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Π Ρ Ο Σ  
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ΘΕΜΑ     ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΣΤΙΣ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 
 

  
Έχω τη  γνώµη  πως , οι εργολάβοι , αποτελούµε  ένα 

παραγωγικό και φιλόδοξο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. ∆ηµιουργούµε  
κτίρια, εγκαταστάσεις , υποδοµές  ακόµα και στα πιο δυσπρόσιτα   
µέρη , παλεύοντας µε µεγάλες αντιξοότητες ανάµεσα στις οποίες είναι 
και η απουσία οργανωµένου κράτους και η ανυπαρξία κανόνων   
ανταγωνισµού . 

Εγώ ωστόσο τα τελευταία 2 χρόνια , παρά τις πολλές και   δυνατές 
αντίθετες κραυγές , βλέπω για πρώτη φορά  προσπάθεια να µπουν 
κανόνες και να ανατραπούν µονοπώλια και συντεχνίες που έχουν 
καταδικάσει σε µαρασµό  την  κοινωνία µας. 

Για το λόγο αυτό , θέλω να εκφράσω τη διαφωνία µου για την  
σύµπλευση του ΣΑΤΕ µε τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ  και τη 
δυσφορία  µου που δεν έχει αποφασίσει  ακόµα  τη   στάση του 
Συνδέσµου , αν όχι η Γεν.Συνέλευση , τουλάχιστον το ∆.Σ. ! 

Καταρχήν , ουδεµία συζήτηση έγινε ή γίνεται για τα συµφέροντα και 
τις προοπτικές των   επιχειρήσεων µας . Απλώς έχουµε   αφεθεί να 
ακολουθούµε την αντιµνηµονιακή  ρητορική του ΤΕΕ . 

Φτάσαµε να αντιδράσουµε ακόµα και στην κατάργηση του 2%ο στους 
λογαριασµούς δηµ.εργων γιατί …θα χάσει πόρους το ΤΕΕ !  . Το ότι  
θα πληρώνουµε µια λιγότερη από όλες αυτές τις παράλογες κρατήσεις (  
π.χ.  υπέρ ΕΜΠ 0,5 % ενώ το  ∆ηµοκρίτειο ή το  Πολυτεχνείο 
Κρήτης  δεν δικαιούνται   … )  , δεν µέτρησε για  τους προέδρους  
µας; 

Το ότι  παρότι δεν  είµαστε (οι εταιρίες )  µέλη του ΤΕΕ (µόνο 
οι διπλωµατούχοι  µηχανικοί είναι) ,  ωστόσο  µας αναγκάζει  η 
νοµοθεσία ( όπως την έφτιαξε η συντεχνία των τότε µηχανικών ) να 
πληρώνουµε συνδροµή ετήσια στο ΤΕΕ, δεν σας ενοχλεί; 



Εµένα µε εξόργισε η απάντηση του ΤΕΕ ,στην αίτηση   να 
διαγραφεί η εταιρεία µου ∆ΗΜ-ΕΡ Α.Ε. ώστε  να µην πληρώνει το 
ετήσιο χαράτσι  των 1100 €   ( για 4 ης τάξης ΜΕΕΠ)  , καθώς  
µε πληροφόρησε ότι δεν προβλέπεται …διαγραφή! ( συνηµµ απάντηση 
ΤΕΕ) Κατά τα άλλα το κράτος είναι ανάλγητο!  

 Ακολουθούµε ένα   TEE που έφτασε  να υποβάλει στο Συµβούλιο  
Επικρατείας , µια παράλογη  αίτηση  ακύρωσης  της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΚΥΑ) που καθορίζει τα Πρότυπα  για  τη Σήµανση των 
∆οµικών Υλικών που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1914/15/6/2012. και 
ενώ γνωρίζαµε (όσοι ασχολούνται τουλάχιστον) ότι έχουν τελειώσει από 
χρόνια όλα  τα περιθώρια παράτασης , και  υπάρχει ο διαρκής κίνδυνος 
να διακοπεί η ροή χρηµατοδότησης των ευρωπαϊκών κονδυλιών για έργα 
στη  χώρα µας  γιατί αρνούµαστε να εφαρµόσουµε έλεγχο στα 
χρησιµοποιούµενα   δοµικά υλικά . 

 
Στη Ελλάδα ακόµα στα τεχνικά έργα  όλα είναι ένας τεράστιος χυλός 

όπου επιτρέπονται υλικά  µε τα ονόµατα τους µόνο   όπως π.χ.   
τσιµέντο, σίδερο , τούβλα, πλακάκια, αλουµίνια ,τζάµια  κλπ   έτσι 
γενικά, χωρίς προδιαγραφές, αναφορές σε πρότυπα και χωρίς δήλωση 
συµµόρφωσης του κατασκευαστή! ΑΚΟΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΣΕ ΕΡΓΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α , ΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ (π.χ. 
πλακάκια Τουρκίας χωρίς CE , πλακάκια Ισπανίας-Ιταλίας  γ διαλογής , 
τσιµέντο Τουρκίας  απροσδιόριστων ιδιοτήτων ,  πλάκες  θερµοµόνωσης  
ταράτσας   κατασκευής  on-site κλπ  )   ! 

Οι εργοληπτικές  επιχειρήσεις θα βρεθούν σύντοµα ενώπιων  µια 
σωρείας απαιτήσεων από τη απαίτηση του Κυρίου του  έργου σχετικά 
µε την εφαρµογή των ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν πρόσφατα  ( βλ. 
τελευταία εγκ 26/2012),   και είναι άµεση και επιτακτική η ανάγκη 
ενηµέρωσης των µελών  µας για το τι τους περιµένει! 

∆εν µπορώ να κατανοήσω ποια µακροπρόθεσµη στρατηγική  υπάρχει 
που µας έχει δεµένους στο άρµα του ΤΕΕ. Παλιότερα λεγόταν ότι καλό 
είναι να τα έχουµε  καλά µε το ΤΕΕ .  

Τώρα υπάρχει λόγος που ακολουθούµε τυφλά  την στρατηγική  
σκληρής σύγκρουσης του ΤΕΕ, κατά της Κυβέρνησης , και κατά 
πάντων ; 

Τι θα πούµε , ως µηχανικοί στο σύνολο ,  στην υπόλοιπη κοινωνία 
, που υποφέρει από τις ελάχιστες και αδύναµες υποδοµές του ΕΟΠΥΥ 
(τον οποίο συκοφαντούν και πολεµούν  ποικιλοτρόπως όλα τα 
κατεστηµένα συµφέροντα των γιατρών, των φαρµακοβιοµηχανιών  και 
των υλικών  στο χώρο της υγείας ) : «Εσείς εκεί έξω  ας ψοφάτε 
….αλλά εµείς θα το κρατήσουµε το ταµείο µας , για εµάς,  γιατί είναι 
δικά µας τα λεφτά;»   



Όταν είχε λεφτά η ελληνική κοινωνία  , για 25 χρόνια  από το 
1980    έως το 2005,  µας παρείχε πιστώσεις µέσω πολλών δηµοσίων 
έργων  και όσοι δούλεψαν σωστά αποκόµισαν κέρδη. Έτσι σχηµάτισε 
αποθεµατικά  και το ΤΣΜΕ∆Ε, που προικίζεται κατ΄ ετος µε το 1% επί 
παντός λογαριασµού ∆ηµ.Εργου . 

Τώρα πια δεν έχει η κοινωνία λεφτά και µας ζητά , µέσω της 
εκλεγµένης κυβέρνησής µας, να συνεισφέρουµε στο κοινό ταµείο για να 
επιβιώσουνε   όλοι  και να µην οδηγηθούµε µεταξύ µας σε εµφύλιο. 

Θα αρνηθούµε τη συνεισφορά µας ; 

Αν γινόταν πόλεµος , τι θα λέγαµε; 

Γιατί πόλεµο έχουµε και τώρα , µόνο που αντίπαλος είναι το 
µόρφωµα που αναθρέψαµε επι 30 χρόνια και  που το έχουµε απέναντί 
µας το οποίο  δεν είναι κράτος , αλλά γκρουπούσκουλα βολεµένων  και 
µασόνων που  αντιστέκονται σε κάθε  προσπάθεια να φτιάξουµε 
οργανωµένη κοινωνία  µε κανόνες , αξιοκρατία και συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισµού. 

Σε αυτό το πόλεµο , εγώ δεν βλέπω το ΤΕΕ να έχει διαλέξει τη  
δίκαια πλευρά . 

 

Τέλος πάντων  άσχετα από το τι θα πράξει ΤΕΕ , ας διαλέξουµε 
εµείς οι εργολήπτες  µε ποια πλευρά  θα πολεµήσουµε. 

 

Υπάρχουν τεράστια θέµατα εµπρός µας που µας αφορούν άµεσα. 
Είναι π.χ.   η εφαρµογή των κανόνων περί τα δοµικά υλικά και των 
προδιαγραφών ΕΤΕΠ  , ή    η επικείµενη εισαγωγή των ηλεκτρονικών 
δηµοπρασιών.  

ΑΜΕΣΑ προτείνω  να διοργανωθεί   ενηµερωτική  ηµερίδα  του ΣΑΤΕ 
µε τα θέµατα αυτά  κατ΄ελάχιστον. 

Ζητώ τέλος  από το ∆Σ του ΣΑΤΕ να τοποθετηθεί και να 
αποφασίσει   , στο επόµενο συµβούλιο  της Τετ 31/10/2012  :  

α) αν  εγκρίνει τη συνέχιση της συµπόρευσης µε τη πορεία 
που έχει χαράξει το ΤΕΕ , ή όχι   

 β) να διοργανωθούν ηµερίδες ενηµέρωσης για τα άµεσα 
τρέχοντα ζητήµατα που θα βρούµε  σύντοµα µπροστά µας  

γ) να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ελαφρυνθεί πραγµατικά  
το κόστος διατήρησης  µιας  εργοληπτικής επιχείρησης    έστω 



και αν αυτό  σηµαίνει να καταργηθούν όλες οι εισφορές υπερ. 
τρίτων στους λογαριασµούς ∆ηµ .Εργων  (  υπερ ΤΕΕ,, 
ΤΣΜΕ∆Ε, ΜΤΠΥ χαρτόσηµο κλπ,κλπ,κλπ) 

Παρακαλώ η επιστολή αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
συνδέσµου, στο τµήµα ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ. 

 

Γιώργος Κυριακόπουλος 

  




