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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆.Σ. ΤΟΥ  ΣΑΤΕ  

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ  

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θα ξεκινήσω τη σηµερινή λογοδοσία µε µια αισιόδοξη διαπίστωση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία  

που τηρούνται στο Σύνδεσµο το πρώτο τετράµηνο του 2012 δηµοπρατήθηκαν ή έχουν 

προγραµµατιστεί να δηµοπρατηθούν εκατοντάδες έργα συνολικού προϋπολογισµού άνω του 

1.600.000.000 €. Από αυτά περίπου το 25% αντιστοιχεί σε έργα έβδοµης τάξης (αριθµός 

έργων 2), το 60% αντιστοιχεί σε έργα 3ης έως 6ης τάξης  (αριθµός έργων 137)  και τα 

υπόλοιπα κατανέµονται στις µικρότερες τάξεις .  

Είναι γεγονός ότι η δηµοπράτηση των έργων  του ΕΣΠΑ δείχνει να έχει ξεκολλήσει. 

∆υστυχώς όµως όπως  λέει η λαϊκή ρήση «και να θέλεις ν’ αγιάσεις δεν σ’ αφήνουν». 

 

Με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο και η σηµερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων έδειξε ότι ακολουθεί την πρακτική σειράς προκατόχων 

της: µας αγνοεί επιδεικτικά και τραβά το δρόµο «του αποφασίζουµε και ψηφίζουµε». 

Στο πρωτοφανές πολυνοµοσχέδιο των εκατοντάδων άρθρων και επί παντός, το οποίο 

κατατέθηκε τις προηγούµενες ηµέρες στη Βουλή, η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι 

συµπεριέλαβε απολύτως αιφνιδιαστικά, αποσπασµατικές και φωτογραφικές ρυθµίσεις, οι 

οποίες – αν ψηφιστούν – περισσότερα προβλήµατα θα δηµιουργήσουν παρά θα επιλύσουν 

ως προς την οµαλή παραγωγή των δηµοσίων έργων. 

Κι αυτό όταν, θυµίζω, επί δυο χρόνια, συζητούσαµε µε τις διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., ένα νέο ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο για τα δηµόσια έργα, είχαµε καταθέσει 

αλλεπάλληλες φορές παρατηρήσεις και συγκεκριµένες προτάσεις και είχαµε ζητήσει 

επιµόνως να προωθηθούν συνολικά για ψήφιση από τη Βουλή, έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι 
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– κυβέρνηση και ο τεχνικός κόσµος – για την ώρα της ανάκαµψης, που αργά ή γρήγορα δεν 

µπορεί παρά να έρθει.  

Είχαµε πάρει υποσχέσεις γι’ αυτό που δεν τηρήθηκαν. Αντιθέτως σήµερα εξοστρακίζονται και 

έναντι αυτών διαβάζουµε αποσπασµατικές διατάξεις, οι οποίες µε κανένα τρόπο δεν µπορούν 

να δικαιολογήσουν την εµφανή ...πρεµούρα της προεκλογικής ψήφισής τους.  

∆εν έχουµε καµία αντίρρηση να λυθούν σύντοµα τα θέµατα των απαλλοτριώσεων για να 

προχωρήσουν τα µικρά και µεγάλα έργα που έχουν µπλοκάρει , δεν έχουµε καµία αντίρρηση 

στο να δοθεί µια µικρή παράταση  των πτυχίων εφόσον επί δυόµιση χρόνια τρεις Υπουργοί 

µαζί µε το Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραµµατείς δεν µπόρεσαν να λύσουν τα απλά 

θέµατα εξορθολογισµού δεικτών βιωσιµότητας και προσαρµογής των κριτηρίων στις 

σηµερινές συνθήκες ύφεσης και έλλειψης αντικειµένου για πολλές επιχειρήσεις. Έχουµε 

αντίρρηση και µάλιστα έντονη και γι΄ αυτό προβήκαµε προχθές σε κοινή διαµαρτυρία µε 

όλες τις Εργοληπτικές Οργανώσεις για την : 

• Φωτογραφική, αναδροµική παράταση ισχύος πτυχίων που έχουν λήξει εδώ και ένα 

σχεδόν χρόνο, για δύο χρόνια  χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο αξιολόγησης 

• Από το παράθυρο χωρίς τον παραµικρό διάλογο ή συνεννόηση εισαγωγή 

αντισυνταγµατικών διατάξεων περιορισµού δικαιωµάτων αναδόχων προκειµένου να 

καλυφθούν παρανοµίες δεκάδων (ίσως και εκατοντάδων ;) εκατοµµυρίων ευρώ από 

συγκεκριµένους δηµόσιους λειτουργούς και πιθανόν και συγκεκριµένους εργολήπτες. 

 

Κύριες και Κύριοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Είναι προφανές όσο και αν δυσκολευόµαστε να το αποδεχθούµε – και όσο και αν 

δυσκολεύονται να το κατανοήσουν και υπηρετήσουν οι κυβερνώντες - ότι ζούµε σε µια άλλη 

χώρα µε ένα άλλο πολιτικό, οικονοµικό και επαγγελµατικό περιβάλλον. Η οικονοµική κρίση 

ήρθε να ανατρέψει δεδοµένα, καταστάσεις, αντιλήψεις, αλλά και να επιβάλλει µια εντελώς 

διαφορετική προσέγγιση στο παρόν και το µέλλον. 

Με αυτά τα δεδοµένα η έως σήµερα δράση µας – στο σύνολό της - αλλά και οποιαδήποτε 

προοπτική, πρέπει να τη δούµε, να την κρίνουµε και να την προσαρµόσουµε στις εντελώς 

νέες συνθήκες. 

∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι εµπρός µας έχουµε ακόµη µεγάλες δυσκολίες, πρέπει να 

είµαστε προετοιµασµένοι για αυτές, οφείλουµε οι δράσεις µας να έχουν στόχο την επιβίωση 

των επιχειρήσεων µας και των ανθρώπων που εργάζονται και ζουν από αυτές. Ταυτόχρονα 

και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να φροντίσουµε για να διαµορφωθούν δυνατότητες και 

προοπτικές υγιούς ανάπτυξης στον χώρο των κατασκευών.  
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Παρόλες τις δυσκολίες πρέπει να εξετάσουµε µε απόλυτη νηφαλιότητα και ψυχραιµία τα 

στοιχεία που συνθέτουν την σηµερινή κατάσταση, να διαγνώσουµε και να αναδείξουµε τις 

αναπτυξιακές  δυνατότητες  που υπάρχουν στον χώρο µας.  

Η κατάσταση, όπως εξελίχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια, έχει καταγραφεί από την 

προσωπική εµπειρία του κάθε ενός από εµάς, αλλά και από τα επίσηµα στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., των Ισολογισµών των εταιρειών µας και των εξαµηνιαίων εκθέσεων που 

συντάσσει ο Σύνδεσµος. Και όλα αυτά δείχνουν:  

• Την  συστηµατική και συνεχή µείωση του Π∆Ε που λειτουργεί, πλέον, ως «µαξιλάρι» 

του προϋπολογισµού, διαρκώς περικόπτονται δαπάνες και αυτή είναι και η τελευταία 

σύσταση της «τρόικα». 

• Την  συνακόλουθη ουσιαστική παύση πληρωµών των υποχρεώσεων του στενού και 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (∆ήµοι, ∆ΕΚΟ κλπ). 

• Τον πλήρη στραγγαλισµό της χρηµατοδότησης και της εγγυοδοσίας από το τραπεζικό 

σύστηµα.  

• Το συνεχές και άδικο κυνηγητό από την φορολογική νοµοθεσία.  

• Την  αδυναµία διεξόδου σε ιδιωτικά έργα – αφού η οικοδοµή έχει κυριολεκτικά 

παγώσει όπως επίσης και ο ολόκληρος ο τοµέας των Ιδιωτικών Επενδύσεων. 

• Τον περιορισµό έως καθολική κατάργηση των δυνατοτήτων για δραστηριοποίηση των 

εταιρειών µας στις χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, καθώς το 

Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα αδυνατεί να στηρίξει µια τέτοια έξοδο του παραγωγικού 

δυναµικού.  

Παράλληλα όλο το πλέγµα νοµοθεσίας, αλλά και οι διαδικασίες και πρακτικές στο ΥΠΥΜΕ∆Ι, 

στο ΥΠΟΙΟ, στους ΟΤΑ, στο ΙΚΑ και σε όλο τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε τον οποίο 

συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις µας, έχουν χειροτερέψει - παρά τα όποια σηµαντικά είναι η 

αλήθεια αλλά ανεφάρµοστα µέχρι στιγµής νοµοθετήµατα - και σ’ αυτό ασφαλώς έχει 

συµβάλλει και η δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι.  

Τα διαρθρωτικά προβλήµατα του κατασκευαστικού κλάδου – προβλήµατα της δηµόσιας 

διοίκησης  που υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως  

• Η γραφειοκρατία 

• Η αδιαφάνεια  

• Η µη συµµόρφωση µε τα Ευρωπαϊκά ∆εδοµένα σε όλους τοµείς  

• Η πολυνοµία  

• Η αναποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης  
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δεν είναι συνέπεια του Μνηµονίου ή της τρόικας, είναι φαινόµενα που προϋπήρχαν εδώ και 

πολλά χρόνια.  

 

Αν όλα αυτά τα µεταφράσουµε σε αριθµούς, η εικόνα που έχουµε είναι εξαιρετικά κακή. 

  

Μέσα σε τρία χρόνια (από 2008 έως και το 2011) χάθηκαν 157.000 θέσεις εργασίας από τον 

κατασκευαστικό κλάδο – περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα – δηλαδή, µιάµιση φορά περισσότερες απ’ όσες θέσεις εργασίας 

δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια µιας ολόκληρης δεκαετίας (1998-2008) ! 

Θυµίζω ότι οι 295.000 απασχολούµενοι του 1998 στον κλάδο των κατασκευών, αυξήθηκαν 

σε 400.000 το 2008, για να µειωθούν σε 242.000 το Γ’ τρίµηνο του 2011. 

Βασική αιτία αυτής της δραµατικής µεταβολής, όπως προείπα, υπήρξε η συνεχής από χρόνο 

σε χρόνο συρρίκνωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), αλλά και οι 

αλλεπάλληλες περικοπές του εντός του ίδιου χρόνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Π∆Ε για το 

2011 κατά τον προϋπολογισµό είχε προσδιοριστεί στα 8,5 δισ. ευρώ, όµως έκλεισε στα 6,6 

δισ. ευρώ µετά τις αλλεπάλληλες περικοπές στη διάρκεια του χρόνου (µειωµένο κατά 22,3% 

ή 1,9 δισ. ευρώ). 

Ήδη, µε την ψήφιση του «Μνηµονίου 2», το Π∆Ε για το 2012 συρρικνώθηκε κατά 400 εκατ. 

ευρώ (από τα 7,55 στα 7,15 δισ. ευρώ). 

Καθώς «λεφτά δεν υπάρχουν», δεν υπάρχει και αντικείµενο απασχόλησης για πάρα πολλές 

επιχειρήσεις του κλάδου µας. 

Η συρρίκνωση του Π∆Ε – σε συνδυασµό µε τη γενικότερη οικονοµική κρίση – οδήγησε στην 

έξοδο από το κλάδο µια στις τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες που υπήρχαν το 2004 ! 

Από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων την περίοδο 2004-2011 διαγράφηκαν 176 

εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης, επί συνόλου 712, εκ των οποίων οι 37 τον τελευταίο χρόνο. 

Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι όσες εταιρείες έχουν αποµείνει στο ΜΕΕΠ είναι σε θέση να 

εξασφαλίσουν ενηµερότητα πτυχίου, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

Πρόκειται για µια δραµατική εξέλιξη, συνέπεια ορισµένων πολύ συγκεκριµένων δεδοµένων. 

Όπως: 

• Επί 12 συνεχόµενα τρίµηνα συρρικνώνεται ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (δηλαδή 

στο σύνολο του κλάδου). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το Γ΄ τρίµηνο του 2011 ήταν 

σχεδόν κατά 10% µειωµένος σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010 (µέσα σε ένα 

µόνο χρόνο).  
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• Επί 9 συνεχόµενα τρίµηνα συρρικνώθηκε η συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, µε αποτέλεσµα να φτάσει στο χαµηλότερο επίπεδο στη 

διάρκεια των τελευταίων 12 ετών. Μόλις 3,9% το Γ’ τρίµηνο του 2011, έναντι 4,8% της 

ίδιας περιόδου του 2010, και 8,8% του ∆’ τριµήνου του 2006. Αυτό για να 

συνειδητοποιήσουν ορισµένοι την καταλυτική επίδραση του κλάδου στο σύνολο της 

οικονοµίας και να αναθεωρήσουν τη στάση τους.  

• Επί 11 συνεχόµενα τρίµηνα οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις στις κατασκευές 

παρουσίασαν µείωση. Κατά 19,7% το Γ’ τρίµηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου 

διαστήµατος του 2010. Περιορίστηκαν µόλις στα 4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο χαµηλότερο 

επίπεδό τους τα τελευταία 13 χρόνια.  

• Επί 11 συνεχόµενα τρίµηνα, επίσης, µειώθηκε ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού 

µηχανικού (που αφορά σε συντριπτικό ποσοστό τα δηµόσια έργα). Μόλις το το Γ’ τρίµηνο 

του 2011 εµφανίστηκε µια µικρή αναστροφή της πορείας µε αύξηση κατά 3,5 % έναντι 

του αντίστοιχου τριµήνου του 2010.  

• Αντίθετα, επί 13 συνεχόµενα τρίµηνα συρρικνώνεται ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών 

έργων, ο οποίος κατά το Γ’ τρίµηνο του 2011 εµφάνισε µείωση κατά 41,7%, έναντι του 

αντίστοιχου διαστήµατος του 2010, καταγράφοντας την χαµηλότερη τιµή από το 2000 και 

να αντιστοιχεί µόλις στο 1/5 της τιµής του 2005. Η οικοδοµή έχει πεθάνει και η επιπλέον 

και επαχθής φορολόγηση των ακινήτων που επιβλήθηκε κατ’ εντολή της «τρόικα», δίχως 

διάθεση υπερβολής, είναι η «ταφόπλακα». 

Όλα αυτά καθρεφτίζονται µε σαφέστατο και επαχθέστατο τρόπο στα οικονοµικά του συνόλου 

των επιχειρήσεών µας.  

Όλοι µαζί και ο καθένας µόνος αντιµετωπίζει εφιαλτικά προβλήµατα, όπως: 

• Τις ζηµιές, που καταγράφονται διαρκώς σε περισσότερες επιχειρήσεις. Σε µια στις 

τρεις από τις εργοληπτικές εταιρείες 3ης έως 7ης τάξης κατά το 2010, έναντι λιγότερο 

από µια στις πέντε το 2009. 

• Τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, οι οποίες έφτασαν το 2010, κατά µέσο όρο, 

σχεδόν στα δώδεκα εκατοµµύρια ευρώ για όλες τις εταιρείες από 3ης έως και 7ης 

τάξης, αυξηµένες κατά ένα εκατοµµύριο έναντι του 2009. 

• Τη µείωση του µέσου κύκλου εργασιών των εταιρειών 3ης – 7ης τάξης κατά 16,4% 

το 2010 έναντι του 2009, κατά δυο εκατοµµύρια κατά µέσο όρο σε κάθε εταιρεία. 

 

Και αν τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών αναφέρονται στην κατρακύλα του 2010 (αφού 

για το 2011 δεν υπάρχουν ακόµη τα λογιστικά δεδοµένα τους), τα δείγµατα της περσινής 

χρονιάς επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, το «κάθε πέρσι και καλύτερα».  
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• Το 2011 µειώθηκαν σχεδόν κατά το 1/3 ο αριθµός των δηµοπρατηµένων έργων 

προϋπολογισµού άνω των 2 εκατ. Ευρώ. Σε 370 έργα, έναντι 516 έργων το 2010.  

• Το πρώτο δεκάµηνο του 2011 ο όγκος των οικοδοµικών αδειών, περιορίστηκε σε 

18,4 εκ. m3, το χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ένα (31) ετών, µε 

δεύτερο χαµηλότερο το ίδιο διάστηµα του 2010, µε 29 εκ. m3.  

 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Είµαστε καθρέφτης της βαθιάς κρίσης και ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική 

οικονοµία. Γνωρίζουµε τις αιτίες του κακού και δεν έχουµε κανένα λόγο να µην 

αναφερθούµε ευθαρσώς σ’ αυτές. Κατά τη δική µας άποψη είναι:  

- η ατολµία/αδυναµία εφαρµογής των αναγκαίων αναπροσαρµογών του δηµοσίου τοµέα 

(κατάργηση περιττών φορέων, αποκρατικοποιήσεις, συνέχιση διαβλητών διαδικασιών 

προσλήψεων, ισοπεδωτικές οριζόντιες µειώσεις στις αµοιβές των δηµοσίων λειτουργών 

χωρίς αντίστοιχη προσπάθεια αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα).  

- η επί τριετία αδυναµία συγκρότησης ενός αξιόµαχου και αξιόπιστου φορολογικού 

µηχανισµού που θα µειώσει την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, ενώ θα εισπράττει 

τους επιβαλλόµενους  φόρους χωρίς να µετακυλύει στο µέλλον την είσπραξή τους, είτε µε 

αλλεπάλληλες ρυθµίσεις, είτε µε συνεχείς παρατάσεις όλων των φορολογικών 

υποχρεώσεων.   

- η επί διετία αδυναµία αξιοποίησης των δεσµευµένων πόρων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση 

έργων υποδοµής και άλλων δράσεων κατά της ανεργίας. 

- η αδυναµία διοχέτευσης ρευστότητας στην αγορά.  

Πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η περικοπή του Π∆Ε, ως µέθοδος για την µείωση του 

ελλείµµατος, είναι µία ιδιαίτερα επαχθής πρακτική, αφού η επίπτωση στη µείωση του ΑΕΠ 

είναι και µεγάλη και µόνιµη και µάλιστα για µακρά περίοδο µε τελικό αποτέλεσµα αντίθετο 

από τον στόχο. Αδιαµφισβήτητη απόδειξη αποτελεί η συνεχιζόµενη επί πέντε συναπτά έτη 

ύφεση που καταγράφεται στη χώρα.  

Είναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό ότι σήµερα – µε µεγάλη χρονική υστέρηση – όλοι, πλέον, 

αποδέχονται πως για να πετύχει η προσπάθεια της ελληνικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής, 

απαιτείται να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική στην οικονοµία, βασική προϋπόθεση για την 

µακροπρόθεσµη µείωση του χρέους.  
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Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προοπτική, οµολογούν, καλούνται να διαδραµατίσουν οι 

δηµόσιες επενδύσεις υποδοµής, είτε από εθνικούς πόρους, είτε µέσω του ΕΣΠΑ και άλλων 

διαρθρωτικών ταµείων, οι οποίοι θα πρέπει να διοχετευτούν και σε µεσαία και µικρά έργα 

υποδοµής, µε άµεση απορρόφηση και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. 

Την χρονιά που πέρασε όπως και όλα τα τελευταία χρόνια µέσα στο ζοφερό κλίµα που 

περιγράψαµε ο ΣΑΤΕ έριξε το βάρος της δραστηριότητας τους: 

• Στη προώθηση των ζητηµάτων διαφάνειας και δηµοσιότητας σε όλους του τοµείς που 

σχετίζονται µε την δραστηριότητα των επιχειρήσεων µας  

• Στη προβολή και την υποστήριξη των δίκαιων αιτηµάτων όλων των συναδέλφων που 

πλήττονται στην καθηµερινότητά τους από άστοχες και επιπόλαιες και πολλές φορές 

παράνοµες δράσεις Υπηρεσιών και υπαλλήλων . 

• Στην καταπολέµηση των συνεχών αυθαιρεσιών  των φορολογικών αρχών µε τα 

συνεχή και επαναλαµβανόµενα  αυθαίρετα χαράτσια είτε µικρά  όπως  τέλος 

εργοταξίου, είτε πολύ  µεγαλύτερα όπως οι έκτακτες εισφορές και η αύξηση της 

φορολόγησης. 

• Στην καταπολέµηση των αυθαιρεσιών του ΙΚΑ (τόσο της ∆ιοίκησης  όσο και των κατά 

τόπους υποκαταστηµάτων που κυριολεκτικά αυθαιρετούν και νοµοθετούν ανά 

περίπτωση ) και οι οποίες τείνουν να εξελιχθούν σε µεγάλο κίνδυνο για όλες τις 

εταιρείες. 

• Στην νοµική στήριξη των συναδέλφων στην καθηµερινή τους µάχη µε την 

γραφειοκρατία την αυθαιρεσία και την αδιαφάνεια. 

• Στην προβολή και την υποστήριξη αιτηµάτων ακύρωσης παράνοµων και 

καταχρηστικών αναθέσεων, δηµοπρατήσεων µε πρόσκληση περιορισµένου αριθµού 

εργοληπτών, παράνοµων και καταχρηστικών µελετοκατασκευών, ειδικών όρων και 

εφαρµογής µικτού συστήµατος. 

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ πρωτοστάτησε, σε συνεργασία και µε άλλες Οργανώσεις, στην 

εφαρµογή ενός σύγχρονου και αντικειµενικού συστήµατος : 

• Ανάλυσης τιµών εργασιών δηµοσίων έργων, 

• Σύγχρονων – εναρµονισµένων µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα προδιαγραφών, 

• Εξορθολογισµού της διαδικασίας αναθεώρησης, 

• Αντικειµενικής τιµολόγησης των εργασιών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη από το φθινόπωρο του 2009 έχουµε αναθέσει σε 

εξειδικευµένη Ανάδοχη Σύµπραξη την υλοποίηση Νέου Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την 

Τιµολόγηση των ∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών. Αυτό το 

έργο έχει σήµερα ολοκληρωθεί ενώ παράλληλα, µε χρηµατοδότηση δική µας και του ΣΤΕΑΤ 
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ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο ανάπτυξης ενός Παρατηρητηρίου Τιµών 

Συντελεστών Παραγωγής Έργων, από έγκριτο συµβουλευτικό οίκο, διεθνώς αναγνωρισµένο.  

Οι πρωτοβουλίες αυτές, που παρουσιάστηκαν σε σειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων µε πιο 

πρόσφατη αυτή διοργανώθηκε στο ΤΕΕ στις 26/3/2012, το υλικό της οποίας σας διανέµεται 

σήµερα, έτυχαν καθολικής αποδοχής από όλους τους θεσµικούς φορείς (ΤΕΕ, Μελετητές, 

Εκπρόσωποι Υπουργείων), οι οποίοι και υιοθέτησαν την πρόταση για τη δηµιουργία 

Παρατηρητηρίου Τιµών για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα και συντάχθηκαν θετικά στην 

απαίτηση λειτουργίας του ως το τέλος του χρόνου.  

Για το θέµα των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης που πλέον είναι 

αδύνατον να καλυφθούν ακόµη και από υγιείς επιχειρήσεις  συνέταξε και κατέθεσε 

συγκροτηµένη και νοµικά τεκµηριωµένη προσφυγή στα αρµόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µη περιοριζόµενος στις συνήθεις διαµαρτυρίες και παραστάσεις ενώπιον της 

πολιτικής ηγεσίας. 

Είναι γεγονός ότι πολλά από τα ζητήµατα που χρόνια τώρα θέτουµε έγιναν εν µέρει 

αποδεκτά από την πολιτική ηγεσία: 

• Η γενίκευση και εµπέδωση της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

• Η οριστική νοµοθετική κατάργηση των απευθείας αναθέσεων 

• Η νοµοθέτηση διαφάνειας στην συγκρότηση επιτροπών διαγωνισµού µε κλήρωση 

• Η κατάργηση του χαρατσιού της δηµοσίευσης ισολογισµών στον τύπο  

• Η οδηγία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. για υποχρεωτική ανάρτηση των τευχών δηµοπράτησης στο 

διαδίκτυο. 

είναι µερικά µικρά αλλά σηµαντικά βήµατα που πρέπει να υποστηριχθούν και να γενικευτεί η 

εφαρµογή τους.  

 

Κύριες και Κύριοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Για τα εσωτερικά ζητήµατα του ΣΑΤΕ θέλω να επισηµάνω :  

• Η µαζικότητα του ΣΑΤΕ , η συµµετοχή στις διαδικασίες του τόσο στα Κεντρικά όσο και 

στα Περιφερειακά γραφεία βρίσκεται στο µέγιστο σηµείο.  

• Ο αριθµός µελών τόσο στις µικρές όσο και στις µεγάλες εταιρείες είναι ο µεγαλύτερος 

από όλες τις οργανώσεις. Στις µεγάλες τάξεις (από 3η και πάνω) ενεργά µέλη του 

Συνδέσµου µας είναι πλέον πάνω από το 85% του συνολικού αριθµού των εταιρειών. 

Στις µικρές  τάξεις ο αριθµός των µελών µας είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο 

αριθµό προ τριετίας.  
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• Το ενδιαφέρον για την συµµετοχή στις διαδικασίες των αρχαιρεσιών είναι µεγάλο και 

στις µικρές και στις µεγάλες τάξεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Περιφέρεια. 

Το στοίχηµα της σηµερινή µέρας για µας είναι να ολοκληρωθεί η δηµοκρατική διαδικασία 

ανάδειξης της νέας διοίκησης σε όλα τα εκλογικά  τµήµατα χωρίς περιττές εντάσεις και 

διαξιφισµούς. Το στοίχηµα είναι να κριθεί η θέση και η άποψη κάθε υποψήφιου στα 

πραγµατικά και ουσιαστικά προβλήµατα του κλάδου.  

Στα τρία χρόνια διοίκησης του ΣΑΤΕ δεν πάψαµε σε όλους τους τόνους και προς κάθε 

κατεύθυνση να τονίζουµε ότι µέσα στο άσχηµο αυτό κλίµα είναι εµφανές ότι υπάρχουν 

πολλές προοπτικές ανάκαµψης της χώρας. Και αυτές βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση, είτε 

το θέλουν ορισµένοι, είτε όχι, µε τις τον κλάδο µας και τον βαθµό δραστηριοποίησής του. 

Ήδη πέραν από την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, µε τον ουσιαστικό 

µηδενισµό της εθνικής συµµετοχής, συζητείται η χρηµατοδότηση και άλλων αναπτυξιακών 

έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  

Με βάση την οµόφωνη απόφαση στην έκτακτη γενική συνέλευση των µελών του ΣΑΤΕ του 

∆εκεµβρίου του 2009 υπέρ της Ενοποίησης των Εργοληπτικών Οργανώσεων υπό ένα νέο 

καταστατικό και οργάνωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ συντάχθηκε αταλάντευτα 

υπέρ µίας ισχυρής ενοποιηµένης εργοληπτικής οργάνωσης - Σύνδεσµος Ελλήνων 

Κατασκευαστών (ΣΕΚ) - το καταστατικό της οποίας, πρόσφατα εγκρίθηκε και δηµοσιεύθηκε.  

∆ιάθεση και δέσµευση της παρούσας διοίκησης του Συνδέσµου, από οποιαδήποτε θέση και 

εάν µας ορίσουν τα Μέλη του ΣΑΤΕ, είναι η οµόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

µελών του ΣΑΤΕ για την ενοποίηση να φθάσει µέχρι την πλήρη υλοποίησή της.    

Οφείλω, όµως, να πω – και µ’ αυτό να κλείσω την οµιλία µου – ότι σε µία τέτοια προοπτική η 

ελληνική οικονοµία έχει ανάγκη να στηριχθεί σε υγιείς ελληνικές τεχνικές εταιρείες, κάθε 

µεγέθους και δυναµικότητας, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται σε ένα θεσµικά θωρακισµένο, 

απολύτως διαφανές, περιβάλλον. 

Αυτό επεδίωξε η απερχόµενη διοίκηση του ΣΑΤΕ, σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να 

συνεχίσει η νέα που θα εκλεγεί σήµερα. 

 

Σας ευχαριστώ.  


