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ΠΡΟΣ
Πρόεδρο και Mέλη ∆.Σ.
Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ: Επίβλεψη και έλεγχος των ∆ηµοσίων Έργων
ΣΧΕΤ.: (α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6217/2-9-2011/ έγγραφό σας
(β) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2655/30-8-2011/ έγγραφο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε

Αγαπητοί φίλοι,
Όπως γνωρίζετε η σχέση των Οργανώσεών µας - τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε
προσωπικό επίπεδο – τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε άριστο επίπεδο. Όπως µάλιστα
επισηµαίνετε στη (α) σχετική επιστολή σας ήδη πριν από λίγους µήνες σε συνεργασία µαζί
σας, µε τις Οργανώσεις των Μελετητών, µε τις άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις και µε το
ΤΕΕ, διαµορφώσαµε πλαίσιο συνεργασίας και δράσης σε κοµβικά ζητήµατα που αφορούν όλο
τον Τεχνικό χώρο και συγκεκριµένα:
α. Την εξόφληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων για τα εκτελεσµένα έργα.
β. Την ρύθµιση φορολογικών θεµάτων εργοληπτικών επιχειρήσεων
γ. Την αύξηση του Π∆Ε
δ. Τον αναπτυξιακό σχεδιασµό µε επίκεντρο το χώρο των κατασκευών
ε. Την αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και του ρόλου των
Μηχανικών.
στ. Την διεκδίκηση µισθολογίου Μηχανικών που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες και
τις ευθύνες του Κλάδου.

Επίσης σε πολύ καλό σηµείο ήταν και η συνεργασία µας σχετικά µε το προωθούµενο
νοµοσχέδιο του ΥΠΥΜΕ∆Ι για το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων. Όσον αφορά
στο αίτηµα που θέτετε στην τελευταία παράγραφο της επιστολής σας στην οποία αναφέρετε
«στα πλαίσια του παραπάνω στόχου συνεπώς και παίρνοντας υπόψη τη σοβαρή εξέλιξη που
περιγράψαµε, απαιτείται να επαναξιολογήσουµε τις συνεργασίες µας και κατά συνέπεια
ζητάµε, όπως και προφορικά σας επισηµάναµε τη θέση του φορέας σας σε σχέση µε την
συγκεκριµένη πρόταση της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε» ξεκαθαρίζουµε τα εξής:
α)
Ο ΣΑΤΕ δεσµεύεται και δίνει λόγο στα Μέλη του αλλά στο χώρο των Τεχνικών
γενικότερα, αποκλειστικά για τις θέσεις του και τις απόψεις που διατυπώνονται από τα
επίσηµα όργανά του.
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β)
Οι θέσεις του ΣΑΤΕ, οι πρωτοβουλίες του και οι συνεργασίες του δεν καθορίζονται
από θέσεις άλλων φορέων και οργανώσεων.
γ)
Θεωρούµε ότι στην παρούσα συγκυρία τα ζητήµατα που κυρίως ενδιαφέρουν τον
κλάδο είναι
- πληρωµές
- φορολογικά
- αύξηση Π∆Ε και άλλων αναπτυξιακών κονδυλίων
- αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου µε στόχο τη διαφάνεια και την προστασία του υγιούς
ανταγωνισµού
δ) Τέλος όσον αφορά το θέµα της «Επίβλεψης και τον έλεγχο των ∆ηµοσίων Έργων»
θεωρούµε ότι οποιαδήποτε βελτίωση – εκσυγχρονισµός του συστήµατος (που είναι
αδιαµφισβήτητη αναγκαιότητα) πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των συνταγµατικών επιταγών και
της συνεργασίας – διαλόγου των εµπλεκόµενων φορέων, στη συγκεκριµένη περίπτωση των
Εργοληπτών, των Μελετητών και φυσικά του ΤΕΕ και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.

Με τιµή,
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