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ΣΑΤΕ: ∆ύσκολη έως αδύνατη η καθηµερινή λειτουργία εργοληπτικών-
κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

31 Μαρτίου 2020  

Με τα πρώτα µέτρα στήριξης να έχουν ήδη θεσµοθετηθεί από την προηγούµενη εβδοµάδα για 
τις κατασκευές, αγώνας γίνεται για την συµπλήρωση νέων αλλά και τη βελτίωση της 
δύσκολης καθηµερινότητας στον εργοταξιακό χώρο. 

Ο ΣΑΤΕ σε νέα επιστολή που έστειλε προς το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 
επισηµαίνει πως υπάρχουν ακόµα σοβαρά άλυτα προβλήµατα που φτάνουν στο επίπεδο της 
επιβίωσης των επιχειρήσεων του κλάδου. Ένα από αυτά είναι η µεταφορά προσωπικού στα 
εργοτάξια (λόγω των περιορισµών µετακίνησης), ειδικά σε έργα εκτός έδρας. Αναφορικά µε 
τα νησιά εκεί ως γνωστό, πλέον απαγορεύεται πλήρως η προσέγγιση µη µόνιµων κατοίκων. 
Το πρόβληµα στα εκτός έδρας έργα επεκτείνεται και λόγω του γεγονότος ότι έχουν κλείσει 
ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα. 

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι σχεδόν αδύναµία προµήθειας πρώτων υλών, εργαλείων 
ανταλλακτικών υλικών και µηχανηµάτων εισαγωγής (ακόµα και σε σωλήνες και τσιµέντα) και 
επιπλέον ειδών εξοπλισµού υγιεινής και ασφάλειας (µάσκες, φόρµες, αντισηπτικά) που δεν 
είναι σε επάρκεια στην αγορά. 

Επίσης σε επίπεδο εργοταξίων, ο ΣΑΤΕ έχει εντοπίσει τεχνικές δυσκολίες τήρησης 
αποστάσεων ασφαλείας, τήρησης ορίου µεγίστου αριθµού εργαζοµένων ανά χώρο. 
Επισηµαίνεται δε πως πλέον υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή ο φόβος και η 
απροθυµία προσέλευσης των εργαζοµένων. 

∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Το lock-down της χώρας για να αντιµετωπιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει δηµιουργήσει 
παράπλευρα προβλήµατα στο χώρο των δηµόσιων έργων. Όπως αναφέρεται στην επιστολή 
του ΣΑΤΕ,οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών δουλεύουν σε ποσοστό κάτω του 50% λόγω 
διαφόρων αδειών, φόβου προσέλευσης κλπ.. Επίσης αποφεύγουν όχι µόνο επίσκεψη σε 
εργοτάξια αλλά και να δεχθούν επισκέψεις εργοταξιακών µηχανικών-εργολάβων στα γραφεία 
τους. 

“Τα ίδια γίνονται και στις φορολογικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) όπου όταν δεν βγαίνουν οι 
φορολογικές ενηµερότητες από το ΤΑXIS ή όταν χρειάζεται να πληρωθεί χαρτόσηµο κλπ. η 
σειρά προτεραιότητας µετά το email καθορίζεται από διψήφιο έως τετραψήφιο νούµερο. Τα 
ίδια και χειρότερα στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (ασφαλιστικές ενηµερότητες)” επισηµαίνεται στην ίδια 
επιστολή. 

Προβλήµατα υπάρχουν και στην έκδοση πιστοποιητικών από δικαστήρια. 

Ο ΣΑΤΕ ζητά µε την επιστολή αυτή να ληφθεί µέριµνα για την λύση των προβληµάτων και 
την ένταξη των εργοληπτικών-κατασκευαστικών επιχειρήσεων στις πληττόµενες επιχειρήσεις. 
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∆ηµόσια Έργα: oι εργολήπτες ζητούν να κηρυχθεί «κατάσταση συναγερµού»! 

31 Μαρτίου 2020  

Ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) έστειλε την Τρίτη 31 Μαρτίου 
2020  δραµατική επιστολή στον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία 
στρέφεται κατά των µηχανικών  του υπουργείου και των υπηρεσιών,  που 
εµπλέκονται µε τα δηµόσια έργα, ζητώντας αυτές να κηρυχτούν άµεσα σε 
“κατάσταση συναγερµού”. 

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ  αναφέρει ότι τα µέτρα της κυβέρνησης  για την στήριξη από τις 
συνέπειες της πανδηµίας, «αφήνουν εντελώς απέξω των βαρύτατα πληττόµενο 
κατασκευαστικό κλάδο της χώρας». 

Με την επιστολή του ΣΑΤΕ, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Βλάχος και ο γενικός 
γραµµατέας Α. Γεράκης προς τον υπουργό Υποδοµών Κ. Καραµανλή  ζητείται «επειγόντως 
να αντιµετωπιστούν φαινόµενα αδράνειας και αδιαφορίας µερικών δηµοσίων υπαλλήλων 
επιβλεπόντων» και προτείνεται  προς τον υπουργό Υποδοµών  «η  κήρυξη των υπηρεσιών 
τόσο του υπουργείου σας όσο και όλων των αναθετουσών αρχών και γενικά των υπηρεσιών 
που εµπλέκονται µε τα έργα σε κατάσταση συναγερµού». 

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ ζητά: 

• Κατεπείγουσα µέριµνα για τη λήψη µέτρων για την ταχεία και πλήρως ψηφιακή 
διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωµών, έγκρισης επιµετρήσεων, πιστοποιήσεων και 
λογαριασµών ΑΠΕ και συµπληρωµατικών συµβάσεων. 

• Προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωµή, έγκριση πληρωµών από τις 
διαχειριστικές αρχές στις περιπτώσεις συµβάσεων και expost έλεγχος αυτών. 

• Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας εντός 2 ηµερών ή άλλως 
προώθηση πληρωµής άνευ αυτών. 

• Απαλλαγή καταβολής προκαταβλητέου φόρου. 

Στήριξη του κλάδου 

Σχετικά µε την στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου στην  περίοδο της πανδηµίας ο ΣΑΤΕ 
υποστηρίζει ότι: “δυστυχώς κανένα απολύτως µέτρο δεν έχει µέχρι σήµερα ληφθεί από το 
υπουργείο σας» και ότι «τα µέτρα που ανακοινώθηκαν από τους υπουργούς Οικονοµίας 
Ανάπτυξης και Εργασίας ουσιαστικά αφήνουν εντελώς απέξω των βαρύτατα πληττόµενο 
κατασκευαστικό κλάδο της χώρας» 

Στην επιστολή του ΣΑΤΕ τονίζεται ότι «πλέον όχι µόνο υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσουν 
πάρα πολύ τα έργα αλλά είναι ορατή η πιθανότητα αδυναµίας έγκαιρης απορρόφησης 
κονδυλίων απαραίτητων για την επιβίωση της εθνικής οικονοµίας. Γεγονός που θα οδηγήσει 
σε πλήρη κατάρρευση των τεχνικών εταιρειών κάθε µεγέθους αλλά και σε βαρύτατο πλήγµα 
στην Εθνική Οικονοµία». 

Παράλληλα αναφέρεται στην επιστολή του ΣΑΤΕ ότι «η χώρα µας διαχρονικά διέπεται στον 
τοµέα των έργων από ένα θεσµικό πλαίσιο γραφειοκρατικό, αντιπαραγωγικό και δυσκίνητο 
που δυστυχώς ακόµη και σήµερα που είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για τη επιτάχυνση 
απλοποίηση των διαδικασιών στην πράξη δεν γίνεται τίποτα για αυτό. Οι χρόνοι ελέγχου 
επιµετρήσεων και υπογραφής πιστοποιήσεων,  έκδοσης πιστοποιητικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας και έγκρισης χρηµατοδοτήσεων συνεχώς αυξάνονται». Και 
υπογραµµίζεται ότι: 
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-«Με τους ρυθµούς αυτούς δεν υπάρχει καµία προοπτική να συνεισφέρει ο κατασκευαστικός 
κλάδος αυτά που µπορεί και αυτά που πρέπει στην αντιµετώπιση της κρίσης». 

Ο ΣΑΤΕ ζητά από το υπουργείο Υποδοµών και την κυβέρνηση «κατ΄ ελάχιστον να 
αναγνωριστεί χωρίς εξαιρέσεις ότι και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υπάγονται στο σύνολό 
τους στις πληττόµενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑ∆,  ώστε να µπορούν να απολαµβάνουν 
όλα τα ευεργετικά µέτρα που έχουν θεσπιστεί για τις λοιπές επιχειρήσεις. 

Επίσης ζητά «κατεπείγουσα µέριµνα για τη λήψη µέτρων για την ταχεία και πλήρως ψηφιακή 
διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωµών έγκρισης επιµετρήσεων, πιστοποιήσεων και 
λογαριασµών ΑΠΕ και συµπληρωµατικών συµβάσεων». 

Ειδικότερα o ΣΑΤΕ ζητάει: 

-«Προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωµή, έγκριση πληρωµών από τις διαχειριστικές 
αρχές στις περιπτώσεις συµβάσεων και expost έλεγχος αυτών. 

-Έκδοση φορολογικής και Ασφαλιστικής ενηµερότητας εντός 2 ηµερών οι άλλως προώθηση 
πληρωµής άνευ αυτών. 

-Απαλλαγή καταβολής προκαταβλητέου φόρου. 

-Επειγόντως να αντιµετωπιστούν φαινόµενα αδράνειας και αδιαφορίας µερικών δηµοσίων 
υπαλλήλων επιβλεπόντων. 

Και την κήρυξη των υπηρεσιών τόσο του υπουργείου σας όσο και όλων των αναθετουσών 
αρχών και γενικά των υπηρεσιών που εµπλέκονται µε τα έργα σε κατάσταση συναγερµού». 
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ΣΑΤΕ: ∆ύσκολη έως αδύνατη η καθηµερινή 
λειτουργία εργοληπτικών-κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων 
Με τα πρώτα µέτρα στήριξης να έχουν ήδη θεσµοθετηθεί από την προηγούµενη εβδοµάδα για 
τις κατασκευές, αγώνας γίνεται για την συµπλήρωση νέων αλλά και τη βελτίωση της δύσκολης 
καθηµερινότητας στον εργοταξιακό χώρο. 

Ο ΣΑΤΕ σε νέα επιστολή που έστειλε προς το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 
επισηµαίνει πως υπάρχουν ακόµα σοβαρά άλυτα προβλήµατα που φτάνουν στο επίπεδο της 
επιβίωσης των επιχειρήσεων του κλάδου. Ένα από αυτά είναι η µεταφορά προσωπικού στα 
εργοτάξια (λόγω των περιορισµών µετακίνησης), ειδικά σε έργα εκτός έδρας. Αναφορικά µε τα 
νησιά εκεί ως γνωστό, πλέον απαγορεύεται πλήρως η προσέγγιση µη µόνιµων κατοίκων. Το 
πρόβληµα στα εκτός έδρας έργα επεκτείνεται και λόγω του γεγονότος ότι έχουν κλείσει 
ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα. 

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι σχεδόν αδύναµία προµήθειας πρώτων υλών, εργαλείων 
ανταλλακτικών υλικών και µηχανηµάτων εισαγωγής (ακόµα και σε σωλήνες και τσιµέντα) και 
επιπλέον ειδών εξοπλισµού υγιεινής και ασφάλειας (µάσκες, φόρµες, αντισηπτικά) που δεν είναι 
σε επάρκεια στην αγορά. 

Επίσης σε επίπεδο εργοταξίων, ο ΣΑΤΕ έχει εντοπίσει τεχνικές δυσκολίες τήρησης αποστάσεων 
ασφαλείας, τήρησης ορίου µεγίστου αριθµού εργαζοµένων ανά χώρο. Επισηµαίνεται δε πως 
πλέον υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή ο φόβος και η απροθυµία προσέλευσης 
των εργαζοµένων. 

∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Το lock-down της χώρας για να αντιµετωπιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει δηµιουργήσει 
παράπλευρα προβλήµατα στο χώρο των δηµόσιων έργων. Όπως αναφέρεται στην επιστολή του 
ΣΑΤΕ,οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών δουλεύουν σε ποσοστό κάτω του 50% λόγω 
διαφόρων αδειών, φόβου προσέλευσης κλπ.. Επίσης αποφεύγουν όχι µόνο επίσκεψη σε 
εργοτάξια αλλά και να δεχθούν επισκέψεις εργοταξιακών µηχανικών-εργολάβων στα γραφεία 
τους. 

“Τα ίδια γίνονται και στις φορολογικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) όπου όταν δεν βγαίνουν οι 
φορολογικές ενηµερότητες από το ΤΑXIS ή όταν χρειάζεται να πληρωθεί χαρτόσηµο κλπ. η 
σειρά προτεραιότητας µετά το email καθορίζεται από διψήφιο έως τετραψήφιο νούµερο. Τα ίδια 
και χειρότερα στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (ασφαλιστικές ενηµερότητες)” επισηµαίνεται στην ίδια επιστολή. 

Προβλήµατα υπάρχουν και στην έκδοση πιστοποιητικών από δικαστήρια. 

Ο ΣΑΤΕ ζητά µε την επιστολή αυτή να ληφθεί µέριµνα για την λύση των προβληµάτων και την 
ένταξη των εργοληπτικών-κατασκευαστικών επιχειρήσεων στις πληττόµενες επιχειρήσεις. 
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Εκπέµπουν SOS οι εργολήπτες, φόβοι για κύµα καταρρεύσεων 

01 Απρ 2020  

Άµεσα µέτρα στήριξης από την Πολιτεία ζητούν οι κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς τα 
περιοριστικά µέτρα «πνίγουν» τις εργασίες τους, ενώ παρατηρείται δραµατική έλλειψη 
ρευστότητας. 

Για την κυοφορία µιας νέας γενιάς χρεοκοπιών κατασκευαστικών εταιρειών ανησυχούν 
οι εκπρόσωποι του τεχνικού κλάδου, καθώς οι ήδη πιεσµένες οικονοµικά µικροµεσαίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, οδεύουν νοµοτελειακά προς την συγκεκριµένη κατάληξη, αν δεν 
ληφθούν άµεσα µέτρα στήριξής τους. 

Η υπολειτουργία της πλειονότητας των εργοταξίων είναι γεγονός, όπως επίσης και η 
δραµατική έλλειψη ρευστότητας για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου, ακόµα και τις 
ισχυρότερες. Με δεδοµένες και τις υποχρεώσεις που συνεχίζουν να τρέχουν για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι για πολλές εξ αυτών, το ...τέλος είναι κοντά, 
ιδίως αν έχουν αναλάβει πολλά έργα µε υψηλές εκπτώσεις, που έχουν συµπιέσει έως κι 
εξαφανίσει τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους. 

Όπως σηµειώνει ο ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών) σε νέα επιστολή που 
απέστειλε προς τον Υπ. Υποδοµών, κ. Κ. Καραµανλή, υπάρχουν ακόµα σοβαρά άλυτα 
προβλήµατα, καθώς εκτός από τις δυσκολίες µετακίνησης προσωπικού στα εργοτάξια 
(το πρόβληµα είναι έκδηλο κυρίως σε έργα εκτός έδρας, που αποτελούν και την 
πλειονότητα), παρατηρείται και πρόβληµα εύρεσης διαµονής, καθώς η πλειονότητα των 
τουριστικών καταλυµάτων και ξενοδοχείων έχουν διακόψει την λειτουργία τους. 
Προβληµατική είναι και η προµήθεια πρώτων υλών, εργαλείων και µηχανηµάτων εισαγωγής, 
αλλά και είδών εξοπλισµού ασφάλειας, όπως φόρµες, αντισηπτικά, µάσκες κτλ.).   

Ακόµα, όπως τονίζει ο ΣΑΤΕ, δυσχερής είναι και η συνδιαλλαγή µε στελέχη του Υπ. 
Υποδοµών και δη των τεχνικών υπηρεσιών, που είτε δεν προσέρχονται καν στην εργασία 
τους, είτε όταν το πράττουν, αρνούνται να δεχθούν, έστω µε ραντεβού, στελέχη των 
εργοληπτικών εταιρειών, ή ακόµα και να επισκεφτούν εργοτάξια για επιθεώρηση και έγκριση 
πιστώσεων. Σχεδόν αδύνατη είναι και η συναλλαγή µε εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία, 
όπου η έκδοση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενηµερότητας απαιτεί ηµέρες ή ακόµα και 
εβδοµάδες, για να εκδοθεί, µε τους αριθµούς προτεραιότητας να είναι έως και τετραψήφιοι! 
Εν τω µεταξύ, την ∆ευτέρα, το Υπουργείο Υποδοµών ανακοίνωσε τον περιορισµό της 
λειτουργίας των υπηρεσιών του και την µείωση του προσωπικού που θα προσέρχεται στην 
εργασία του στο 1/3, εφαρµόζοντας εκ περιτροπή εργασία. 

Χάθηκαν 189,7 χιλιάδες θέσεις εργασίας 

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε µελέτη της ICAP, σωρευτικά κατά την περίοδο 2008 – 2015 
υπήρξε απώλεια 189,7 χιλ. θέσεων εργασίας στον κλάδο των κατασκευών. Αντίστοιχα, σε 
πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, σηµειώνεται ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στις κατασκευές (τόσο εργολήπτες, όσο και οικοδοµικές εταιρείες) 
µειώθηκε κατά περίπου 39.000 µεταξύ 2009 και 2017. Επιπλέον, τονίζεται ότι η 
προστιθέµενη αξία του ευρύτερου τοµέα µειώθηκε την περίοδο 2007-2017 κατά 51%, από 
22,4 δισ. ευρώ το 2007 σε 10,8 δισ. ευρώ το 2017. Η προστιθέµενη αξία του τοµέα των 
κατασκευών αντιστοιχούσε το 2017 στο 5,2% του ΑΕΠ έναντι 8,8% στην ΕΕ28. 

Στον κλάδο απασχολούνταν το 2017 περίπου 202.000 άτοµα και στους υπόλοιπους 
κλάδους του τοµέα των Κατασκευών άλλα 135.000 άτοµα. Μετά τη σηµαντική µείωση της 
απασχόλησης, ο κατασκευαστικός τοµέας συγκέντρωσε το 2017 το 8,1% της συνολικής 
απασχόλησης στην ελληνική οικονοµία, έναντι 11,7% το 2007. 



https:// businessdaily.gr www.sate.gr 

Στο πλαίσιο αυτό εκφράζονται φόβοι για µια νέα κλιµάµκωση των οικονοµικών 
προβληµάτων. Άλλωστε, ο τοµέας των κατασκευών και κυρίως εκείνος των δηµοσίων έργων, 
δεν πρόλαβε να επωφεληθεί από την βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος που καταγράφηκε 
στην χώρα, κατά την διάρκεια των τελευταίων 18 µηνών. Τα χρόνια προβλήµατα δεν 
επέτρεψαν το ξεµπλοκάρισµα έργων συνολικής αξίας της τάξεως των 12 δισ. ευρώ, µε 
αποτέλεσµα πλέον να απειλείται άµεσα η βιωσιµότητα δεκάδων εταιρειών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστηµα 2015-2017 οι δηµοπρατήσεις έργων αξίας άνω των 2 
εκατ. υποχώρησαν κατά 60% σε ετήσια βάση σε σύγκριση µε την προηγούµενη πενταετία. 
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη µελέτη της PwC, βάσει της οποίας οι 
επενδύσεις σε έργα υποδοµής ως ποσοστό επί του ΑΕΠ υποχώρησαν από το 3,7% το 2006 σε 
µόλις 1,1% το 2017, κάµψη που ισοδυναµεί µε απώλειες 67 δισ. ευρώ συνολικά. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, κατά την περίοδο 2009-2014, ο µέσος αριθµός 
δηµοπραττούµενων έργων ανήλθε σε 265 κατ’ έτος, έναντι µόλις 107 ετησίως κατά το 
διάστηµα 2015-2017. Η εικόνα αυτή βελτιώθηκε την τελευταία διετία, καθώς 
δηµοπρατήθηκαν 351 (το 2018) και 345 (το 2019) έργα αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ, 
αλλά το πρόβληµα των υψηλών εκπτώσεων εξακολούθησε να πλήττει την κερδοφορία των 
εταιρειών, καθώς παρέµεινε πολύ υψηλό επίπεδο της τάξεως του 56,2% το 2018 και 51,7% 
πέρσι. 

Είναι δεδοµένο λοιπόν ότι θα πρέπει να ενταχθούν και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις σε 
εκείνες που θα µπορούν να επωφεληθούν από τα µέτρα ανακούφισης λόγω του κορονοϊού. 
Σε αντίθετη περίπτωση, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν µαζικές απολύσεις, διόγκωση 
χρεών προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, διαλύσεις εργοταξίων, ακυρώσεις 
συµβάσεων και νέες καθυστερήσεις στα δηµόσια έργα, µε το πρόσθετο κόστος να βαρύνει εκ 
νέου τους Έλληνες φορολογούµενους. Παράλληλα, σηµαντική θα πρέπει να είναι και η 
διοχέτευση κεφαλαίων στις κατασκευές, καθώς όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ στην µελέτη του, για 
κάθε ένα ευρώ που δαπανάται στις κατασκευές, επιστρέφει στην οικονοµία 1,8 ευρώ, λόγω 
της ανάπτυξης που δηµιουργείται.  
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