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Αριθ. Πρωτ. 23293/ΓΒ/κσ  Αθήνα, 4 Μαΐου 2011   
     

 Π Ρ Ο Σ   Τα 

  Μέλη της  Συντονιστικής Επιτροπής 

  Εργοληπτικών Οργανώσεων 

   

ΘΕΜΑ: Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων της Τετάρτης 
4/5/2011. 

 

Σε σχέση µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της συνεδρίασης της Σ.Ε.Ο.Ο. της Τετάρτης 
4-5-2011 και προς αποφυγή παραπληροφόρησης σχετικά µε τις θέσεις του Συνδέσµου σας 
ενηµερώνουµε για τις θέσεις µας ανά θέµα: 

1. Αποχή από τους διαγωνισµούς 

∆εν θεωρούµε ότι υφίσταται θέµα αποχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων από τους 
διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Έργων σε όλη την επικράτεια. Πιστεύουµε ότι όλες οι Οργανώσεις 
σε πανελλήνιο αλλά και τοπικό επίπεδο πρέπει να διευκρινίσουν ότι η αποχή έχει λήξει. Οι 
συγκεχυµένες ανακοινώσεις και οι αποχές ανά νοµό ή πόλη αποτελούν ανεύθυνη 
συνδικαλιστική στάση και ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου: 

− για τις απ’ ευθείας αναθέσεις 

− για καβγάδες και αλληλοκατηγορίες χαµηλού επιπέδου µεταξύ των 
συναδέλφων σε τοπικό επίπεδο (Βλ. ανακοινώσεις Συνδέσµου ΣΠΕ∆ΕΘ) 

2. Θεσµικό Πλαίσιο Ανάθεσης και Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων 

Ήδη σας έχουµε κοινοποιήσει το νοµοσχέδιο στην τελική του µορφή όπως έχει πάει στην 
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή του Κοινοβουλίου µε προοπτική την άµεση ψήφισή του. 

Επίσης σας κοινοποιούµε τις παρατηρήσεις του ΣΑΤΕ σχετικά µε τις τελευταίες 
τροποποιήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι οποιαδήποτε σοβαρή παρέµβαση έστω και την τελευταία 
στιγµή µπορεί να γίνει µόνον εφ’ όσον ταυτόχρονα συζητηθούν και οι απαιτούµενες για την 
εφαρµογή του νόµου υπουργικές αποφάσεις. 

3. Ετεροδοσοληψία 

Συµφωνούµε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, εκδήλωση, κλπ σε συνεργασία µε ανθρώπους 
υψηλού πνευµατικού και ηθικού κύρους του τεχνικού χώρου (π.χ. Καθηγητής Θ. Τάσσιος) 
µε την απαραίτητη προϋπόθεση: 

α. Να ξεκαθαρίσουν όλες οι Οργανώσεις την θέση τους και την στάση τους απέναντι 
στην πρακτική των απ’ ευθείας αναθέσεων, εν κρυπτώ, µικρών και µεγάλων έργων, 
κυρίως από ∆ήµους. Προφανώς θα γνωρίζετε ότι το «τερατάκι της Αράχωβας» έχει 
ήδη κλωνοποιηθεί στο Μαρούσι (∆ίδυµα) και στην Φυλή, και εγκυµονούν ήδη 
τουλάχιστον τέσσερα «έµβρυα». ∆εν µπορούµε άλλο πια να κρυβόµαστε πίσω από το 
δάκτυλό µας. 
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β. Να συµβάλλουµε στην ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής που συνέστησε 
το Υπουργείο και στην έκδοση της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης που θα 
ξεκαθαρίζει αυστηρά το πεδίο εφαρµογής και τους όρους του συστήµατος µελέτη – 
κατασκευή. 

γ. Να συγχαρούµε το ΥΠΟΜΕ∆Ι για την πρωτοβουλία να θεσπίσει επιτέλους Επιτροπές 
Αξιολόγησης µε δηµόσια κλήρωση ούτως ώστε να σπάσει οριστικά το σπυρί των 
προσυµφωνηµένων έργων. 

δ. Να συγχαρούµε δηµόσια την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την 
εφαρµογή «∆ι@ύγεια» και να επιδιώξουµε συνεργασία µαζί της για την βελτίωσή της. 

 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


