 

∆υστυχώς, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε ότι παρότι στις κατά καιρούς πραγµατοποιούµενες 
συναντήσεις των Οργανώσεων των Εργοληπτών µε την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
αναγνωρίζεται το δίκαιο των αιτηµάτων µας, ουδεµία πρακτική ενέργεια εκδηλώνεται στην 
συνέχεια για την αντιµετώπισή τους. 
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Προς άρση οποιασδήποτε αµφιβολίας, επισηµαίνουµε ορισµένα από τα προβλήµατα 
τα οποία, στην παρούσα φάση, θεωρούµε ως κυριότερα: 

α) Παρόλο που οι αρµόδιες επιτροπές που ορίσθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχουν οµόφωνα 
καταλήξει προ πολλών µηνών σε νέα βελτιωµένα Τιµολόγια Υδραυλικών και Οικοδοµικών 
εργασιών, αυτά παραµένουν στα συρτάρια. 

β) Οι παράλογα υψηλές Εγγυητικές Επιστολές που απαιτούνται σε συνδυασµό µε τις 
υπερβολικά αυξηµένες τραπεζικές προµήθειες, έχουν, κυριολεκτικά, αναδειχτεί - ιδίως στην 
παρούσα συγκυρία της χρηµατοπιστωτικής κρίσης - ως «βρόχος στο λαιµό» των 
επιχειρήσεων, µε κίνδυνο να τις οδηγήσουν στην κατάρρευση. 

γ) Η δηµοσιότητα των στοιχείων ανάθεσης έργων είναι από ανεπαρκής, έως 
ανύπαρκτη σε πολλές περιπτώσεις - καταστρατηγώντας τόσο την ευρωπαϊκή όσο 
και την ελληνική νοµοθεσία - µε συνέπεια να δηµιουργείται (δίκαια ή άδικα) 
η αίσθηση ότι στα πολύ µεγάλα έργα ακολουθείται κατά συρροή η πρακτική των 
απευθείας αναθέσεων και συµπληρωµατικών συµβάσεων, ενώ, αντίθετα, η 
αυστηρότητα και η διαφάνεια εξαντλείται στο χώρο των µικρών έργων. 

δ)  Η ∆15 του ΥΠΕΧΩ∆Ε λόγω επιπλέον φόρτου εργασίας από τις αναθεωρήσεις εγγραφής 
εκ της παρελεύσεως εξαετίας  - ανεξάρτητα από τη χορηγηθείσα εξαµήνου παράταση της 
ισχύος των πτυχίων - δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εάν δεν ενισχυθεί µε 
πρόσθετο προσωπικό ή εάν δεν δηµιουργηθούν οµάδες εργασίες από τους υπηρετούντες 
υπαλλήλους και εργαστούν επιπλέον ηµέρες και ώρες.    

ε) Οι συντελεστές αναθεώρησης 2ου, 3ου και 4ου τριµήνου 2008, που 
ανακοινώθηκαν µε χαρακτηριστική καθυστέρηση (µεταξύ 10-15 ∆εκεµβρίου), είναι 
αµφίβολο εάν έγινε εφικτό να πιστοποιηθούν  και  να πληρωθούν εντός του 
2008, µε συνέπεια να χαθούν - και µόνο εξ' αυτής της αιτίας - σηµαντικά 
κονδύλια της Ε.Ε. Το σπουδαιότερο, βέβαια, είναι ότι οι αναθεωρήσεις αυτές ούτε κατ' 
ελάχιστο καλύπτουν τις τεράστιες αυξήσεις κοστολογίου σε βασικά υλικά και εργασίες που 
καταγράφηκαν τους προηγούµενους µήνες, οι οποίες σώρευσαν τεράστιες ζηµιές στις 
επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από τα πραγµατικά στοιχεία της αγοράς - και δίχως διάθεση 
υπερβολής - η απόκλιση πραγµατικών αυξήσεων και αναθεωρήσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
επιβεβαιώνει όλους όσους µιλάνε για µια κατάφωρη αδικία σε βάρος των Τεχνικών 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

Σωρευτικά σ' αυτά τα µείζονα και επείγοντα προβλήµατα, έρχονται να 
προστεθούν πολλά άλλα γνωστά, όπως: 

• Η θεσµοθέτηση ΜΗΚΙΕ 

• Η δυνατότητα εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγµατος 

• Η απλοποίηση - εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις αναθέσεις 
έργων 

• Η διαδικασία κρίσης και κατάταξης των Επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, σύµφωνα µε τα 
προβλήµατα που σας έχουµε επισηµάνει.   

• Η γενικευµένη εφαρµογή των Σ∆ΙΤ 

Ζητήµατα που εκκρεµούν εδώ και πολύ καιρό και που ο συνδυασµός µε τα 
υπόλοιπα, ειδικά αυτή την περίοδο της γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας, 
οδηγεί σε ασφυκτικές έως εξουθενωτικές καταστάσεις την συντριπτική 
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πλειοψηφία των Τεχνικών Εταιρειών, αλλά και των Ατοµικών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων. 

Το φαινόµενο αδυναµίας εκπλήρωσης Οικονοµικών Υποχρεώσεων (σφραγισµένες 
επιταγές,  αδυναµία πληρωµών προσωπικού - υπεργολάβων - προµηθευτών, έλλειψη 
δυνατότητας τραπεζικού δανεισµού κλπ) τους τελευταίους µήνες έχει ενταθεί, 
µε πολλαπλασιαστικές αρνητικές συνέπειες στην αγορά. 

Πολλές εταιρείες (εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και µη) βάζουν «λουκέτο» ή, 
στην καλύτερη περίπτωση, προγραµµατίζουν στο αµέσως επόµενο διάστηµα 
σηµαντική µείωση προσωπικού, καθώς οι δραστηριότητές τους περιορίζονται. 
Ένας ολόκληρος κλάδος, που στήριξε και στηρίζει την οικονοµία της χώρας 
κατά γενική παραδοχή, ένας κλάδος στον οποίο προσφεύγουν αυτή την κρίσιµη 
περίοδο όλες οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την ύφεση και 
να ενδυναµώσουν την πραγµατική οικονοµία, στη χώρα µας νιώθει πως βρίσκεται 
υπό διωγµό.  

Η κατάσταση είναι κρίσιµη, η πραγµατικότητα φοβούµαστε ότι σας διαφεύγει και 
ο Φεβρουάριος του 2009 έφθασε ήδη στο µέσο του µε επιπτώσεις µη αναστρέψιµες. Κανένα 
χρονικό περιθώριο δεν υπάρχει. 

 
Κύριε Υπουργέ, 

Ζητάµε να καλέσετε άµεσα σε συνάντηση τους εκπροσώπους των Κατασκευαστών και να 
ορίσετε ολιγοήµερο χρονοδιάγραµµα για την άµεση επίλυση, κατά προτεραιότητα, των 
ακόλουθων ζητηµάτων: 

• ∆ιόρθωση συντελεστών αναθεώρησης µε βάση τις πραγµατικές αυξήσεις 

• Μείωση των πρόσθετων εγγυήσεων και καθορισµός ηµεροµηνίας λήξης των 
Εγγυητικών Επιστολών Καλής εκτέλεσης και Κρατήσεων 

• Άµεση έγκριση των προτεινόµενων από την αρµόδια επιτροπή τιµολογίων 
µε υποχρεωτική αναπροσαρµογή των τιµών ανά τρίµηνο βάση συντελεστών 
αναθεώρησης. 

Ταυτόχρονα, να δροµολογηθεί αµέσως η επίλυση και των άλλων προβληµάτων, 
ώστε να διασωθεί ο πολυπληθέστερος κλάδος της οικονοµίας µας, αυτός που 
συντελεί κατά το µεγαλύτερο ποσοστό στην ανάπτυξη της πραγµατικής 
οικονοµίας, ο µόνος που µπορεί να αναστρέψει την αρνητική πορεία της 
οικονοµίας µας. 

Παραµένοντας στην διάθεσή σας.  

           Μετά τιµής 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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