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Κύριε  Πρόεδρε, 

 

Με κατάπληξη διάβασα στο ηλεκτρονικό µου ταχυδροµείο τις απόψεις του Προέδρου του ΣΠΕ∆ΕΘ 

κ. Γάγαλη Γεωργίου όπως αυτές καταγράφονται στην από 09/09/2010 επιστολή διαµαρτυρίας που σας 

απέστειλε και νιώθω πραγµατικά την ανάγκη να τις σχολιάσω κυρίως εν είδη «τραγικού 

ευθυµογραφήµατος». 

 

 Ο «ευθυµογραφικός τόνος» επειδή µου είναι αδιανόητο στον ορθό λόγο να κατανοήσω απόψεις, 

που απαλείφουν το κακούργηµα µε την επίκληση της «κακοµοιριάς» και του αδιεξόδου το «τραγικό», όµως 

επειδή µε θλίψη διαπιστώνω ότι κάθε φορά που ένας πολίτης, µια οµάδα πολιτών ή η συνεταγµένη 

πολιτεία εν τέλει κάνει ένα βήµα προς την κατεύθυνση πάταξης της διαφθοράς και της παρανοµίας 

προσκρούει στους «θεµατοφύλακες» των συµφερόντων της οποιασδήποτε συντεχνίας. 

 

Αυτόκλητους υπερασπιστές της «τιµής» και «υπόληψης» του κλάδου έχουµε γνωρίσει πολλούς στο 

παρελθόν. Εξάλλου η επαγγελµατική συνείδηση δοµείται µέσα από την καθηµερινότητα του µόχθου και της 

προσπάθειας και ένα δηµοσίευµα στον τύπο, το οποίο τελικά αποκαλύπτει «Μεγάλες Αλήθειες», δεν θέτει 

σε αµφισβήτηση την εντιµότητα και αξιοπρέπεια της πλειοψηφίας του Εργοληπτικού Κόσµου, ούτε θίγει την 

υπόληψη του κλάδου. Απλά κάνει ένα βήµα προς την κατεύθυνση της εξάλειψης νοσηρών ροπών στον 

κλάδο, βήµα µε το οποίο κάποιοι φαίνεται ότι διαφωνούν. 

 

∆εν καταλαβαίνω τον υπαινιγµό αν θα έπρεπε από το δηµοσίευµα να µαθαίναµε και το όνοµα της 

εταιρείας η οποία θα έπρεπε να αναλάβει το έργο εκείνο όµως που σαφώς υποστηρίζουµε είναι ότι η 

Εταιρεία που εξέδωσε την πλαστή εγγυητική, την οποία µάλιστα κατονοµάζει, πρέπει το δηµοσίευµα να 

εξοβελισθεί από το Σώµα των Εργοληπτικών επιχειρήσεων και να διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο 

ΜΕΕΠ του ΥΠΟΜΕ∆Ι µε συνοπτικές διαδικασίες. 

 

Ο Γράφων απέχω πολύ από το να ανήκω στην «Ελίτ» των µεγαλοεταιρειών που απεργάζονται 

φωτογραφικές διατάξεις, «στήνουν» µελετοκατασκευές και προσκλήσεις ούτε πολύ περισσότερο 

αισθάνοµαι «κακοµοίρης» ώστε να εκλιπαρώ την ανοχή του νόµου σε έκνοµες δραστηριότητες και 

κακουργηµατικές πράξεις. 
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Ο «κακοµοίρης» απατεώνας είναι το ίδιο απατεώνας µε τον ευυπόληπτο δολοπλόκο, που ροκανίζει 

το ∆ηµόσιο Χρήµα και δεν δικαιούται κανείς «Πρόεδρος να προσδιορίζει προτεραιότητες για το ποιος 

«απατεώνας» θα διωχθεί πρώτος και ποιος δεύτερος. Πρέπει αµφότεροι να λογοδοτήσουν άµεσα και  

ταυτόχρονα. 

 

Η Συρρίκνωση της Π.∆.Ε. και η γενικότερη κακοδαιµονία κλάδου δεν δηµιουργεί «άλλοθι» σε 

κακουργηµατικές πράξεις. 

 

Θυµίζω στον αξιότιµο κ.Πρόεδρο του ΣΠΕ∆ΕΘ ότι η έκδοση πλαστής εγγυητικής επιστολής  

Συµµετοχής ή Καλής Εκτέλεσης έργου είναι πλαστογραφία µετά χρήσεως και απάτη και συνιστά 

«κακούργηµα» για τον δράστη. 

 

Συνεπώς δεν υφίσταται το δίληµµα όπως το θέτει στην επιστολή του ο κ.Πρόεδρος για το εάν η 

πλαστή εγγυητική είναι ή δεν είναι περισσότερο παράνοµη από το στήσιµο των µελετοκατασκευών και τις 

αναθέσεις µε φωτογραφικές διατάξεις. Είναι απλά και οι δύο συµπεριφορές εκτός περιθωρίων του Νόµου. 

 

Κύριε Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ., µετά τα παραπάνω καθίστανται σαφές ότι ο 

κλάδος των Εργοληπτών ουδόλως ενστερνίζεται τις «ατυχείς» απόψεις του αξιότιµου κ.Προέδρου του 

ΣΠΕ∆ΕΘ και εκλεγµένου µέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ., όπως αυτές καταγράφονται στην 

από 09/04/10 επιστολή που σας απέστειλε. 

 

Αντίθετα ο εργοληπτικός κόσµος πορεύεται σε ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον µε 

αξιοπρέπεια και στόχο να παραµείνει οικονοµικά ζωντανός. 

 

Στηλιτεύει ταυτόχρονα έκνοµες συµπεριφορές συναδέλφων και Εργοληπτικών Εταιρειών, οι οποίες 

εξάλλου αποτελούν οικτρή µειοψηφία και ως εκ τούτου ταυτίζεται απόλυτα µε το δηµοσίευµα το οποίο 

ορθώς κατά την άποψη µου αναπαραγάγατε. 

 

                                                    Με συναδελφικούς Χαιρετισµούς 

 

                                                                                                   ∆ηµήτριος Παπανικολάου 

                          Πολιτικός Μηχανικός 

                         Τηλ: 6944/622944 

 

 

 
Συνηµµένο: Η από 9/9/2010 επιστολή του Προέδρου του ΣΠΕ∆ΕΘ κ. Γάγαλη Γεωργίου   



Γιώργος Γάγαλης       Προς 

Μηχ/γος Μηχ/κός – Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων   Τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ     Κο Χ. Βλαχοκώστα 

Αριστοτέλους 10 – 54623 GR      Τα µέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ 

ΤΗΛ 2310 264131 - FAX 2310 225251 - MOB 6976 888021   (δια χειρός του Κου Προέδρου) 
EMAIL ggaga@otenet.gr 

 

Αγαπητέ συνάδελφε Πρόεδρε & συνάδελφοι µέλη της αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, 

Είναι φανερή, σε όλους νοµίζω, η προσπάθειά που φιλότιµα καταβάλλεις, να προσδώσεις στο 
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ένα νέο πνεύµα, άµεσης και έγκαιρης ενηµέρωσης και 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της Αντιπροσωπείας και του Προεδρείου. 

Όµως είµαι υποχρεωµένος να σε εγκαλέσω, µια και στην προσπάθειά σου αυτή, δεν επιτρέπεται 
να γίνεσαι ακούσιος αναπαραγωγός προβοκατόρικων δηµοσιευµάτων, που, αν µη τι άλλο, προξενούν 
ερωτηµατικά σχετικά µε την σκοπιµότητά τους. 

Στην τελευταία επικοινωνία σου, µαζί µας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 8/9/2010, µας 
επισύναψες, καθ’ υπόδειξη του συναδέλφου Κου ∆. Τσουρέκα, δηµοσίευµα µε τον φοβερό τίτλο «ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΟΜΠΙΝΑ – ΓΕΜΙΣΕ ΠΛΑΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ Η ΑΓΟΡΑ» και µε εξ’ ίσου φοβερά συµπεράσµατα 
«ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑ∆Α ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΤΖΗ∆ΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ», ενώ παρακάτω ο συντάκτης διαπιστώνει 
περισπούδαστα ως ειδικός, ότι «ΕΤΣΙ ΤΙΝΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ». 

Θα έλεγα ότι το µόνο που λείπει από το άρθρο είναι να µάθουµε, ποια εταιρία θα έπρεπε να έχει 
αναλάβει το αεροδρόµιο της Σητείας, ώστε να µην τιναχθεί το έργο στον αέρα. 

∆εν γνωρίζω τους λόγους, που αυτό το άκρως δυσφηµιστικό για τον κλάδο µας άρθρο, άρεσε τόσο 
πολύ στον συνάδελφο Κο ∆. Τσουρέκα, ώστε ένιωσε την ανάγκη να το µοιρασθεί µαζί µας. 

Αυτό που, ως Πρόεδρος του Συνδέσµου Εργοληπτών Θεσσαλονίκης µετά βεβαιότητας γνωρίζω, 
είναι ότι, από το 1995 και εντεύθεν, οργανωµένα µεγαλοσυµφέροντα, οι «νταβατζήδες» του Κ. Καραµανλή, 
προσπαθούν ανελλιπώς και µε κάθε µέσο, να παρουσιάσουν τους «εργολάβους» συλλήβδην ως αεριτζήδες, 
απατεώνες και ως καταχραστές του δηµόσιου χρήµατος. 

Κατά διαβολική σύµπτωση, τα δηµοσιεύµατα αυτά πυκνώνουν κάθε φορά που επίκειται αλλαγή του 
Νόµου περί ∆ηµοσίων Έργων. Κατά διαβολική σύµπτωση επίσης, κάθε φορά ο Νόµος κόβεται και ράβεται 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των «υγιών και καλών» µεγαλοεταιριών και πάντα σε βάρος των «αεριτζήδων, 
απατεώνων κλπ κλπ» «εργολάβων» (δηλαδή της παρείσακτης µάζας των αυτοαπασχολούµενων µηχανικών 
κατασκευαστών και των µικρών τεχνικών εταιριών). 

Και µε πρόσχηµα την προστασία του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισµού, δηλαδή την 
παρεµπόδιση του ανταγωνισµού των µεγάλων από τους µικρούς, κάθε φορά βιώνουµε την θέσπιση ενός 
ακόµη εµποδίου, στην επαγγελµατική δραστηριότητα των µικροµεσαίων, ώστε να προσπαθήσει ο 
µικροµεσαίος να υπερπηδήσει το εµπόδιο, να σπάσει τα µούτρα του και να µας «αδειάσει την γωνιά». «Το 
υπουργείο φέρνει ρύθµιση για να χάνουν το πτυχίο τους οι πλαστογράφοι» θριαµβολογεί ο αρθρογράφος, 
«και να παίρνουµε τα έργα τους εµείς, να κάνουµε µεγαλύτερους τζίρους και µεγαλύτερα κέρδη», 
συµπληρώνω εγώ. 

Θα µπορούσα επίσης να συµπληρώσω, να θεσπισθεί άµεσα, να χάνουν το πτυχίο τους και αυτοί 
που «στήνουν» τις µελετοκατασκευές, αυτοί που «στήνουν» αναθέσεις µε «προσκλήσεις», αυτοί που 
«στήνουν» «φωτογραφικές» διατάξεις διαγωνισµών για τον εαυτό τους και τους φίλους τους κλπ κλπ. 

Τι κι’ αν αλλάξαν Υπουργοί και Κυβερνήσεις, το µοτίβο παραµένει το ίδιο. Με πρόσχηµα την 
προστασία του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισµού, θεσπίστηκαν κατά σειρά τα εξής αρρωστηµένα «µέτρα 
υπέρ του υγιούς ανταγωνισµού»: 



Το 1995 η περιβόητη «αιτιολόγηση», το 1998 ο περίφηµος «µαθηµατικός τύπος», το 2001 το 
εφεύρηµα της «συγχώνευσης εργοληπτικών εταιριών», το 2004 η ανακάλυψη των πρόσθετων εγγυήσεων 
«Σουφλιά», το 2010 τι µας περιµένει. 

Η πορεία είναι γνωστή. Οι εξήντα περίπου εταιρίες ανώτατης τάξης έγιναν εντός µίας δεκαετίας το 
2010 µόλις 2 και µισή, τα πακέτα της Ευρώπης φαγώθηκαν χωρίς να το καταλάβουµε, τα Ολυµπιακά έργα 
δόθηκαν κατ’ ανάθεση επειδή «καθυστερήσαµε», όµως όλα αυτά δεν έφθασαν, οι αυτοαπασχολούµενοι 
µηχανικοί κατασκευαστές και οι µικρές τεχνικές εταιρίες επιβιώνουν ακόµη, σε πείσµα των καιρών και των 
νοµοθετηµάτων (και προσφάτως και της «τρόϊκας»). 

Οι νεοφιλελεύθεροι αλλά πρωτίστως οι νέο-σοσιαλιστικοί κύκλοι που οραµατίζονται έναν «ελεύθερο 
και υγιή» ανταγωνισµό, αφού εξοντωθούν φυσικά οι παρείσακτοι, αφού αποµείνουν στην αγορά µόνο οι 
«σοβαρές», «υγιείς», «δυνατές», κλπ κλπ εταιρίες, ώστε να κάνουν µεγαλύτερους τζίρους, µε µικρότερες 
εκπτώσεις και µε µεγαλύτερα υπερκέρδη, ζητούν από το ΥΠΟΜΕ∆Ι σκληρά µέτρα εδώ και τώρα.  

Ζητούν την διατήρηση και αυστηροποίηση των υπερβολικών (και αντισυνταγµατικών) και πάντως 
σίγουρα «ταξικών» πρόσθετων εγγυήσεων, την διατήρηση και ενίσχυση του καταστροφικού 2940/2001 (περί 
συγχωνεύσεων) και σκαρφίζονται νέους µαθηµατικούς τύπους και κριτήρια επιλογής, για να είµαστε σίγουροι 
ποιοι και µε τι αντίτιµο, θα παίρνουν τις δουλειές. 

Αν έχεις «παρά», αν έχεις να υποθηκεύσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, είσαι καλός 
κατασκευαστής. Αν δεν έχεις, είσαι παρείσακτος «αεριτζής», «απατεώνας» «εργολάβος» και δεν δικαιούσαι 
να «το παίζεις» τεχνική εταιρία, οφείλεις να αυτοκτονήσεις επαγγελµατικά υπέρ του υγιούς ανταγωνισµού. 

∆εν κατάλαβα ποτέ, γιατί η πλαστή εγγυητική είναι περισσότερο παράνοµη από το να «στήσεις» 
µία µελετοκατασκευή, αφού «λαδώσεις» το σύµπαν, ή από το να «στήσεις» µία ανάθεση µε την µέθοδο των 
«προσκλήσεων», ή από το να «στήσεις» τους όρους ενός διαγωνισµού, ώστε να φωτογραφίζεις για ανάδοχο 
τον εαυτό σου ή τους φίλους σου. Προφανώς, η ζηµία που προκαλείται στο κοινωνικό σύνολο από τις 
αναθέσεις αυτού του είδους είναι πολύ µεγαλύτερη, από αυτήν που προξενεί ο «κακοµοίρης» που δεν έχει 
να υποθηκεύσει, επειδή έδωσε µεγάλη έκπτωση, για να µπορέσει να αναλάβει κάποιο έργο, έστω µε 
τεράστια έκπτωση και να επιβιώσει. 

Και επειδή ενδεχοµένως να αναρωτιέσθε, τι τελικά πρεσβεύω, νοµίζω ότι πρέπει να πάµε πίσω 
ολοταχώς στον αρχικό Νόµο περί ∆ηµοσίων Έργων τον Ν1418/1984. Οι τεχνικές εταιρίες δεν είναι σίδερα, 
δεν είναι υποθήκες, δεν είναι εφηµερίδες, δεν είναι τράπεζες, είναι πρωτίστως τα στελέχη τους, οι µηχανικοί 
και οι εργατοτεχνίτες που τις απαρτίζουν, είναι η επιστηµονικότητα, η πιστοποίηση, η κατασκευαστική πείρα 
και δεινότητα, είναι ο ιδρώτας της δουλειάς και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. 

Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε ένα 
γνωστό διαφηµιστικό σπότ, εις απάντηση των 
διαφόρων νεοφιλελεύθερων και προπάντων νέο-
σοσιαλιστών οραµατιστών και υπέρµαχων των 
«σκληρών» µέτρων (για τους άλλους): 

«Η ελπίδα περπατά γρηγορότερα από το φόβο».  

Αγαπητέ Πρόεδρε και συνάδελφοι, ας µην 
αναπαράγουµε λοιπόν, ελαφρά τη καρδία 
προβοκατόρικα και δυσφηµιστικά για µας 
δηµοσιεύµατα και ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί για 
διαφάνεια και κατάργηση όλων των «µέτρων» που έχουν οδηγήσει τους µηχανικούς κατασκευαστές 
δηµόσιων έργων στην καταστροφή. 

Θεσσαλονίκη 09/09/2010 

Γιώργος Γάγαλης 



 



 


