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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΣΑΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 

Εµµένουν στο παρελθόν,  

ενώ µιλάνε για ένα διαφορετικό µέλλον 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η επιλογή του τίτλου της οµιλίας µου, περιγράφει και το περιεχόµενό της, αλλά - κυρίως - την 

κατάσταση που βιώνουµε όλοι όσοι εµπλεκόµαστε στην κατασκευή των έργων στη χώρα µας, 

δηµόσιων και ιδιωτικών. 

Περιγράφει, επίσης, την απόσταση που - τελικά - υφίσταται µεταξύ της "µνηµονιακής" πολιτικής 

την οποία ψήφισαν και επαγγέλλονται τα τρία κόµµατα της συµπολίτευσης και της πρακτικής 

που ακολουθούν σε όλα τα ζητήµατα, οπωσδήποτε στα ζητήµατα που αφορούν τον τεχνικό 

κόσµο της χώρας και κατ' επέκταση την ανάπτυξη. 

Να προλάβω τυχόν παρανοήσεις: ούτε ο ΣΑΤΕ, ως σύνδεσµος του µεγάλου πλήθους των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων, ούτε εγώ προσωπικά, είµαστε οπαδοί της “µνηµονιακής” πολιτικής 

την οποία επέβαλαν οι δανειστές και αποδέχθηκαν ασµένως οι έχοντες την κυβερνητική 

διαχείριση της χώρας τα τελευταία χρόνια. 

Και να προσθέσω, ότι οι µεταρρυθµίσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας στη χώρα µας, ήταν κοινός τόπος για τους "παροικούντες εις την Ιερουσαλήµ" - 

ανεξάρτητα από ιδεολογικοπολιτικές θέσεις και επαγγελµατική ενασχόληση. ∆εν χρειαζόταν 

κανένα "µνηµόνιο" να µας το πει και οπωσδήποτε να προχωρήσουµε σ’ αυτές. 

Θυµίζω ότι το ΤΕΕ, σχεδόν πριν δυο δεκαετίες, πρόβαλε εµφατικά "το λιγότερο κράτος", 

προσθέτοντας, ωστόσο, ως αναγκαία προϋπόθεση "το καλύτερο κράτος". 

Κι ακόµη, την σταθερή απαίτηση και προσπάθειες του ΤΕΕ, για το πέρασµα στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, αποβλέποντας στον δραστικό περιορισµό της γραφειοκρατίας - µε το οικονοµικό 

και χρονοβόρο κόστος της - αλλά και την εµπέδωση κανόνων διαφάνειας, άρα εµβάθυνσης της 

∆ηµοκρατίας. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται εδώ και χρόνια και ο ΣΑΤΕ, ζητώντας επίµονα να εφαρµοστεί σε 

όλες τις φάσεις επιλογής, σχεδιασµού και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων, η διαφάνεια, µε 

χρήση του διαδικτύου, µε παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών, έτσι, ώστε, όλα να είναι 

προσβάσιµα και φανερά στους πολίτες της χώρας, αποτρέποντας ηθεληµένες ή αθέλητες 

επιθέσεις που συστηµικά δέχεται ο κλάδος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. 
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Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι κάποια βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται, πλην, όµως, 

µε ρυθµό "αραµπά" και όχι ηλεκτρονικής εποχής. 

Και θα πρέπει να υπογραµµίσω ότι η αξιοποίηση της πληροφορικής, δεν συνεπάγεται το τέλος 

των προβληµάτων, το πέρασµα σε µια άλλη εποχή. 

Προϋπόθεση αποτελεί η ριζική αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου, βάσει του οποίου επιλέγονται, 

σχεδιάζονται, µελετώνται, υλοποιούνται και (για να βάλω µια παράµετρο που ουδέποτε 

λαµβάνεται υπόψη από τους εκάστοτε κρατούντες) συντηρούνται τα έργα υποδοµής στη χώρα 

µας. 

Χρειαζόµαστε ένα νοµοθετικό πλαίσιο ενιαίο, σαφές, σύγχρονο, το οποίο να αποβλέπει στην 

εκτέλεση αρτιότερων, ποιοτικά ανώτερων, οικονοµικότερων και οπωσδήποτε σε χρόνο ταχύτερο 

από εκείνον "του γεφυριού της Άρτας". 

Χρειαζόµαστε ένα νοµοθετικό πλαίσιο που θα ευνοεί την ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία, 

την καλύτερη αξιοποίηση του κατ' εξοχήν παραγωγικού κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, 

ενός κλάδου µε βαρύνουσα σηµασία στο σύνολο της οικονοµίας, καθώς επιδρά άµεσα και 

έµµεσα στην δραστηριότητα εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και είναι βαρόµετρο για την 

ανεργία - το χειρότερο από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας. 

Αντίθετα από τις εντυπώσεις που έχουν δηµιουργηθεί - ενίοτε δίχως αφορµή, αλλά µε 

περίσσευµα προσπάθειας για την καλλιέργειά τους, από πρόσωπα που είτε δεν γνωρίζουν, είτε 

“περί άλλα τιρβάζουν” - ο κατασκευαστικός κλάδος δεν φοβάται τον ανταγωνισµό, αντιθέτως 

τον επιζητά. Είναι εδώ και χρόνια το κυρίαρχο αίτηµά του. Ένας ανταγωνισµός, ωστόσο, που θα 

βασίζεται σε καθαρούς όρους, δεν θα αφήνει “παραθυράκια” και δεν θα ...µεταφράζεται κατά το 

δοκούν και κατά περίπτωση. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος, στην συντριπτική πλειοψηφία του, είναι ικανός να ανταποκριθεί σ' 

αυτόν και το αποδεικνύει - δυστυχώς - εκτός Ελλάδας, όπου εξαναγκάζεται να µεταναστεύσει. 

Αναλαµβάνει µεγάλα και σύνθετα έργα, τα εκτελεί σε ασφυκτικούς χρόνους και υπό 

συστηµατική και αυστηρή επίβλεψη, τα παραδίδει άρτια και άξια θαυµασµού. Το ελληνικό 

κατασκευαστικό δυναµικό χαίρει εκτίµησης σε πολλά κράτη, όχι, όµως στη χώρα µας. Αλλά 

αυτό ουδόλως προβληµατίζει. 

Εδώ, ακόµη και εταιρείες που θαυµάζονται εκτός συνόρων, λοιδορούνται και κανείς δεν 

αντιλαµβάνεται ότι στην εκ διαµέτρου αντίθετη αυτή στάση, παρεµβάλλεται επί της ουσίας ένα 

βασικό ζήτηµα: η νοµοθεσία. 

Ο ΣΑΤΕ δεν ζητά τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τη ριζική αλλαγή της. ∆εν ζητά 

καν την ικανοποίηση επί µέρους αιτηµάτων, ούτε επί µέρους διορθώσεις της δαιδαλώδους 

νοµοθεσίας εκτέλεσης των έργων.  

Ζητά την εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, των ευρωπαϊκών προτύπων και της 

ευρωπαϊκής πρακτικής. ∆εν χρειάζεται να εφεύρουµε δικό µας νόµο, να αναζητήσουµε 

ιδιαιτερότητες και προσαρµογές. Μπορούµε - και πρέπει - να πάµε κατευθείαν σε δοκιµασµένες 

διεθνώς (και οπωσδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) µεθόδους. 
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Μια τέτοια επιλογή - εκτός των άλλων - θα απάλλασσε τη χώρα και από τις συνεχείς τριβές µε 

τις υπηρεσίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Απολύτως συνοπτικά, ο ΣΑΤΕ ζητά την: 

� απλοποίηση των διαδικασιών για τους διαγωνισµούς 

� προτυποποίηση όλων των συµβατικών τευχών διακηρύξεων 

� ηλεκτρονική ενηµερότητα πτυχίων 

� µείωση δικαιολογητικών συµµετοχής 

� υποχρεωτική ανάρτηση τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο 

� άµεση αποδοχή συστήµατος έγκυρης, αντικειµενικής και σύµφωνης µε τα ευρωπαϊκά 

δεδοµένα και κανονισµούς ανάλυσης τιµών των εργασιών δηµοσίων έργων και 

αναθεώρησής τους (οφείλω να υπενθυµίσω πως οι εργοληπτικές οργανώσεις, µε δική 

τους πρωτοβουλία και δαπάνη, έχουν ολοκληρωµένη έτοιµη πρόταση, η οποία έχει 

κατατεθεί στο υπουργείο) 

� οριστική λύση των προβληµάτων που προκύπτουν από τη δαιδαλώδη και πολύπλοκη 

υφιστάµενη νοµοθεσία δηµοσίων έργων µε την αποδοχή και γενίκευση της εφαρµογής 

του ευρωπαϊκού κανονισµού FIDIC, ο οποίος εφαρµόζεται επιτυχώς σε πολλές χώρες της 

ΕΕ και άλλα κράτη. 

Πάνω σ’ αυτά τα ζητήµατα έχουµε κάνει εξαντλητικές συζητήσεις µε τις διαδοχικές πολιτικές 

ηγεσίες των τελευταίων περίπου οκτώ ετών σε όλα τα αρµόδια υπουργεία, αλλά και µε πλήθος 

υπηρεσιακών παραγόντων. Κανείς δεν µας είπε ότι έχουµε άδικο σε ότι ζητάµε να εφαρµοστεί. 

Κανείς δεν ανέφερε ότι κινούµαστε σε συντεχνιακό πλαίσιο. Όλοι αναγνώρισαν την ορθότητα 

των θέσεών µας. 

Παρόλα αυτά, στην πράξη, βρισκόµαστε απέναντι στην άρνηση να προχωρήσει η ουσιαστική, 

επιβεβληµένη και µε προεξοφληµένες για το δηµόσιο συµφέρον αλλαγές. 

Βρισκόµαστε, συχνά, αντιµέτωποι µε αιφνιδιαστικές και κατά κανόνα επικίνδυνες τροπολογίες, 

οι οποίες εδραιώνουν προβληµατικές, έως και απαράδεκτες καταστάσεις του παρελθόντος. 

Πρόσφατο παράδειγµα: 

Με σειρά αιφνιδιαστικών τροπολογιών που κατατέθηκαν στη Βουλή, στο Σχέδιο Νόµου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τίτλο 

«∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις 

και άλλες διατάξεις», περικόπηκε και περιορίστηκε δραστικά ο δικαστικός έλεγχος της 

νοµιµότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών στις αναθέσεις έργων. Με άλλα λόγια, εδραιώθηκε 

η ασυλία των υπηρεσιών που αναθέτουν έργα, ακόµη και όταν βλάπτουν σοβαρά το δηµόσιο 

συµφέρον ! 

Αντιδράσαµε, ζητήσαµε την απόσυρση των τροπολογιών, τις οποίες χαρακτηρίσαµε άκρως 

επικίνδυνες, αφού στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα έργα των συγχρηµατοδοτούµενων 

δηµόσιων συµβάσεων τίθενται εκτός δικαστικού ελέγχου, µε προφανείς τους κινδύνους να 
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εµφανιστούν και ενταθούν φαινόµενα αυθαιρεσίας και αλαζονείας από τις υπηρεσίες. Φαινόµενα 

για τα οποία έχουµε αναγκαστεί να προσφύγουµε ως Σύνδεσµος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

καθώς το υπέρογκο και αλόγιστο παράβολο, παραβιάζει και το ενωσιακό δίκαιο, αλλά και κάθε 

έννοια προστασίας από παράνοµες ενέργειες των υπηρεσιών, χωρίς να επιταχύνει την εκτέλεση 

των έργων, όπως ισχυρίστηκε ο νοµοθέτης, διότι οι καθυστερήσεις - όπως είναι γνωστό σε 

όλους του εµπλεκόµενους στα έργα στη χώρα µας - κυρίως, στις µελετοκατασκευές, οφείλονται 

στις επιτροπές των διαγωνισµών κι όχι στην δικαστική αµφισβήτηση των αποφάσεων των 

αναθετουσών αρχών. 

Στο ίδιο σχέδιο νόµου (νόµος πλέον του κράτους) εισήχθησαν και µια σειρά άλλες ανάλογες 

τροπολογίες, που εδραίωσαν στον εργοληπτικό κλάδο την αντίληψη ότι οι αναθέτουσες αρχές 

ενεργούν, σε σωρεία περιπτώσεων, εµφορούµενες από την απολύτως βάσιµη αίσθηση ότι δεν 

υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Οι συνέπειες της αίσθησης αυτής έχουν ήδη αρχίσει να 

καθίστανται εντονότατα αισθητές σε πολλούς διαγωνισµούς. Αυθαιρεσίες και παρανοµίες επί 

θεµάτων τα οποία είχε επιλύσει η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων, αρχίζουν να κάνουν 

την επανεµφάνισή τους σε πολλούς διαγωνισµούς. Οι κίνδυνοι για τη διασφάλιση της ενωσιακής 

και εθνικής νοµιµότητας είναι τεράστιοι. Παράλληλα, παρέχεται γόνιµο έδαφος για έµµεσους και 

άµεσους εκβιασµούς, συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, και εκδηλώσεις διοικητικής αλαζονείας 

και αυθαιρεσίας.  

Άλλο παράδειγµα: 

Επιµόνως και τεκµηριωµένα ζητάµε την κατάργηση και των συστηµάτων ανάθεσης που ευνοούν 

την αδιαφάνεια και γενικά γεννούν δικαιολογηµένες αντιδράσεις και αιτήµατα δικαστικής 

προστασίας, διαµαρτυρίας, ασφαλιστικά µέτρα κλπ., όπως απευθείας αναθέσεις και προσκλήσεις 

περιορισµένου αριθµού εργοληπτών, καθώς και την κατάργηση φωτογραφικών ή ύποπτων 

ειδικών όρων συµµετοχής. 

Αντί να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση - την οποία, ας σηµειωθεί, την έχουν βρει 

ορθή - βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε διατάξεις που εισήχθησαν στον Ν. 4071/2012 βάσει των 

οποίων επαναφέρθηκε, και µάλιστα αναδροµικά, το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων για 

µικρά έργα που είχε καταργηθεί µε το άρθρο 35 του Ν. 4053/2012, δηλαδή, µε νόµο που είχε 

ψηφιστεί λίγες εβδοµάδες πριν  ! 

Και ένα τρίτο παράδειγµα, το πλέον, πρόσφατο: 

Ενώ έχει διαπιστωθεί εδώ και χρόνια - και έχει ενταθεί στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης - 

πρόβληµα συνολικό στην ένταξη και λειτουργία του ΜΕΕΠ και ενώ έχουµε θέσει το ζήτηµα για 

µια συνολική, πάγια και προπαντός καθαρή λύση, πριν δυο εβδοµάδες το αρµόδιο υπουργείο 

µας αιφνιδίασε (Παρασκευή βράδυ ήταν) µε τη γνωστοποίηση τροπολογιών επί µέρους 

αλλαγών, τις οποίες κατέθεσε στη Βουλή, µε σκοπό να συζητηθούν στην αρµόδια επιτροπή τη 

∆ευτέρα. 

Και πάλι αντιδράσαµε, ζητήσαµε να αποσυρθούν οι τροπολογίες, να συζητηθεί συνολικά το θέµα 

(που έχει συζητηθεί αλλεπάλληλες φορές και έχει τεκµηριωθεί η λύση του, µε σύµφωνη γνώµη 
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και υπηρεσιακών παραγόντων), για να πάρουµε την απάντηση: “ας ψηφιστούν αυτές και να 

συζητήσουµε τα υπόλοιπα επιµέρους ζητήµατα για να εισάγουµε σε άλλο νοµοσχέδιο”. 

Τέτοιες ενέργειες, όχι µόνο απειλούν τη σοβαρότητα του Ελληνικού Κράτους, αλλά δίνουν το 

δικαίωµα να αµφισβητούµε συνολικά τις προθέσεις τους. 

Καθηµερινά εµφανίζονται από µέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, φαινοµενικά 

άσχετες διατάξεις, µε τη µορφή τροπολογιών, µε βασικό στόχο να ρυθµιστούν κατά τρόπο 

φωτογραφικό ζητήµατα ορισµένων εταιρειών ή για να αποκοπούν από τον κλάδο περίπου οι 

µισές εταιρείες. Αυτό, όπως είναι επόµενο, δεν µπορεί να συµβαίνει σε ένα ευνοµούµενο κράτος 

και οπωσδήποτε σε ένα κράτος που έχει δεσµευτεί και οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές 

µεταρρυθµίσεις. 

Γενικώς, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ότι συντάσσονται "στο πόδι" διατάξεις, αποφάσεις 

και εγκύκλιοι (ορισµένες από τις οποίες ανατρέπουν νόµους !), µια ιστορία που µόνο άθλια 

µπορεί να χαρακτηριστεί. 

Η πρακτική της διαδοχής µιας µακράς περιόδου αδιαφορίας, από µια περίοδο αιφνιδιασµών µε 

στόχο πολύ συγκεκριµένες αλλαγές που ευνοούν κάποιους, δεν συνάδει µε τις επαγγελίες περί 

µεταρρυθµίσεων και εκσυγχρονισµού του κράτους. 

Αυτά δεν είναι µόνο προσωπικές απόψεις. Πρόσφατα, µε αφορµή τον αιφνιδιασµό για τις 

αλλαγές στο ΜΕΕΠ, στον οποίο προαναφέρθηκα, στον ΣΑΤΕ έγινε µια ενηµερωτική συνάντηση 

εκπροσώπων πλέον των εκατό τεχνικών εταιρειών, στη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν όσα 

αναφέρω. Με δυο λόγια είναι κοινός τόπος ότι εµµένουν στο παρελθόν, ενώ µιλάνε για ένα 

διαφορετικό µέλλον. 

Έχω δηλώσει κατά το παρελθόν ότι ο εργοληπτικός κόσµος θέλει και επιδιώκει τη νοµιµότητα, 

τον ανταγωνισµό, το καθαρό τοπίο και τις ξεκάθαρες διαδικασίες. Και έχω αναρωτηθεί δηµόσια: 

ποιοί δεν τα θέλουν όλα αυτά; 

Επί µια οκταετία έχουµε αναλωθεί, ως Σύνδεσµος, στην συγγραφή και αποστολή µακροσκελών 

εγγράφων µε προτάσεις. Επαναλαµβάνω, κυρίαρχο αίτηµα του κλάδου είναι ένας νόµος που να 

ορίζει ότι στο εξής θα εφαρµόζεται στην Ελλάδα ότι ακριβώς και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. 

Αντί άλλης απάντησης, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε συχνούς αιφνιδιασµούς που µας πάνε όλο 

και πιο πίσω. Αντί της µεταρρύθµισης, βιώνουµε την οπισθοδρόµηση. 

Και επειδή, ενδεχοµένως, όσα είπα, σε ορισµένους να ακούγονται αόριστα, θα µου επιτρέψετε 

να κλείσω την οµιλία µου, µε κάποιες πολύ συγκεκριµένες προτάσεις, που για µια φορά ακόµη, 

υποβάλλαµε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. 

Θα αναφερθώ απολύτως συνοπτικά, αφού, άλλωστε, απευθύνοµαι σε γνώστες των επί µέρους 

ζητηµάτων. 

Ζητάµε: 

 Μητρώο Κατασκευής Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ). Προτείνουµε την ΑΜΕΣΗ θέσπιση του 

ΜΗΚΙΕ που αποτελεί άλλωστε µακροχρόνια  απαίτηση  όλου του κλάδου.   
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• Άπλετο φως – διαφάνεια στα προβλήµατα των δηµοσίων έργων  

• Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων ταυτότητας του κάθε έργου, σύµφωνα µε 

την συνεχώς επαναλαµβανόµενη εδώ και πέντε έτη πρόταση του ΣΑΤΕ για το ∆ελτίο 

Ταυτότητας Έργου, που επισυνάπτεται,  

• ∆ηµοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων του Μητρώου των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη απλοποίηση των συναλλαγών µεταξύ της 

Υπηρεσίας και των Επιχειρήσεων.    

• Τυποποίηση όλων των τευχών δηµοπράτησης – ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 

• Απλοποίηση των κανόνων διεξαγωγής των διαγωνισµών των έργων µε χρήση: 

 α) Ηλεκτρονικής ενηµερότητας πτυχίου 

 β) Ηλεκτρονικού ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών 

 γ) Καθορισµό συγκεκριµένου (µικρού) χρονικού ορίου εκδίκασης ενστάσεων προσφυγών 

• Κατάργηση των απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων µε πρόσκληση περιορισµένου 

αριθµού εργοληπτών. Ειδικά σε ορισµένους ∆ήµους (πρωταθλητές συνήθως σε χρέη 

προς ΙΚΑ, προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προς τις Τράπεζες και  αλλού) 

το φαινόµενο επιµένει προκλητικά. 

• Κατάργηση των παράνοµων ειδικών όρων και µελετοκατασκευών µε αυστηρή 

 εφαρµογή τους στις σαφείς περιπτώσεις που προβλέπει η νοµοθεσία. Προφανώς 

 πρέπει να δηµοσιεύονται – αναρτώνται στο διαδίκτυο άµεσα όλα  τα αιτήµατα και οι 

 εισηγήσεις φορέων για τα θέµατα αυτά. 

• Αξιοποίηση των πορισµάτων που προκύπτουν από τα δεδοµένα της εφαρµογής 

∆Ι@ΥΓΕΙΑ. 

 Αναγκαιότητα άµεσης καθιέρωσης και στην Ελλάδα της χρήσης πρότυπων συµβάσεων 

(π.χ. FIDIC), σύµφωνα µε τις οποίες εκτελούνται µεγάλες διεθνείς συµβάσεις δηµοσίων 

αλλά και ιδιωτικών έργων, σειρά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως π.χ. Κύπρος, 

Βουλγαρία, Ρουµανία.  

 Kαθιέρωση της χρήσης στη Χώρα µας αναλυτικών τιµολογίων για τη σύνταξη των 

προϋπολογισµών των ∆ηµόσιων Έργων, όπως γίνεται µε όλες τις υπόλοιπες χώρες του 

κόσµου. ∆ιαιωνίζεται µε τον τρόπο αυτό η χρήση των αποκαλούµενων «Τιµολογίων 

Σουφλιά» µε τον παραλογισµό που διέπει την αποτίµηση των στοιχείων κόστους µιας 

τιµής µονάδος εργασίας µε µεθόδους επιεικώς χαρακτηριζόµενες ως ερασιτεχνικές, 

αντιεπιστηµονικές και προ πάντων εντελώς αυθαίρετες! Σας ενηµερώνουµε ότι ο ΣΑΤΕ 

έχει υποβάλλει εµπεριστατωµένη σχετική πρόταση για τις απαραίτητες νοµοθετικές 

τροποποιήσεις, ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2010.  

Ζητάµε, η περίοδος της απερίγραπτης κρίσης που βιώνουµε, να αξιοποιηθεί για µια πλήρη 

αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την εκτέλεση των έργων στη χώρα µας, µε 

δυο λόγια, ζητάµε να βγούµε από αυτή την κρίση κερδισµένοι ως επιχειρηµατίες και ως χώρα, 

διασφαλίζοντας ότι στο εξής ο ανταγωνισµός θα λειτουργεί, τα έργα .θα εκτελούνται ποιοτικώς 

αναβαθµισµένα, µε οικονοµικότερο τρόπο και οπωσδήποτε σε χρόνους ταχύτερους. Ζητάµε ότι 

επιβάλλεται να γίνει προς το συµφέρον της χώρας και των πολιτών της. 

Σας ευχαριστώ. 




