Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΩΝ,

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321
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Προς:
Τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
κο Ιωάννη Ραγκούση
Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων, κο ∆ηµήτρη Ρέππα
Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρµπίλη
Την Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης &
Θρησκευµάτων, κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου
Την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, κα Κατερίνα Μπατζέλη
Τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
κο Ευάγγελο Βενίζελου
Τον Υπουργό Πολιτισµού & Τουρισµού,
κο Παύλο Γερουλάνου
Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κα Μαρίλιζα Ξενογιανακοπούλου

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας αναθέσεις.

Κύριε Υπουργέ,
είναι, πιστεύουµε, κοινή διαπίστωση όλων ότι µία από τις αιτίες που οδήγησαν τη
χώρα στη σηµερινή δυσχερέστατη θέση είναι η κακοδιαχείριση και η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη
σπατάλη δηµοσίων πόρων.
Σας είναι άλλωστε γνωστό ότι ο επαγγελµατικός κλάδος των εργοληπτών δηµοσίων έργων
διέρχεται µία κρισιµότατη φάση, από την οποία είναι βέβαιο ότι δεν θα εξέλθει αλώβητος.
Ήδη εκατοντάδες µικρές, µεσαίες αλλά και µεγαλύτερες εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να
επιβιώσουν, πολλές δε απ’ αυτές έχουν ήδη εγκαταλείψει τα όπλα.

Μία από τις πολλές µάστιγες του εργοληπτικού χώρου είναι οι απευθείας αναθέσεις έργων
που γίνονται κυρίως από τους Ο.Τ.Α. αλλά και άλλους φορείς ή Υπηρεσίες, πολλαπλασιάζονται δε
κάθε φορά σε προεκλογικές περιόδους.
Για τον προσεχή Νοέµβριο έχουν προκηρυχθεί ήδη ∆ηµοτικές και για πρώτη φορά Περιφερειακές
εκλογές, µετά την εφαρµογή στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Επειδή είµαστε απολύτως βέβαιοι ότι για µία ακόµη φορά οι πελατειακές σχέσεις, που έχουν
καταγγελθεί από το σύνολο του πολιτικού κόσµου και έχουν καταδικασθεί στη συνείδηση
των πολιτών ως η κυριότερη, ίσως, αιτία του καταντήµατος στο οποίο έχουµε περιέλθει ως Κράτος και
ως κοινωνία, ΖΗΤΟΥΜΕ από εσάς ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΟΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
- ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ.
Όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις θα σταθούν στο πλευρό σας, εφόσον τολµήσετε να
προχωρήσετε σε µία τέτοια βαθύτατα εξυγιαντική πρωτοβουλία, που θα αποδείξει στην πράξη το
πώς επιβάλλεται το κράτος δικαίου και διασφαλίζεται το δηµόσιο χρήµα.
Είµαστε βέβαιοι ότι πολλοί θα είναι αυτοί που θα πολεµήσουν µία τέτοια τολµηρή ρύθµιση, αλλά
αυτοί θα είναι όσοι έχουν συνηθίσει να κινούνται στο σκοτάδι.
Κύριε Υπουργέ, τολµείστε και εµείς θα είµαστε δίπλα σας.
Με τιµή
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις

