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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Είναι γνωστή σε όλους η τραγική θέση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
µικροµεσαίων και µεγάλων, λόγω των µεγάλων οφειλών του ∆ηµοσίου για εκτελεσµένα έργα 
καθώς και της µεγάλης υστέρησης σε δηµοπρατήσεις νέων Έργων. 

Η κατάσταση αυτή έχει περιγραφεί αναλυτικά τόσο στις ανακοινώσεις του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Ανώνυµων, Περιορισµένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών 
Εταιριών (ΣΑΤΕ), όσο και των άλλων Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων. Επίσης, για 
την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας το Περιφερειακό Τµήµα του ΣΑΤΕ έχει, µε αριθµούς και 
στοιχεία, περιγράψει µε σαφήνεια την κατάσταση στην περιοχή µας. 

Θα θέλαµε όµως, να σταθούµε αναλυτικότερα στα έργα που χρηµατοδοτούνται από 
το ΕΣΠΑ και που σήµερα αποτελούν τη µοναδική ίσως ελπίδα για την τόνωση της αγοράς 
στον τοµέα των κατασκευών και όχι µόνο. 

Πιο συγκεκριµένα: 

1. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Γενικού Γραµµατέα κ. Αποστολόπουλου έχουν 
δεσµευτεί 200.000.000 €  για δράσεις και κατασκευές του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια, 
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ώριµες µελέτες για την δηµοπράτηση Έργων. 
Επίσης, έργα προϋπολογισµού τουλάχιστον 20.000.000 € έχουν δηµοπρατηθεί από 
το 2010 και χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχουν συµβασιοποιηθεί, έχοντας 
κυριολεκτικά µπλέξει στα γρανάζια των ‘διαδικασιών’. 

2. Καθίσταται λοιπόν όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ευέλικτος 
µηχανισµός επίσπευσης (FAST TRACK) σε επίπεδο περιφερειών, ο οποίος θα 
παρακολουθεί, θα συντονίζει και θα παρεµβαίνει σε όλες τις διαδικασίες και σε όλες 
τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι την δηµοπράτηση και 
την συµβασιοποίηση των έργων. 
Σκοπός του θα είναι η επίσπευση των διαδικασιών και η επίλυση προβληµάτων που 
τυχόν ανακύπτουν. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να δηµιουργηθεί µε κορµό τις 
υπάρχουσες διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών µε κατάλληλη αναδιοργάνωση 
και εµπλουτισµό. 

3. Σχετικά µε τον προϋπολογισµό των έργων και αν αυτά θα πρέπει να είναι µικρού, 
µεσαίου ή µεγάλου προϋπολογισµού, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: 
α. Ο σχεδιασµός των έργων ΕΣΠΑ πρέπει να γίνεται µε βάση αυστηρά κριτήρια 

απόδοσης, αρτιότητας και ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του κάθε 
έργου. 
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Είµαστε αντίθετοι τόσο στην τεχνητή κατάτµηση όσο και στην τεχνητή 
συγκεντροποίηση των έργων προκειµένου να ικανοποιηθούν συντεχνιακά 
συµφέροντα της µιας ή της άλλης πλευράς. 

∆εν έχει καµία σηµασία αν τα έργα είναι µικρά ή µεγάλα, αν πάνω από όλα δεν 
είναι χρήσιµα και ολοκληρωµένα. Άλλωστε, µερίδιο στην αγορά διεκδικούν τόσο 
οι µικρές όσο και οι µεγαλύτερες εργοληπτικές επιχειρήσεις ανάλογα µε το 
ειδικό βάρος (τάξη πτυχίου, πάγιες εγκαταστάσεις και λειτουργικό κόστος) που 
έχουν στην αγορά. Τέτοιες επιχειρήσεις όλων των βαθµίδων λειτουργούν στην 
Περιφέρειά µας. 

β. Έτσι λοιπόν, είναι εκτός πραγµατικότητας ορισµένες συντεχνιακές αντιλήψεις 
που διεκδικούν τεµαχισµό των έργων αδιακρίτως σε µικρότερα (φυσικά δεν 
αναφέρουν πόσο µικρότερα) προκειµένου να καλούνται όλα τα πτυχία των 
εργοληπτών της Περιφέρειας. 

Οι αντιλήψεις αυτές µπορεί να καταστούν επικίνδυνες και διχαστικές ειδικά αν 
προέρχονται από συνδικαλιστικές εργοληπτικές οργανώσεις και µάλιστα αν για 
την εξυπηρέτησή τους αποφασίζονται και κινητοποιήσεις προκειµένου να 
αναστείλουν δηµοπρατήσεις και των ελάχιστων έργων που δηµοπρατούνται 
αυτήν την περίοδο. 

γ. Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος µας µε τα τεράστια προβλήµατα έχει ανάγκη, 
σήµερα περισσότερο από ποτέ, την ενότητα στη δράση και όχι τις οποιεσδήποτε 
συντεχνιακές και διχαστικές επιλογές.  

 

 

 

 

 

 

          Με εκτίµηση  

        Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ  

∆υτικής Ελλάδας  

 

 

  Ο Συντονιστής  

           Β. Βλασταράς  

  

 
 



 

 

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

Εν όψει επικείµενης οικονοµικής καταστροφής 
 

των  Εργοληπτικών επιχειρήσεων 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

 

   Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της ∆υτικής Ελλάδας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ∆ηµόσια τον 
βουλευτή Αχαΐας κ. Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή µας και 
κατέθεσε ερώτησή του στη Βουλή για τα προβλήµατα του κλάδου µας, επίσης και τον 
βουλευτή Αχαΐας κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ο οποίος θα προβεί σε ανάλογες κινήσεις, 
ελπίζουµε δε να ανταποκριθούν ανάλογα και οι υπόλοιποι βουλευτές και Φορείς της 
περιοχής µας. 

  Την ερχόµενη εβδοµάδα θα προβούµε σε κλιµάκωση των δράσεών µας που θα 
γίνουν γνωστές µέσω του τύπου, προς ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ του κλάδου µας, εφ’ όσον η επίσηµη Πολιτεία µε την αδιαφορία της, 
µας οδηγεί στην καταστροφή και σε ότι αυτό συνεπάγεται για όλα τα συναφή 
επαγγέλµατα γύρω από τον κλάδο µας και το εργαζόµενο προσωπικό.  

 

 
       

    Περιφερειακό Γραφείο  ΣΑΤΕ      

                 ∆υτικής Ελλάδας                                               
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 
 

Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού τµήµατος του ΣΑΤΕ  (Πανελληνίου Συνδέσµου 
Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών) ∆υτικής Ελλάδας, 
που εκπροσωπεί όλες τις εργοληπτικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας µε εταιρική µορφή, 
επισκέφτηκε κατόπιν αιτήµατός της τον ∆ήµαρχο Πατρέων κ. ∆ηµαρά προκειµένου να του 
ευχηθεί τα καλύτερα στο δύσκολο έργο που ανέλαβε αλλά και να εκθέσει τα προβλήµατα 
του κλάδου και ιδιαίτερα την καθυστέρηση αποπληρωµής των οφειλοµένων από 
εκτελεσµένα έργα,  καθώς και την ανυπαρξία νέων έργων προς δηµοπράτηση.  

Ο κ. ∆ήµαρχος µας περιέγραψε µε σαφήνεια την οικτρή οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου 
βάσει της οποίας δεν υπάρχουν πιστώσεις ούτε για εξόφληση των δεδουλευµένων πολύ δε 
περισσότερο για κατασκευή νέων έργων. Μας ανέφερε µάλιστα ότι όσα έργα έχουν 
δηµοπρατηθεί και δεν έχουν γίνει συµβάσεις δεν θα εκτελεστούν.  

Στην συνέχεια µας ενηµέρωσε ότι τα προσδοκώµενα τακτικά έσοδα του ∆ήµου για το 2011 
δεν καλύπτουν ούτε την ετήσια µισθοδοσία η οποία ανέρχεται περίπου σε 49.000.000,00€ 
και επιβαρύνει κάθε κάτοικο του ∆ήµου µε 240€ και κάθε νοικοκυριό µε 960€ περίπου κάθε 
χρόνο. 

Από την µεριά µας ενηµερώσαµε τον κ. ∆ήµαρχο ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις βιώνουν 
πρωτόγνωρη οικονοµική δυσπραγία και οδεύουν σε µαρασµό, απολύσεις προσωπικού και εν 
γένει σε πτώχευση και χρεοκοπία. 

Σε κάθε περίπτωση είµαστε αναγκασµένοι να χρησιµοποιήσουµε κάθε νόµιµο και ένδικο µέσο 
για την διεκδίκηση των οφειλοµένων εφ’ όσον και οι πιστωτές µας κάνουν το ίδιο απέναντί 
µας.  

Επίσης του επισηµάναµε το γεγονός ότι µε τα ισχύοντα οικονοµικά στοιχεία που µας ανέφερε 
ο ∆ήµος δεν είναι βιώσιµος και αν συνεχίσει έτσι όχι µόνο δεν θα µπορεί να προσφέρει τις 
στοιχειώδεις υπηρεσίες στους συµπολίτες µας αλλά σύντοµα θα χρεοκοπήσει.  

Γι’ αυτό η ∆ηµοτική αρχή θα πρέπει να εξετάσει άµεσα µε σοβαρότητα και σύµπνοια όλες τις 
ενέργειες και διεκδικήσεις που θα πρέπει να κάνει για την αύξηση των εσόδων και την 
περιστολή των εξόδων του και ειδικότερα των περιττών.  
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Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει άµεσα να κινηθεί και να κινητοποιήσει τις τεχνικές 
υπηρεσίες του για την διεκδίκηση και υλοποίηση έργων από το ΕΣΠΑ και άλλα κοινοτικά 
προγράµµατα που θα προσφέρουν στην πόλη και θα ενισχύσουν την χειµάζουσα τοπική  
οικονοµία. 

Τέλος, τονίσαµε ότι εµείς από την µεριά µας είµαστε πρόθυµοι να βοηθήσουµε την ∆ηµοτική 
αρχή µε προτάσεις και δράσεις για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω µε βασικό γνώµονα 
την ανάπτυξη και όχι τον µαρασµό.  

 

 

 

 

 

 

        Με εκτίµηση  

        Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ  

     ∆υτικής Ελλάδας  

 

 

                                      Ο Συντονιστής  

         Β. Βλασταράς  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανώνυµων, Περιορισµένης Ευθύνης και 
Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών δηµιουργήθηκε το 1965 και σήµερα 
συγκεντρώνει στις τάξεις του 1.000 περίπου τεχνικές εταιρείες που 
αποτελούν το µεγαλύτερο και δυναµικότερο τµήµα του κλάδου των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των 
∆ηµοσίων Έργων της χώρας. 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας λειτουργεί και δραστηριοποιείται από 
διετίας Περιφερειακό Τµήµα µε έδρα την Πάτρα και µέλη 53 τεχνικές 
εταιρείες όλων των κατηγοριών (Ανώνυµες, ΕΠΕ, Ο.Ε.) οι οποίες είναι οι 
µεγαλύτερες και δυναµικότερες της περιοχής µας. 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών των 
εταιρειών µελών µας, ξεπερνά το 80% του συνολικού τζίρου κύκλων 
εργασιών των ∆ηµοσίων Έργων της περιφέρειάς µας, ενώ ανάλογα και 
µεγαλύτερα είναι και τα ποσοστά των παγίων εγκαταστάσεων και του 
απασχολούµενου προσωπικού, σε σχέση µε το συνολικό όγκο των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων της περιφέρειας. 

Με δεδοµένα τα µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
χώρα και η περιφέρειά µας, πιστεύουµε ότι µπορούµε να συµβάλλουµε θετικά 
µε τις απόψεις µας και την βαρύτητα των εταιρειών µας στην αγορά, στην 
κοινή προσπάθεια για την οικονοµική ανάκαµψη και ανάπτυξη της περιοχής. 

Ζητάµε την αλληλοενηµέρωση και την συνεργασία σας για την επίτευξη 
του ανωτέρω σκοπού. Σας γνωρίζουµε τέλος ότι προσφάτως εξελέγη 5µελής 
Συντονιστική Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος απαρτιζόµενη από τα 
εξής µέλη: 

1. Βλασταρά Βασίλειο (Αχαΐα) 
2. Τσαουρδά Ανδριοπούλου Χρυσούλα (Αχαΐα) 
3. Φράγκο Νικόλαο (Αχαΐα) 
4. Κωνσταντίνου Σταύρο (Αιτωλοακαρνανία) 
5. Νικολετόπουλο Ανδρέα (Ηλεία) 

  

µε επικεφαλής Συντονιστή τον κ. Βλασταρά Βασίλειο και Αναπληρώτρια την 
κ. Τσαουρδά Ανδριοπούλου Χρυσούλα. 
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Η ακριβής ∆ιεύθυνση και τα µέσα επικοινωνίας µε το γραφείο του 
Περιφερειακού Τµήµατος στην Πάτρα είναι τα εξής: 

  

∆ιεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α΄7, 262 21 

 Τηλέφωνο: 2610 623682 

 Fax: 2610 274631   

 e-mail: sate_de@sate.gr 

 

 

 

 

 

 

         Με εκτίµηση  

        Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ  

  ∆υτικής Ελλάδας  

 

 

 

 

  Ο Συντονιστής  

        Β. Βλασταράς  

  

 
 



 

 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ  
 

Από τις µικροµεσαίες Εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

Είναι Πρωτοφανής η κατάφορη αδικία που διενεργείται εις βάρος των µικροµεσαίων 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από την Επίσηµη Ελληνική Πολιτεία. 

∆εν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να µην αντιλαµβάνεται ότι οδηγεί τον κατασκευαστικό 
κλάδο στην καταστροφή που είναι η Ραχοκοκαλιά της Οικονοµίας. Μέσα στο 2010 
απολύθηκαν πάνω από 5.000 εργαζόµενοι στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και µε βεβαιότητα ο αριθµός αυτός µέσα στο 2011 θα 
διπλασιαστεί. 

∆εν είναι δυνατόν ένας ολόκληρος κλάδος που απασχολεί χιλιάδες εργαζόµενους να 
οδηγείται Μαθηµατικά σε Χρεοκοπία. 

∆εν είναι δυνατόν η Επίσηµη Πολιτεία να αρνείται να εξοφλήσει τα οφειλόµενα 
ποσά από έργα που έχουν εκτελεστεί και παραδοθεί και επιπρόσθετα απαίτησε 
την έκδοση τιµολογίων και καταβολής Φ.Π.Α 23%, παρακράτηση φόρων καθώς 
και φορολόγηση εισοδηµάτων για ανείσπρακτες οφειλές, υπό την απειλή του 
Αυτοφώρου και Ποινικού αδικήµατος περί µη καταβολής του. 
∆εν είναι δυνατόν η Πολιτεία να µην ακούει όλες αυτές τις φωνές και να τις οδηγεί στον 
Τραπεζικό στραγγαλισµό αξιώνοντας Φ.Π.Α, περαιώσεις, φόρους , έκτακτες εισφορές 
για ανείσπρακτα εισοδήµατα. 

∆εν είναι δυνατόν το Υπουργείο Οικονοµικών να µην εξοφλεί έστω και τµήµα οφειλών 
πάνω από ένα έτος τώρα. 

∆εν είναι δυνατόν το Υπουργείο Ανάπτυξης να µιλά για εκκίνηση της Οικονοµίας µέσα 
από Ανάπτυξη ; πια ; των χρεοκοπηµένων Επιχειρήσεων µε ταυτόχρονη περικοπή 
προγράµµατος ∆ηµοσίων Έργων; 

 

ΖΗΤΑΜΕ 
εδώ και τώρα πριν να είναι Αργά 

 

Την Παρέµβαση όλων των Πολιτικών δυνάµεων της Περιοχής µας 
Περιφερειάρχη, Βουλευτών και κάθε αρµοδίων προς την Κυβέρνηση, για: 

 

1. Άµεση εξόφληση όλων των οφειλόµενων ποσών από εκτελεσµένα έργα ή 
έστω χρονικού ορίζοντα εκκαθάρισης  

2. Χρονοδιάγραµµα χρηµατοδότησης εκτελούµενων έργων 
3. Γνωστοποίηση Προγράµµατος µικροµεσαίων αναπτυξιακών έργων σε 

επίπεδο Περιφέρειας και ∆ήµων  
4. ∆ανειοδότηση Εργοληπτικών επιχειρήσεων µέσα από το ΕΤΕΑΝ ή από 

Τράπεζες µε ευνοϊκούς όρους  



 

5. Επαναλειτουργία των λατοµείων Αράξου µέχρι να καθορισθούν άλλες 
λατοµικές ζώνες και να εγκατασταθούν εκεί νέα λατοµεία  

6. Στήριξη και λειτουργία Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων στο νέο Καλλικρατικό 
περιβάλλον  

7. Συµψηφισµός οφειλών και οφειλοµένων φόρων τόσο στο ∆ηµόσιο όσο 
και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (ΟΤΑ κ.λ.π) 

8. Απόδοση Φ.Π.Α. µε την είσπραξη των οφειλοµένων και όχι 
προκαταβολικά 

9. Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις των εργοληπτικών οργανώσεων στο υπό 
διαβούλευση νέο θεσµικό πλαίσιο ∆ηµοσίων Έργων 

 

 
 

       
Το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ   

∆υτικής Ελλάδας  

        

            
 

 

 
 


