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Αριθ. Πρωτ.: 31648 Ηράκλειο, 21 Σεπτεµβρίου 2017  

Παρέµβαση    

Προέδρου ΣΑΤΕ Ζαχαρία Αθουσάκη, 

στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης 20-21 Σεπτεµβρίου 2017  
 

Αγαπητοί Σύνεδροι,  
Μιλάµε σήµερα για την ανάπτυξη µέσω των υποδοµών αλλά σηµαντικό είναι να αναφερθούµε στο 
κατασκευαστικό γίγνεσθαι του πώς αυτή θα υλοποιηθεί. Όταν ο ιδιωτικός τοµέας δεν επενδύει σε 
κανένα κλάδο της οικονοµικής παραγωγής το ίδιο το Κράτος θα πρέπει να γίνεται ’’µπροστάρης’’ 
στην δηµιουργία της ανάπτυξης µέσω των υποδοµών και κατασκευών, αυξάνοντας τις δηµόσιες 
επενδύσεις, και δηµιουργώντας το κατάλληλο κλίµα προς την κατεύθυνση αυτή. Με αυτήν την 
άποψη γνωρίζουµε ότι συµφωνεί και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ωστόσο µέχρι και σήµερα δεν υπήρξε η 
απαιτούµενη "δηµοσιονοµική ανάσα" για να υλοποιηθεί.  
Σήµερα στις Υποδοµές, προερχόµενες από ένα ΕΣΠΑ 2007-2013 , όπου απαιτήθηκε να αναλωθούν 
6 δις ευρώ επί πλέον εις βάρος του νέου ΕΣΠΑ για να κλείσουν ή να συνεχιστούν ως ’’έργα 
γέφυρα’’ , δηµιουργείται ένα άγονο τοπίο ελάχιστων δηµοπρατήσεων τόσο µικρών όσο και 
µεσαίων έργων. 
Το αποτέλεσµα είναι οξύς ανταγωνισµός, αθέµιτος ανταγωνισµός και προσφορές στις ελάχιστες 
δηµοπρατήσεις έργων 10% - 25% κάτω του κόστους. 
Όλα αυτά  συνεπάγονται χρονοβόρες διαδικασίες αποπεράτωσης και αµφιλεγόµενη ποιότητα 
κατασκευής των έργων, φαινόµενο που τελικώς αποβαίνει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και 
των χρηστών των έργων. Ταυτόχρονα, αυτό το φαινόµενο θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε 
κατάρρευση των υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν µπορούν να ανταγωνιστούν προσφορές κάτω  
του κόστους και µοιραία είτε θα έχουν µηδενικό κύκλο εργασιών είτε θα αναγκαστούν να 
εµπλακούν σε µία διαδικασία ζηµιογόνων προσφορών που και πάλι θα τις οδηγήσει σε κλείσιµο.  
Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι νέα γενιά πτωχευµένων εταιρειών καθώς και παραγωγή µη 
ποιοτικά στοχευµένων και εγκαίρων έργων στην χρήση των πολιτών.  
Το Υπουργείο (όταν εµείς οι Μηχανικοί µιλάµε για Υπουργείο ενοούµε πάντα αυτό των ∆ηµοσίων 
Έργων, σήµερα Υποδοµών) έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα του προβλήµατος και θέσπισε στον   
Ν.4412/2016 την δυνατότητα ελέγχου των αναθετουσών αρχών επί των ασυνήθιστα χαµηλών 
προσφορών καθώς και την δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδοµών 
προκειµένου να δίδονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές για τον αντικειµενικό και ενιαίο 
τρόπο ανάδειξης των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών.  
Αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου συνιστά µία θετική και αναγκαία, κατά την άποψη του ΣΑΤΕ, 
πρόβλεψη αφού η παραχώρηση στις αναθέτουσες αρχές να αξιολογούν αυτές πότε µία προσφορά 
είναι ασυνήθιστα χαµηλή, να ζητείται αιτιολόγηση, και εάν η υποβληθείσα αιτιολόγηση δικαιολογεί 
επαρκώς την οικονοµική προσφορά, αποτελεί «λευκή επιταγή» για αυθαιρεσίες και ανοµίες 
κάθε µορφής.  
Πρόσφατα ο Υπουργός συγκρότησε Ειδική Οµάδα Εργασίας και µε τη δική µας συµµετοχή. 
Περιµένουµε η Ειδική Οµάδα Εργασίας να καταλήξει σε συγκεκριµένα και εφαρµόσιµα 
συµπεράσµατα τα οποία ελπίζουµε να σταµατήσουν το φαινόµενο οι αναθέτουσες αρχές να 
αναδεικνύουν αναδόχους µειοδότριες εταιρείες µε προσφορές που αντικειµενικά δεν µπορούν να 
υλοποιηθούν.  
Γνωρίζουµε ότι και σε ένα ακόµη διαχρονικό αίτηµά µας ο Υπουργός έχει συµβάλει σηµαντικά ως 
Πρόεδρος του ΤΕΕ: Την προώθηση επί τέλους ενός ’’Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης  Έργων’’, που από χρόνια ζητούµε και έχουµε υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις, για  
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να µπορεί να υπάρξει ένα παραµετροποιηµένο σύστηµα ελέγχου των απαράδεκτα χαµηλών 
προσφορών.  Ελπίζουµε το αυτό να πράξει και ως Υπουργός.  
Η Χώρα (και φυσικά και η Περιφέρεια Κρήτης), έχει επείγουσα ανάγκη από ένα µεσο-
µακροπρόθεσµο πρόγραµµα, αν θέλουµε να ορθοποδήσει και στη συνέχεια να ακολουθήσει µια 
αναπτυξιακή πορεία. 
Χρειάζεται ένας ’’Στρατηγικός Σχεδιασµός’’ για την βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη 
ανάπτυξη µέσω των υποδοµών µε µικρά, µεσαία και µεγάλα έργα µε ισόρροπη κατανοµή µε 
έργα ταχείας απόσβεσης και πολλαπλασιαστικής αξίας, που να βοηθούν τις αναγκαίες παραγωγικές 
δραστηριότητες κάθε περιοχής (τουρισµός, αγροτική οικονοµία, βιοτεχνική ή βιοµηχανική 
παραγωγή κλπ), προοπτική που θα επηρεάσει άµεσα και τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές 
εισφορές, αλλά κυρίως την ανεργία.  
Ωστόσο, λόγω  διαθέσεως  σηµαντικών πιστώσεων του νέου ΕΣΠΑ στο κλείσιµο των παλιών έργων, 
στο αµέσως επόµενο διάστηµα, δεν θα υπάρξει πρόγραµµα αρκετών κατασκευαστικών έργων, παρά 
τις θέσεις και τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης.   
Χαρακτηριστικά είναι και τα στοιχεία που τηρεί ο ΣΑΤΕ στην βάση δεδοµένων του αφού οι 
δηµοπρατήσεις έργων άνω των 2 εκ. € το πρώτο 9µηνο του 2017 ήταν µόλις 148 έναντι 219 
του 2014, 336 του 2013 και 298 του 2012.  
∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι εάν δεν εξευρεθούν επιπλέον πηγές χρηµατοδότησης ακυρώνεται κάθε 
ελπίδα για πολλαπλασιαστική θετική επίπτωση στο σύνολο της οικονοµίας από την κατασκευή των 
έργων, προκαλώντας ανησυχία και σε πολλούς άλλους παραγωγικούς κλάδους, βιοµηχανικούς, 
βιοτεχνικούς και εµπόριο, φυσικά και στο πλήθος των απασχολουµένων στον τοµέα. 
Για να δροµολογηθούν όµως πολλές επενδύσεις σε σύντοµο χρόνο, απαιτείται συγκρότηση 
σχεδίων επενδύσεων µε αξιοπιστία και πληρότητα, ανεύρεση πρόσθετων  χρηµατοδοτικών πόρων 
και υιοθέτηση ταχύτατων και ευέλικτων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.  
Χρειάζονται νέα Χρηµατοδοτικά εργαλεία αλλά και ανανέωση ήδη εφαρµοσµένων µεθόδων όπως 
οι παραχωρήσεις, οι αντιπαροχές και η εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων για τις µη ελκυστικές αλλά 
αναγκαίες υποδοµές µέσω των εσόδων που µπορούν να δηµιουργήσου άλλες, πιο ελκυστικές. 
Συγκεκριµένα:  
- Για την κατασκευή του ΒΟΑΚ θα πρέπει πρώτα από όλα να εξεταστεί η νέα χάραξη του ΒΟΑΚ στα 
περισσότερα σηµεία της σηµερινής διαδροµής προκειµένου να αποφευχθεί η µη συµβατή διέλευσή 
του πλησίον ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών υποδοµών ώστε και να δοθεί η δυνατότητα 
αρκετά φθηνότερων απαλλοτριώσεων αλλά και προκειµένου να εισαχθεί σε νέα γεωµετρικά 
στοιχεία µε την εξυπηρέτηση παράλληλων δρόµων των τοπικών κοινωνιών οπότε θα είναι εφικτή 
και η καθιέρωση διοδίων χωρίς προβλήµατα. Σήµερα η υποσχόµενη χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ  
σκοντάφτει στην βιωσιµότητα του έργου µε τη µέθοδο της ρήτρας διαθεσιµότητας. Αυτό το  
εµπόδιο µπορεί να ξεπεραστεί εάν µετά την κατάργηση του σηµερινού αεροδροµίου του Ηρακλείου, 
η οποία υπολογίζεται µετά από πέντε περίπου έτη, αξιοποιηθεί κτηµατοµεσιτικά (real estate) το 
αξιόλογο "φιλέτο" µεγάλης εκτάσεως σε συνδυασµό µε την ανενεργή πλέον παρακείµενη 
στρατιωτική περιοχή και αποτελέσει εγγύηση προς την ΕΤΕπ για τον σηµερινό δανεισµό. 
Παράλληλα δεν ξεχνούµε βέβαια την µέθοδο βινιέτα (χρονοχρέωση κυκλοφορίας οχηµάτων). 
- Για την επι πενταετία τουλάχιστον παράταση λειτουργίας του σηµερινού αεροδροµίου υπάρχει 
έντονη ανάγκη έργων αποσυµφόρησης, τα οποία µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε τη µέθοδο της 
αντιπαροχής, πχ. µέσω της µίσθωσης περισσότερων εµπορικών χώρων στα υφιστάµενα αεροδρόµια 
αρµοδιότητας ΥΠΑ.  
- Για την δηµιουργία νέων πόλων τουριστικής αξιοποίησης µπορούν να διατεθούν προς 
παραχώρηση / εκµετάλλευση κοντινά νησιά βραχονησίδες (βλ. νήσο Ντία, Γραµβούσσα, Παξιµάδια, 
κ.λ.π.) που θα δοµηθούν ελκυστικά προς τον επισκέπτη /τουρίστα µε την δηµιουργία υποδοµών 
όπως: Συνεδριακά κέντρα, Ξενοδοχεία, Ζώνη αναψυχής/ αθλοπαιδιών,  Λιµενικές εγκαταστάσεις, 
Μαρίνες, Θεµατικά Πάρκα, κ.α. 
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Πέραν από την κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων (Σ∆ΙΤ, Παραχωρήσεις) για την κατασκευή 
των απαραίτητων έργων θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες χρηµατοδότησης µέσω του 
’’προγράµµατος Γιούγκερ’’, της ΕΤΕπ, και άλλα πολλά έργα και ίσως της έκδοσης Οµολόγων 
Έργων, µε τη µεγάλη εµπειρία που έχει το νησί από τα ναυτιλιακά γινόµενα του παρελθόντος.  
 
Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο χρειάζεται και ένα υγιές Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα. 
 
Εύχοµαι καλά αποτελέσµατα στις εργασίες του Συνεδρίου σας.  

Σας ευχαριστώ. 
Ζαχαρίας Αθουσάκης 


