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ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΣΑΤΕ  

Κύριοι συνάδελφοι, 

Ακριβώς πριν ένα χρόνο, από το ίδιο βήµα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου µας, τόσο στη 
δική µου οµιλία, όσο και στις τοποθετήσεις των υπόλοιπων οµιλητών, κυριάρχησε µια φράση: “δεν 
πάει άλλο”. 

Το ίδιο λέγαµε το 2011, το 2010, το 2009 και µερικά χρόνια πριν. Αλλά τελικά ...πάει κι άλλο ! 

Τις επόµενες ηµέρες ολοκληρώνεται η εξαµηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ για την κατάσταση που 
επικρατεί στον κλάδο των κατασκευών στη χώρα µας και, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
επεξεργαζόµαστε, η εξέλιξη, από κάθε άποψη, είναι δραµατική. 

∆εν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω επ’ αυτού, καθώς την βιώνουµε όλοι οι παρόντες.  Το 
βέβαιο είναι ότι δεν δείχνουν να την συνεδιητοποιούν διαχρονικά, οι πολιτικές ηγεσίες  των 
αρµοδίων Υπουργείων οι οποίες παρά τις αλλεπάλληλες επισηµάνσεις µας κατά τις συναντήσεις 
µας ή µε τα υποµνήµατά µας, όχι µόνο παραβλέπουν τη ζοφερή πραγµατικότητα του τοµέα των 
κατασκευών, αλλά φροντίζουν να την κάνουν διαρκώς χειρότερη. 

Ταυτόχρονα, βέβαια, παραβλέπουν τις αλυσιδωτές και µε γεωµετρική πρόοδο αυξανόµενες 
επιπτώσεις που έχουν τα προβλήµατα του κλάδου στο σύνολο της οικονοµίας. Προβλήµατα απ’ τα 
οποία απορρέει (σε µεγάλο βαθµό) η δίχως προηγούµενο οικονοµική ύφεση - για 6o  συνεχόµενο 
χρόνο - µε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της εκτίναξης της ανεργίας σε ποσοστά 
που δεν έχουν καταγραφεί ξανά τα τελευταία πενήντα χρόνια !  

Το περίεργο είναι ότι οι ίδιοι αρµόδιοι εµφανίζονται να αγωνιούν για τα δηµόσια έσοδα, που παρά 
την αύξηση της φορολογίας και τα  έκτακτα -µόνιµα χαράτσια, µειώνονται διαρκώς, αφού 
παραγνωρίζουν το αυτονόητο: µε την οικονοµία σε ακινησία, χωρίς τζίρο και παραγωγή 
πρόσθετου εθνικού προϊόντος, είναι αδύνατον το δηµόσιο ταµείο να αυξήσει τα έσοδά του. 

Ο κατασκευαστικός τοµέας - χρειάζεται να υπενθυµίσουµε το διεθνώς γνωστό και τεκµηριωµένο 
από τους οικονοµολόγους - αποτελεί την “ατµοµηχανή” κάθε οικονοµίας ,ιδιαίτερα σε περιόδους 
µεγάλων οικονοµικών κρίσεων. Ειδικά στη χώρα µας, επί σειρά ετών, υπήρξε η µόνη 
“ατµοµηχανή” της οικονοµίας µας. Κι αυτό δεν το λέµε µε έπαρση, ούτε θεωρούµε ότι αυτό ήταν 
και το ορθό. Το αναφέρουµε για ένα και µόνο λόγο: µε δεδοµένο ότι εναλλακτική λύση δεν 
υπήρχε και - δυστυχώς - δεν υπάρχει, καταστρέφοντας τις εργοληπτικές εταιρείες, “παγώνοντας” 
τις κατασκευές, ήταν αναπόδραστο να οδηγηθεί η χώρα στη βαθειά, πολύχρονη και δύσκολα 
αναστρέψιµη οικονοµική ύφεση. 

Στην παρούσα φάση, οφείλουν και οφείλουµε όλοι να συνειδητοποιήσουµε  ότι χρειαζόµαστε 
περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο τις κατασκευές για να κινηθεί η οικονοµία, να σταµατήσει ο 
οικονοµικός κατήφορος, να αναστραφεί η ψυχολογία της αγοράς, να περιοριστούν τα οξυµένα 
προβλήµατα της απασχόλησης. Χρειαζόµαστε τις κατασκευές γιατί έχουµε ανάγκη τις υποδοµές, το 
έλλειµµα των οποίων είναι ακόµη εξαιρετικά σηµαντικό σ’ αυτό τον τόπο. Και χωρίς υποδοµές δεν 
κτίζεται µέλλον ! 
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Τις χρειαζόµαστε, όµως, γιατί οι κατασκευές - δηµόσιες και ιδιωτικές - έχουν, από τη φύση τους, 
ένα επιπρόσθετο ισχυρό “όπλο” για την οικονοµία: την άµεση ανακύκλωση των χρηµάτων που 
διοχετεύονται σ’ αυτές και, µάλιστα, σε τεράστιο εύρος της οικονοµίας. Έχουν, επίσης, τη 
δυνατότητα της άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη την κλίµακα των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των απασχολουµένων. 

Με δυο λόγια: κάθε ευρώ που επενδύεται στις κατασκευές, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε όλο 
το φάσµα της οικονοµίας. 

Αυτό, το διεθνώς γνωστό, εµφανίζονται να µην το γνωρίζουν οι διαχειριστές της εξουσίας στη 
χώρα µας. 

Προσωπικά δεν πιστεύω στην άγνοιά τους. 

∆ιαχρονικά, ως ΣΑΤΕ, αλλά και οι άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, τους έχουµε ενηµερώσει 
εξονυχιστικά και τεκµηριωµένα. Το κάναµε µε επιµονή και στο διάστηµα του τελευταίου χρόνου. 

Στα πεπραγµένα θα αναφερθεί αναλυτικά ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου µας, ο ∆ηµήτρης 
Κωνσταντινίδης, αµέσως µετά. Θα διαπιστώσετε πως και κατά τους τελευταίους 12 µήνες, 
κυριαρχούν οι επίµονες προσπάθειες να ενηµερώσουµε τους καθ‘ ύλη αρµόδιους για όλες τις 
πτυχές των προβληµάτων του κλάδου.  

Εγώ θα σταθώ σε ορισµένα σηµεία, για να τεκµηριώσω τον ισχυρισµό µου ότι δεν πιστεύω στην 
άγνοια της πολιτικής ηγεσίας, της τωρινής και παλαιότερης. 

Τέλος του περασµένου Αυγούστου το προεδρείο του ΣΑΤΕ είχε την πρώτη συνάντηση εργασίας - 
και όχι εθιµοτυπίας καθώς είχε προηγηθεί συνάντηση και µε τον Αναπλ. Υπουργό κ. Καλογιάννη - 
µε εκπρόσωπο της νέας ηγεσίας του Υπουργείου. Ήταν µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 
Στράτο Σιµόπουλο, ο οποίος συµβαίνει να είναι µηχανικός µε πολύχρονη επαγγελµατική 
απασχόληση, εµπειρία και πρακτική γνώση των προβληµάτων της κατασκευής. Με άλλα λόγια, 
συναντηθήκαµε µε γνώστη της κατάστασης, για να εισπράξουµε την διαβεβαίωση ότι “θα ασκήσει 
τα καθήκοντά του µε γνώµονα την βελτίωση των συνθηκών άσκησης εργοληπτικής 
επιχειρηµατικότητας, µε έµφαση στα µικρά καθηµερινά ζητήµατα που, ωστόσο, τα θεωρεί αρκετά 
σηµαντικά”. 

Ως προεδρείο του ΣΑΤΕ θέσαµε όλα τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια από 
άστοχους χειρισµούς, ολιγωρίες και λανθασµένες νοµοθετήσεις. 

Θέσαµε πρωτίστως το θέµα της διαφάνειας, την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης του διαδικτύου, 
ώστε να δηµοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία των έργων, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση σε 
όλες τις φάσεις τους, τόσο από τις ανά περίπτωση αρχές, όσο και από τους πολίτες. 

Ο Γενικός Γραµµατέας υπερθεµάτισε, µας ανακοίνωσε ότι εξετάζεται πρόταση για την ανάπτυξη 
Μητρώου Έργων και Μελετών, στο οποίο θα πρέπει να αναρτώνται όλα τα στοιχεία κάθε έργου, 
ακόµη και τα σχέδια, υπογραµµίζοντας ότι αυτό ενδεχοµένως να µπορεί να γίνει και µε κοινοτική 
χρηµατοδότηση. 

Επτά µήνες µετά, µια απλή και δόκιµη πρακτική, δεν έχει προωθηθεί, µε συνέπεια να αξιοποιείται η 
επίσκεψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε εταιρείες και συνδέσµους, για αναζήτηση στοιχείων, 
στο πλαίσιο ενός - κατά την άποψή µας - αυτονόητου ελέγχου εκ µέρους της Πολιτείας, για µια 
νέα και συνολική επίθεση κατά του κλάδου, για δήθεν σκάνδαλα και άλλες ιστορίες, από τους 
“κακούς εργολάβους” σε βάρος του “καλού κράτους”. 

Του “καλού κράτους” που κατά συρροή αξιοποιεί το περιβόητο «µικτό σύστηµα»  για την 
ενοποίηση άσχετων τεχνικών έργων ενώ παράλληλα διατηρεί και αυξάνει τις απευθείας αναθέσεις 
(τα γνωστά σαρανταπεντάρια και όχι µόνον) , µε  σαλαµοποίηση των έργων, ζητήµατα που 
θέσαµε σε εκείνη τη συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα ως εξίσου σηµαντικά µε τα ζητήµατα 
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διαφάνειας, για να αποσπάσουµε την υπόσχεση ότι  όλα αυτά θα αντιµετωπίζονταν κατά 
προτεραιότητα.  

Και όλα αυτά φυσικά και οι δύο προαναφερόµενες µεθοδεύσεις εφαρµόζονται µόνο και µόνο για 
να κατευθυνθεί η ανάθεση των έργων µε κριτήρια πελατειακών σχέσεων. 

Για τις απευθείας αναθέσεις και  τις προσκλήσεις περιορισµένου αριθµού εργοληπτών υπενθυµίζω 
ότι  “ζουν και βασιλεύουν” ανά την επικράτεια.  

Εµµένω στην ίδια εκείνη πρώτη συνάντηση, επειδή µας δόθηκε η ευκαιρία να µιλήσουµε 
αναλυτικά και να ανταλλάξουµε απόψεις µε έναν καλό γνώστη των θεµάτων. 

Σταθήκαµε ιδιαίτερα και κατά τρόπο συγκεκριµένο στα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν 
στις τεχνικές εταιρείες και τα έργα το προηγούµενο διάστηµα, µε την ψήφιση µιας σειράς νόµων, 
στην πραγµατικότητα µιας σειράς αποσπασµατικών και αυθαίρετων διατάξεων. Ζητήσαµε την 
άµεση απόσυρσή τους και επειδή είχαµε θετική ανταπόκριση, στείλαµε εντός ολίγων  ηµερών στο 
Υπουργείο  αναλυτικές και τεκµηριωµένες προτάσεις για κάθε περίπτωση. 

Αναφερθήκαµε εκτενώς στα ζητήµατα της άµεσης απλοποίησης και προσαρµογής της νοµοθεσίας 
στα Ευρωπαϊκά δεδοµένα (FIDIC), της ανάθεσης σηµαντικού τµήµατος υπηρεσιών επίβλεψης από 
πιστοποιηµένους ιδιωτικούς φορείς, καθώς και της καθιέρωσης συστήµατος ανάθεσης των έργων 
σε δύο διακριτά στάδια, ένα πλαίσιο που θα δηµιουργήσει συνθήκες δίκαιου ανταγωνισµού, 
περιορίζοντας το φαινόµενο των αλόγιστων και υψηλών εκπτώσεων και αποτρέποντας τα συχνά 
φαινόµενα ενστάσεων, προσφυγών, συµπληρωµατικών συµβάσεων κλπ.  

Με έµφαση θέσαµε το ζήτηµα των τιµολογίων, ζητήσαµε για ακόµη µια φορά την καθιέρωση 
συστήµατος αναλυτικών τιµολογίων και σύγχρονου τρόπου αναθεώρησης των τιµών. Με δυο 
λόγια, ζητάµε επιµόνως, εδώ και χρόνια, την καθιέρωση και στη χώρα µας ότι ισχύει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα διαφορετικό, τίποτα που να ...βολεύει εµάς. 

Θυµίζω ότι µε δαπάνες των ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και ΠΕΣΕ∆Ε αλλά και συµφωνία όλου του 
εργοληπτικού κόσµου, των µελετητών  και του ΤΕΕ, έχουµε καταρτίσει  πιλοτική εφαρµογή  
αναλυτικών τιµολογίων – συστήµατος αναθεώρησης τιµών, λαµβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα στις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το έχουµε καταθέσει στο υπουργείο, προκειµένου να το προωθήσει, 
βάζοντας τέρµα στα αυθαίρετα τιµολόγια, που γεννούν πολλά από τα προβλήµατα του κλάδου, 
αλλά και της υλοποίησης των δηµόσιων έργων στη χώρα µας. Ένα έργο που ξεπερνά το ζήτηµα 
της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, είναι αυτοµατοποιηµένο και αυτοχρηµατοδοτούµενο. 

Αναλυτικά µιλήσαµε, ακόµη, για το ζήτηµα των εγγυητικών επιστολών, ζητώντας µεταξύ άλλων το 
αυτονόητο,  να θεσπιστεί χρόνος λήξης µε βάση το χρονοδιάγραµµα του έργου, την παράλληλη 
κατάργηση των πρόσθετων εγγυητικών ή έστω την σηµαντική µείωσή τους  σε περίπτωση 
διατήρησής τους. Είναι έτσι κι αλλιώς επαχθείς οι όροι τους για τις τεχνικές εταιρείες, 
επαχθέστατες στις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος. Επιβαρύνουν 
υπέρµετρα τα έργα, σε τελική ανάλυση, δίχως να διασφαλίζουν επί της ουσίας το κράτος. 

Φυσικά, θέσαµε και το ζήτηµα της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, καθώς είναι τα µόνα, 
κατά τη γνώµη µας, που µπορούν να βάλουν ξανά εµπρός τις κατασκευές στη χώρα µας και άρα 
να ωθήσουν ολόκληρη την οικονοµία στην έξοδο από την κρίση.                            

Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων συµφώνησε σε όλα, µε ελάχιστες, επουσιώδεις, 
διαφοροποιήσεις. Πιστέψαµε ότι επιτέλους κάτι θα γινόταν προς την σωστή κατεύθυνση.  

Μια εβδοµάδα αργότερα, απευθυνθήκαµε εγγράφως, σε ένα άλλο γνώστη των θεµάτων, στον 
αναπληρωτή υπουργό του υπουργείου, Σταύρο Καλογιάννη. 

Του εκθέσαµε λεπτοµερώς τις αποσπασµατικές τροποποιήσεις που έγιναν στη νοµοθεσία για τα 
δηµόσια έργα µε τους νόµους 4070/2012, 4071/2012 και 4072/2012. ∆ιατάξεις που 
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διαµόρφωσαν, συνολικά, ένα απαράδεκτο καθεστώς σε βάρος των εργοληπτικών επιχειρήσεων και 
της υλοποίησης των έργων, µέσα από τις οποίες αναδύονται: 

1) Πρωτοφανής και αδικαιολόγητη ανισοµέρεια του συνόλου σχεδόν των ρυθµίσεων σε βάρος του 
αναδόχου και προς όφελος της Υπηρεσίας ή για να ακριβολογήσω προς όφελος της 
γραφειοκρατίας και την κωλυσιεργίας . 

2) Ασάφεια και προχειρότητα στη διατύπωση των περισσότερων διατάξεων. 

3) Έλλειψη µεταβατικών διατάξεων, γεγονός που έχει δηµιουργήσει χάος κατά την εφαρµογή των 
νόµων. 

Του επισηµάναµε ιδιαίτερα ότι µε τις διατάξεις που εισήχθησαν στο Ν. 4071/2012 επαναφέρθηκε 
το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων για µικρά έργα (αυτά που συνηθιζόταν να αποκαλούνται 
«δεκαπεντάρια» και «σαρανταπεντάρια»), το οποίο είχε καταργηθεί µε το άρθρο 35 του Ν. 
4053/2012, δηλαδή λίγες εβδοµάδες νωρίτερα!  

Και, µάλιστα, η κατάργηση έγινε αναδροµικά, γεγονός απαράδεκτο, καθώς αποτελεί κόλαφο για τη 
σοβαρότητα του Ελληνικού Κράτους.  

Αλλά δεν είναι το µοναδικό απαράδεκτο. 

Με την παρ. 5 του άρθρου 326 του Ν.4072/2012 θεσπίσθηκε ένας δραστικότατος περιορισµός του 
δικαιώµατος αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου. Κατ’ ουσία επιβλήθηκε απαγόρευση 
του δικαιώµατος αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου. Και τούτο, διότι η έκδοση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προς την εκτελούµενη απαίτηση, καθιστά οικονοµικά δυσβάστακτη 
έως και αδύνατη τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου,  εγείροντας 
σοβαρά ζητήµατα συνταγµατικής τάξης και συµβατότητας της ρύθµισης προς το κοινοτικό δίκαιο. 

Τρεις εβδοµάδες αργότερα, µε άλλο έγγραφο, απευθυνθήκαµε στον υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, τον Κωστή Χατζηδάκη, εκθέτοντας 
συνοπτικά τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει και ζητώντας επείγουσα συνάντηση για συζήτησή 
τους. 

Του επισηµάναµε ότι τα θέµατα που έχουν τεθεί υπόψη του υπουργείου του µε παλιότερα 
έγγραφα (όπως ο εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης δηµοσίων έργων και η σύσταση και 
λειτουργία Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων, η “αφύπνιση της 
ανάπτυξης” µε χρηµατοδότηση έργων υποδοµών) και τα οποία, κατά την γνώµη µας, µπορούν – 
σε συνδυασµό και µε την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής των ∆Ε - να 
συντελέσουν στην άµεση επίλυση ορισµένων κρίσιµων ζητηµάτων για την απεµπλοκή των 
δηµοσίων έργων και την επανεκκίνηση της οικονοµίας µέσω της χρηµατοδότησης που 
προσφέρεται από το ΕΣΠΑ, είναι επείγοντα και αφορούν το σύνολο της οικονοµίας. ∆εν αποτελούν 
συντεχνιακά αιτήµατα. 

Ακολούθησαν µια σειρά συναντήσεων και νέων υποµνηµάτων µε τους αρµόδιους, αλλά αντί να 
λύνονται προβλήµατα, προστέθηκαν και άλλα. 

Στις αρχές ∆εκεµβρίου, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων, Σταύρος Καλογιάννη, µας ζήτησε να εκφράσουµε τις απόψεις µας σε  µια 
σειρά ζητηµάτων που θα εντάσσονταν ως διατάξεις σε υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.  

Στις διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων :  

� Η σηµαντική µείωση των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών  

� Ο περιορισµός του συστήµατος µελέτη – κατασκευή  και η κατάργηση του µεικτού 
συστήµατος  

� Η ρύθµιση του τρόπου πληρωµής της ασφάλτου και  άλλα 
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που σε γενικές γραµµές µετά την ενσωµάτωση µέρους των παρατηρήσεων µας κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση. ∆υστυχώς  ούτε αυτή η νοµοθετική ρύθµιση έχει ακόµη εγκριθεί από το 
Κοινοβούλιο.  

Αντίθετα πέρασαν χωρίς κανένα διάλογο κατά την διάρκεια της θητείας της παρούσας Κυβέρνησης 
δύο πολύ άσχηµες νοµοθετικές ρυθµίσεις: 

� Η πρώτη καθιερώνει παράβολο 50.000 € προκειµένου να µπορέσει κάποιος να ασκήσει 
προσφυγή για ασφαλιστικά µέτρα στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Ηδη έχουµε προσφύγει και στα 
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχετική πρότυπη δίκη στο Συµβούλιο 
Επικρατείας. 

� Η δεύτερη επέτρεψε για δέκα ηµέρες στο τέλος του χρόνου την εξόφληση πιστοποιήσεων 
για έργα του ΕΣΠΑ χωρίς προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

Φαινοµενικά άσχετα θέµατα, στην πραγµατικότητα  όµως και τα δύο αναδεικνύουν  την «τρικυµία 
εν κρανίω » που κυριαρχεί στα µυαλά  κάποιων που νοµοθετούν τις κρίσιµές αυτές ώρες. 

∆ηλαδή το µόνο σηµείο που κατά την γνώµη τους καθυστερούν οι διαδικασίες των έργων είναι η 
προσφυγή για ασφαλιστικά µέτρα στο ΣτΕ,  διαδικασία που διαρκεί δεκαπέντε εως είκοσι ηµέρες 
σε µέσο χρονικό διάστηµα  ανάθεσης έργων πάνω από εννέα µήνες . 

Προφανώς και για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας η νοµοθετική αυτή παρέµβαση 
έγινε µόνο και µόνο για να προστατευτούν ή ίσως και να απελευθερωθούν  οι αυθαιρετούντες 
δηµόσιο υπάλληλοι  για να συνεχίσουν το «έργο τους». 

Η δε παρέµβαση κατάργησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για λόγους 
«απορρόφησης» µιλάει από µόνη της και δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην νοοτροπία του 
Ελληνικού Κράτους.  

  

Συνάδελφοι, 

θα αυτοπεριοριστώ σ’ αυτά, καθώς νοµίζω ότι περιγράφουν µε σαφήνεια τις προτεραιότητες που 
έθεσε ο ΣΑΤΕ, τις προσπάθειες που κατέβαλε συστηµατικά, αλλά και τη στάση της Πολιτείας. 

Οφείλω να επισηµάνω - για άρση τυχόν παρεξηγήσεων - ότι αντίστοιχα υποµνήµατα, επιστολές 
και προφορικές παρεµβάσεις, είχαν γίνει και στους αρµόδιους της προηγούµενης, αλλά και πιο 
προηγούµενης κυβέρνησης. 

Η απάντηση, στην πράξη, ήταν αρνητική, και η κατάσταση στον χώρο των κατασκευών διαρκώς 
επιδεινούµενη. 

Παρόλα αυτά, είµαστε αποφασισµένοι να επιµείνουµε στην κατεύθυνση που έχουµε χαράξει ως 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Ο ΣΑΤΕ, πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, δεν ζητά την επίλυση ή τακτοποίηση συτεχνιακής 
αφετηρίας ζητηµάτων. Προτείνει και ζητά, επιµόνως, τον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού 
πλαισίου, της οργάνωσης λειτουργίας των υπηρεσιών και των πρακτικών που εφαρµόζονται στη 
χώρα µας σε ότι αφορά την παραγωγή δηµόσιων (αλλά και ιδιωτικών) έργων. 

Θέλουµε - και το τονίζουµε αυτό - να ισχύσει στη χώρα µας ότι ισχύει στα άλλα κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. 

Σ’ αυτή τη φάση, κατά την οποία οι τεχνικές εταιρείες στο σύνολό τους, βιώνουν τραγικές 
καταστάσεις, εµείς ζητάµε να γίνουν όλα όσα θα απαλλάξουν τον εργοληπτικό κόσµο, αλλά και το 
κράτος από τη “γκρίζα εικόνα της σκανδαλολογίας”. Και το ζητάµε µε επίγνωση ότι τίποτα δεν 
έχουµε να φοβηθούµε ως κλάδος από τη θέσπιση κανόνων που θα διασφαλίζουν τον πλήρη και 
ανόθευτο ανταγωνισµό. 
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Είµαστε ανταγωνιστικοί, µπορούµε να εργαζόµαστε προς όφελος της Πολιτείας και των πολιτών, 
φτάνει οι κανόνες να είναι καθαροί και να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση. 

Θεωρούµε ότι είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος για να γίνουν όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες ή να 
αποσυρθούν, οριστικά και αµετάκλητα, στρεβλώσεις τις οποίες οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες 
δηµιούργησαν, εµφορούµενες από πελατειακές πολιτικές αντιλήψεις. 

Θέλουµε µε την επανεκίνηση των έργων - κι αυτό θα συµβεί, σύντοµα ή λίγο αργότερα, δεν 
έχουµε καµιά αµφιβολία - να έχουµε ένα πλήρως εκσυγχρονισµένο καθεστώς, ώστε να αξιοποιηθεί 
κάθε ευρώ που θα δοθεί για τη χρηµατοδότηση έργων, ταχύτατα και επωφελώς για το κράτος και 
τους πολίτες. 

Με αυτό ως βασικό στόχο, πιστεύουµε ότι θα επιλυθούν και όλα τα επιµέρους προβλήµατα που 
µαστίζουν επί χρόνια τις κατασκευαστικές εταιρείες. 

Θέλουµε ένα απολύτως ευνοµούµενο κράτος, ένα οργανωµένο κράτος. Γιατί γνωρίζουµε ότι το 
“µικρότερο κράτος, µπορεί να σηµάνει και καλύτερο κράτος” και έχουµε επίγνωση ότι µε 
“καλύτερο κράτος” θα έχουµε και “καλύτερες επιχειρήσεις”. 

Σας ευχαριστώ 

 

Γιώργος Βλάχος  

Πρόεδρος ΣΑΤΕ  


