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Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2010 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΑΤΕ 
 

Οι εξελίξεις στον τοµέα των δηµόσιων έργων έχουν προσλάβει δραµατικές διαστάσεις, µε τεράστιες 
επιπτώσεις στον κλάδο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, την γεωµετρική αύξηση της ανεργίας και τις 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας. 

Κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουν οι αλλεπάλληλες περικοπές στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων. Θυµίζουµε ότι πριν ένα χρόνο, µε τον προϋπολογισµό για το 2010, ανακοινώθηκε Π∆Ε 
ύψους 10,3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο 4% του ΑΕΠ και ήταν το υψηλότερο από το 
2005. Έκτοτε  - και έως σήµερα - έγιναν επισήµως τέσσερις  περικοπές του Π∆Ε (∆ιάγραµµα 1):  

1. Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Συνεργασίας η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση µείωσης 
των προϋπολογιζόµενων Π∆Ε των ετών 2010-2012 κατά 500 εκ. € ετησίως.  

2. Πέραν αυτής της µείωσης ακολούθησε ανακοίνωση περί επιπλέον µείωσης του φετινού Π∆Ε κατά 
επιπλέον 600 εκ. €, άρα, συνολική απώλεια 1,1 δισ. € από το αρχικώς προϋπολογιζόµενο Π∆Ε.  

3. Με την ανακοίνωση του Προσχεδίου του Προϋπολογισµού του έτους 2011 προέκυψε νέα, τρίτη στην 
σειρά, µείωση των προϋπολογιζόµενων επενδυτικών κονδυλίων του ∆ηµοσίου, για το 2010, η οποία 
ανήλθε σε επιπλέον 200 εκ. €. 

4. Με την ανακοίνωση του Προϋπολογισµού του έτους 2011 προκύπτει νέα, τέταρτη στην σειρά, 
περαιτέρω µείωση των προϋπολογιζόµενων επενδυτικών κονδυλίων του ∆ηµοσίου, για το 2010, η οποία 
ανέρχεται σε επιπλέον 500 εκ. €, µε αποτέλεσµα η συνολική µείωση του Π∆Ε για το έτος 2010 να 
ανέρχεται σε 1,8 δισ. €, ήτοι 17,5% από το αρχικώς προϋπολογιζόµενο, µε συνέπεια, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ να πέσει στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας δωδεκαετίας (∆ιάγραµµα 2).  

Η τελευταία, τέταρτη στη σειρά περικοπή, επιλέχθηκε να ανακοινωθεί µε την κατάθεση του 
προϋπολογισµού για το 2011 αφενός για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των αισθητά µικρότερων, από 
τα προϋπολογσιθέντα έσοδα, αφετέρου για την προσαρµογή των απαιτήσεων της “τρόϊκα” για συνολικές 
περικοπές επιπλέον 4 δισ. ευρώ στις δαπάνες. 

Επιπλέον από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
ως και τον Οκτώβριο του 2010 που ανακοινώθηκαν στις 22.11.2010, αναδεικνύεται 
υστέρηση των εσόδων σε σχέση µε το 2009 (-3,3%) και σηµαντικότατος περιορισµός των 
δαπανών (-24,6%) αφού από τα 8,5 δισ. € που πλέον προβλέπεται να διατεθούν το 2010, 
στο πρώτο δεκάµηνο έχει απορροφηθεί µόλις το 71,1% ήτοι  6,04 δισ. €, υποκρύπτοντας, 
σχεδόν µε βεβαιότητα, µία ακόµη, πέµπτη εντός του 2010, συρρίκνωση του τελικώς 
εκτελούµενου Π∆Ε.   

Υπ’ αυτές τις συνθήκες όχι µόνο νέα έργα δεν δηµοπρατούνται, αλλά και τα εν εξελίξει δεν προωθούνται. 
Το σηµαντικότερο είναι ότι ακόµη και το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 - στο οποίο η χώρα είχε εναποθέσει τα 
τελευταία χρόνια τις ελπίδες για ανάπτυξη της οικονοµίας - παρουσιάζει εφέτος, όπως επισήµως 
ανακοινώθηκε, απορροφητικότητα µόλις 15% ! 

Παράλληλα, ο χρόνος των καθυστερήσεων στην εξόφληση τιµολογίων προς τις κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις, από τον στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διευρύνεται αλµατωδώς, µε συνέπεια σήµερα 
να ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις και τα 3 έτη ! 

Το συνολικό ύψος των χρεών προς τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι γεγονός ότι δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί µε ακρίβεια, ωστόσο, σήµερα πρέπει να ξεπερνά το 1,8 δισ. ευρώ. 
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Την ίδια ώρα, οι κατασκευαστικές εταιρείες καλούνται να καταβάλουν στο δηµόσιο ταµείο τον ΦΠΑ για 
τα ανεξόφλητα τιµολόγια, αλλά και να συµµετάσχουν στην περαίωση καταβάλλοντας επιπλέον ποσά. 
Είναι πρόδηλο ότι ζούµε το παράλογο: από την µια να µην πληρώνει το κράτος τις υποχρεώσεις του, από 
την άλλη να ζητά από τις επιχειρήσεις να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ! 

Συνέπεια αυτής της διαµορφωµένης κατάστασης είναι η ανεργία και απαξίωση του κλάδου των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων και η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, τόσο σε επιστηµονικό, όσο και 
εργατοτεχνικό προσωπικό. 

Από την αρχή του χρόνου έως και τα τελευταία διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο Β’ 
τρίµηνο του 2010 στην ανεργία οδηγήθηκαν επιπλέον 34.000 άτοµα µόνο από τον κλάδο των 
κατασκευών (330 χιλ. απασχολούµενοι στις κατασκευές κατά το Β΄τρίµηνο του 2010 έναντι 364,1 χιλ. το 
∆’ τρίµηνο 2009) ανεβάζοντας τον αριθµό των χαµένων θέσεων εργασίας από την αρχή της ύφεσης στην 
xώρα στις 70.000, ήτοι 17,5% (∆ιάγραµµα 3). 

Τα χρέη των εταιρειών προς τις τράπεζες διογκώθηκαν περαιτέρω, οδηγώντας πολλές από αυτές στην 
χρεοκοπία. Τουλάχιστον 81 εταιρείες 3ς έως 7ης τάξης, από τις συνολικά 652 εταιρείες έβαλαν “λουκέτο” 
(ποσοστό 12,4%) κατά τα τελευταία 2 έτη ενώ πολλαπλάσιες είναι αυτές που παλεύουν να επιβιώσουν 
(∆ιάγραµµα 4). 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες έχουν ξεπεράσει 
τα 3,8 δισ. ευρώ, µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις να µην είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν τα 
τραπεζικά δάνεια και ο κλάδος ολόκληρος να θεωρείται από τις τράπεζες ως υψηλού ρίσκου και να µην 
δανειοδοτείται πλέον. 

Αποδεικτικό της - σχεδόν απέλπιδας - προσπάθειας επιβίωσης, είναι το φαινόµενο των υπερβολικών 
εκπτώσεων που έχει ξεσπάσει σε όλα τα έργα το τελευταίο διάστηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ανατίθενται έργα µε έκπτωση ως και 77% έκπτωση, δηλαδή σε τιµές κάτω του εύλογου κόστους. 

Ο συναγωνισµός έχει µετεξελιχθεί σε έναν άνευ προηγουµένου ανταγωνισµό, ο οποίος µε µαθηµατική 
ακρίβεια οδηγεί σε κατάρρευση τον κλάδο, µε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας 
της χώρας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο τζίρος των κατασκευών - λόγω της φύσης του - ανακυκλώνεται  
πολλές φορές στην οικονοµία, λειτουργώντας ευεργετικά για πολλούς άλλους κλάδους (βιοµηχανικούς, 
βιοτεχνικούς και εµπορικούς), ενώ είναι κατ’ εξοχήν κλάδος έντασης εργασίας. 

Και ενώ κανείς θα περίµενε σ’ αυτές τις συνθήκες να λαµβάνονται από την πολιτεία µέτρα για να 
αποφευχθούν τα χειρότερα, διαπιστώνουµε - ακόµη και σ’ αυτά που δεν απαιτούνται χρήµατα για να 
γίνουν - µια χρονική υστέρηση, αν όχι αποστροφή. 

Για παράδειγµα: 

Ο ΣΑΤΕ, αλλά και οι περισσότερες από τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, έθεσαν τα τελευταία χρόνια 
µε έµφαση το ζήτηµα της διαφάνειας στα δηµόσια έργα. Ζήτησε, πολύ πριν αυτό γίνει προεκλογική 
εξαγγελία του κόµµατος που στηρίζει την κυβέρνηση, να υπάρξει ενιαία βάση δεοδµένων για όλα 
ανεξαιρέτως τα έργα που δηµοπρατούνται και ανατίθενται, στην οποία να καταγράφονται όλα τα στοιχεία 
για την ανάθεση και υλοποίηση των έργων (χρόνοι, κόστος, τυχόν αλλαγές κ.α.), ώστε να είναι εφικτή η 
δηµόσια παρακολούθηση και ταυτόχρονα η αποτροπή απαράδεκτων καταστάσεων τις οποίες εκτρέφει η 
αδιαφάνεια. 

Ένα χρόνο µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, διαπιστώνουµε ότι κάποιοι, µε διάφορες 
προφάσεις, δεν θέλουν να γίνει αυτό.  

Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουµε, η καθυστέρηση σ’ αυτό το ζήτηµα (αν όχι η άρνηση), 
η διατηρούµενη αδιαφάνεια φοβόµαστε ότι εκτρέφει πολλαπλασιαστικά αρνητικά φαινόµενα στον τοµέα 
των κατασκευών. 

Νοµίζουµε ότι είναι θέµα στο οποίο θα πρέπει να παρέµβει ο πρωθυπουργός. 
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Και ερχόµαστε στο θέµα του βασικού “εργαλείου” σε ότι αφορά την ανάθεση και υλοποίηση των µελετών 
και των κατασκευών δηµόσιων έργων. Με άλλα λόγια στο σχέδιο νόµου που κατά τις εξαγγελίες θα έλυνε 
πολλά από τα σοβαρά προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί στον τοµέα τα τελευταία χρόνια. 

Πρόκειται για ένα θέµα που έχει ήδη συζητηθεί επί µακρό σε όλα τα επίπεδα του αρµόδιου υπουργείου 
και έχει τύχει ανοικτής διαβούλευσης. Παρόλα αυτά όχι µόνο δεν έχουµε δει ένα τελικό σχέδιο νόµου, 
ώστε επ’ αυτού να τοποθετηθούµε, κι έτσι η ηγεσία του υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι να µπορεί να πορευτεί, 
αντιθέτως, διαπιστώνουµε διαρκώς υποχωρήσεις από όσα αρχικώς έθεσε προς συζήτηση το υπουργείο. 

Φοβόµαστε πως πάµε πολύ πίσω, αντί να κάνουµε ένα βήµα εµπρός. 

Τις ανησυχίες µας διατυπώσαµε σε ένα γράµµα προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι, το 
οποίο και σας παραδίδουµε. 

Απολύτως συνοπτικά - µια και θα διαβάσετε όσα αναφέρουµε - θα σας επισηµάνουµε ότι ένα χρόνο µετά 
την έναρξη του διαλόγου: 

• Κανένα από τα κρίσιµα ζητήµατα που µαστίζουν τον τοµέα των δηµοσίων έργων στη χώρα µας, 
δεν έχει εντοπιστεί και απαντηθεί. 

• ∆εν έχει γίνει κατανοητή η ανάγκη των άµεσων παρεµβάσεων, ώστε να αντιµετωπιστούν 
προβλήµατα, τα ποία σωρεύονται στον τοµέα επί σειρά ετών. 

• Ο διάλογος έχει πάρει «στραβό δρόµο» µε κίνδυνο αυτά που θα γίνουν να είναι χειρότερα από 
αυτά που πρέπει να διορθωθούν. 
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∆ιάγραµµα 1 

 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
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 Πηγή: ΣΑΤΕ - Επεξεργασία στοιχείων ΥΠΟΙΚ 

∆ιάγραµµα 2 
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∆ιάγραµµα 3 

 
Απασχολούµενοι στις Κατασκευές - Α' Τρίµηνο 
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Πηγή: ΣΑΤΕ - Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  

∆ιάγραµµα 4 
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Πηγή: ΣΑΤΕ - Επεξεργασία στοιχείων ∆.15/ΥΠΟΜΕ∆Ι   
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Αρ.Πρωτ.:22583/ΓΒ/κσ Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2010 

 

 Π Ρ Ο Σ  

 Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

 κ. ∆ηµήτρη Ρέππα  

  

Θέµα: Τα προβλήµατα σωρεύονται στα ∆ηµόσια Έργα και ο διάλογος «έχει πάρει 
στραβό δρόµο». 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, ο ΣΑΤΕ, εδώ και ένα χρόνο, συµµετείχε µε κάθε ευκαιρία στον διάλογο µαζί 
σας ή µε άλλα µέλη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου σας, µε σκοπό την αναµόρφωση 
του θεσµικού πλαισίου παραγωγής των δηµόσιων έργων, το οποίο – κατά κοινή εκτίµηση – 
έχει καταστεί τροχοπέδη στην υλοποίηση των έργων και πηγή δηµιουργίας απαράδεκτων 
φαινοµένων ακόµη και παράνοµης ή αντιεπαγγελµατικής συµπεριφοράς ορισµένων, εξαιτίας 
και των οποίων διασύρεται το σύνολο του κλάδου µας, αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες του 
κράτους. 

Σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλο αυτό το διάστηµα, προσερχόµασταν στον διάλογο, όπως, 
επίσης, γνωρίζετε, µε υπεύθυνες και τεκµηριωµένες θέσεις και προτάσεις, καθώς – 
βασιζόµενοι στις προσωπικές σας διαβεβαιώσεις – ελπίζαµε ότι πρόθεσή σας, όπως και των 
συνεργατών σας, ήταν να «καθαρίσει η κόπρος του Αυγείου», να πάψει να θεωρεί η Κοινή 
Γνώµη ότι «όλοι ίδιοι είναι» και να πιστεύει ότι παρά τις εκάστοτε υποσχέσεις «τίποτα δεν 
γίνεται». 

Σήµερα, ένα χρόνο µετά την έναρξη των συναντήσεων-συζητήσεων µε εσάς και – κυρίως – 
τους συνεργάτες σας, είµαστε στη δυσάρεστη θέση να επισηµάνουµε ότι: 

• Κανένα από τα κρίσιµα ζητήµατα που µαστίζουν τον τοµέα των δηµοσίων έργων στη 
χώρα µας, δεν έχει εντοπιστεί και απαντηθεί. 

• ∆εν έχει γίνει κατανοητή η ανάγκη των άµεσων παρεµβάσεων, ώστε να 
αντιµετωπιστούν προβλήµατα, τα οποία σωρεύονται στον τοµέα επί σειρά ετών. 

• Ο διάλογος έχει πάρει «στραβό δρόµο» µε κίνδυνο αυτά που θα γίνουν να είναι 
χειρότερα από αυτά που πρέπει να διορθωθούν. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ακόµη και στο θέµα της διαφάνειας, µέσω της άµεσης 
ηλεκτρονικής ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων και ευρύτερα των πολιτών, θέµα το οποίο 
επιµόνως θέτουµε τα τελευταία χρόνια προς το υπουργείο σας, αλλά και θέµα – σας 
θυµίζουµε – το οποίο αποτέλεσε βασική προεκλογική δέσµευση του κόµµατός σας, επί της 
ουσίας τίποτα δεν έχει γίνει. Στο σχέδιο νόµου το οποίο µας θέσατε υπόψη, γίνεται µια 
ολιγόλογη αναφορά περί Ανεξάρτητης Αρχής (άρθρο 14), µε την οποία προβλέπεται ότι στην 
ιστοσελίδα της Α.Ε.Π.Ε., όταν αυτή συγκροτηθεί, θα µπορούν να αναρτώνται στοιχεία έργων 
µετά από υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί στο µέλλον ! 

Μόνο που αυτό θα γίνει – και όπως γίνει – µετά παρέλευση τουλάχιστον 3 ετών, καθώς ήδη 
έχουν παρέλθει, επί της ουσίας, άπρακτοι 12 µήνες, η συγκρότηση της Α.Ε.Π.Ε. προβλέπεται 
να γίνει σε χρόνο 15 µηνών και βεβαίως θα πρέπει κανείς να προσθέσει τον εύλογο χρόνο 
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της διαβούλευσης, ολοκλήρωσης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και δηµοσίευσης του 
νόµου και της υπουργικής απόφασης.  

Είναι προφανές ότι τότε δεν θα υπάρχει ΕΣΠΑ, πιθανόν  δεν θα υφίστανται ελληνικές 
τεχνικές εταιρείες και πιθανότατα δεν θα υπάρχει και Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
ώστε να γίνουν έργα αναγκαία, ποιοτικώς άρτια, οικονοµικώς συµφέροντα για τη χώρα και 
φυσικά σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. 

Το πλέον ανησυχητικό – και οµολογουµένως µη αναµενόµενο – είναι ότι µε το σχέδιο νόµου 
εισάγονται εντελώς απαράδεκτες τροποποιήσεις στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής 
των δηµόσιων έργων, οι οποίες αυξάνουν την γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, την 
αναποτελεσµατικότητα της διοίκησης και οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην ενίσχυση, 
αντί για καταπολέµηση, της διαφθοράς και του «µαύρου χρήµατος». Αναφερόµαστε 
συγκεκριµένα στις προβλέψεις του σχεδίου νόµου για: 

• Επανέλεγχο οριστικά Εγκεκριµένων Αναλυτικών Επιµετρήσεων. 

• Απόσβεση δικαιωµάτων Αναδόχου µετά παρέλευση µηνός. 

• ∆υνατότητα µεταγενέστερης διόρθωσης ρητώς εγκεκριµένων λογαριασµών. 

• Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για την είσπραξη αρνητικών λογαριασµών. 

• Αυτοδίκαιη απόρριψη ΑΠΕ. 

• ∆υσµενείς τροποποιήσεις στην διαδικασία έκπτωσης Αναδόχου. 

• ∆εκαήµερη αποσβεστική προθεσµία για την υποβολή αίτησης διάλυσης. 

• Επιµήκυνση προθεσµίας απόφανσης επί αιτήσεως θεραπείας. 

Ζητάµε την άµεση απαλοιφή αυτών των διατάξεων από το σχέδιο νόµου. 

 

∆υστυχώς στις καλένδες παραπέµπονται τα θέµατα: 

• Των σύγχρονων αναλυτικών τιµολογίων και προδιαγραφόµενων εργασιών. 

• Της Αναβάθµισης - Εκσυγχρονισµού – Ενδυνάµωσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου. 

• Της ∆ικαιοσύνης και της ∆ιαφάνειας στις Εγγυητικές Επιστολές. 

• Του εκσυγχρονισµού – απλοποίησης – διαφάνειας στο Μ.Ε.Ε.Π. και στο ΜΗΚΙΕ. 

 

Εξάλλου, αντιµετωπίζονται, αλλά διόλου ριζικά, κατά συνέπεια µε πολλά ερωτηµατικά τα 
θέµατα: 

• Της ∆ιαφάνειας – ∆ηµοσιότητας – ∆ελτίου Ταυτότητας Έργου. 

• Της πληρότητας µελετών και της ωριµότητας προς δηµοπράτηση. 

• Του συστήµατος ανάθεσης έργων. 

 

Κύριε Υπουργέ , 

Σας θυµίζουµε ότι όλα αυτά τα ζητήµατα – και όχι µόνο – αποτελούν τη σύνοψη των θέσεων 
µε τις οποίες προσήλθαµε εξ’ αρχής στον διάλογο, καταθέτοντας το από 29/01/2010 κείµενο 
προτάσεων, το οποίο συνυπογράψαµε ο ΣΑΤΕ, η ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και η ΠΕΣΕ∆Ε (εκπροσωπούν 
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την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου), αλλά εν πολλοίς αποτελούν 
προτάσεις και των υπολοίπων εργοληπτικών οργανώσεων.  

Με τις αρχικές προστάσεις µας ζητήσαµε: 

• ∆ιαφάνεια στην παραγωγή ∆ηµοσίων Έργων – ∆ηµοσιότητα (σελ. 3 κοινής 
πρότασης). 

o Άµεση εφαρµογή δέσµης απλών µέτρων όπως: δελτίο Ταυτότητας Έργου 
υποχρεωτικά δηµοσιεύσιµο πριν την ανάθεση και την παραλαβή του έργου. 

o Κατάργηση της δυνατότητας απ’ ευθείας ανάθεσης έργων ή της πρόσκλησης 
περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων σε δηµοπρατήσεις έργων. 

o Κατάργηση καταχρηστικών ειδικών φωτογραφικών όρων στις διακηρύξεις. 

• Προϋποθέσεις για τη δηµοπράτηση, κυρίως σε ότι αφορά την µελέτη και τα 
συµβατικά τεύχη, (σελ. 6 κοινής πρότασης - το θέµα αντιµετωπίζεται σε σηµαντικό 
βαθµό τόσο στο νοµοσχέδιο για την Α.Ε.Π.Ε. όσο και στο νοµοσχέδιο τροποποίησης 
του 3669/2008, ωστόσο, ήδη υποβάλλαµε επιµέρους παρατηρήσεις και επιφυλάξεις). 

• Ως προς την Κατασκευή – Επίβλεψη – Ποιοτικό Έλεγχο (σελ. 7 κοινής πρότασης) 
ζητήσαµε – και επιµένουµε – στην Αναδιάρθρωση – Σύµπτυξη – Αναβάθµιση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου (καµία σχετική µέριµνα δεν υπάρχει στο σχέδιο 
νόµου) ενώ σε ότι αφορά ειδικά τον ποιοτικό έλεγχο παρατηρείται µια τεράστια 
χρονική καθυστέρηση, η οποία δεν δικαιολογείται. 

• Ως προς τις Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης, αυτές να είναι ορισµένης 
διάρκειας, να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις και σε κάθε περίπτωση να 
αναρτώνται στο διαδίκτυο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. 

• Ως προς τα Μητρώα Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΕΠ – ΜΕΚ – ΜΗΚΙΕ), (σελ. 9 
κοινής πρότασης), έχουµε ζητήσει την µείωση του ορίου ανεκτέλεστου, την 
κατάργηση Μ.Ε.Κ. ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, συνταξιούχων κλπ., την κατάργηση 
Νοµαρχιακών Μητρώων, την θεσµοθέτηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών 
Έργων (Μ.Η.Κ.Ι.Ε.), την ανάθεση υπεργολαβιών σε εταιρείες Μ.Ε.Ε.Π., και τέλος την 
απλοποίηση, µηχανογράφηση και ουσιαστικό έλεγχο των κριτηρίων κατάταξης σε 
κατηγορίες και τάξεις. 

• Ως προς την δηµοπράτηση των έργων αυτή να γίνεται σε δυο φάσεις (σελ. 10 κοινής 
πρότασης), µε την Α’ φάση να εξαντλείται στην κατάθεση και έλεγχο των τυπικών 
δικαιολογητικών συµµετοχής και την Β’ στην κατάθεση και άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών, έτσι, ώστε να αποτρέπονται οι πολλές ενστάσεις, προσφυγές και 
δικαστικές εµπλοκές που ευνοούνται από ισχύον σήµερα σύστηµα και δηµιουργούν 
µεγάλες καθυστερήσεις στην ανάθεση των έργων ή ενδεχοµένως και ακυρώσεις. 
Μέθοδος η οποία, έστω, µπορεί να εφαρµοστεί για µια δοκιµαστική περίοδο, ώστε να 
αναδειχτούν ενδεχόµενες αδυναµίες και διορθωθούν. 

Τα περισσότερα απ’ αυτά παρακάµπτονται εντελώς από το σχέδιο νόµου. Κάποια, ελάχιστα, 
παραπέµπονται στη µελλοντική λειτουργία της Α.Ε.Π.Ε.  

Το µόνο ζήτηµα το οποίο φαίνεται να µην έχει «µείνει στα χαρτιά» και έχει προωθηθεί 
σηµαντικά (κατά την ενηµέρωση που είχαµε από τον Γ.Γ. ∆ηµόσιων Έργων κ. Οικονοµίδη) 
είναι το σύστηµα Επιτελικής Παρακολούθησης Έργων, το οποίο δηµιουργείται στο υπουργείο 
ΥΠΟΜΕ∆Ι και ήδη από αυτό διαφαίνονται οι τεράστιες δυνατότητες του συστήµατος για την 
ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας, για τον εντοπισµό των προβληµάτων και για την 
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προώθηση της διαφάνειας. Ωστόσο, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι τα στοιχεία που 
αναρτώνται προς το παρόν στο διαδίκτυο είναι πολύ περιορισµένα και αναφέρονται µόνο στα 
έργα του υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι. Κατά βάση το σύστηµα προβλέπεται να λειτουργεί κυρίως 
για τις επιτελικές ανάγκες διοίκησης έργων του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι και όχι ως σύστηµα 
διαφάνειας,  σε αντίθεση µε το πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από το 
υπουργείο Εσωτερικών, µε την χρησιµοποίηση όλων εκείνων των εργαλείων ευελιξίας και 
χρηστικότητας της πληροφορίας ούτως ώστε να υπηρετούνται οι στόχοι της διαφάνειας και 
της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων. Προκύπτει, κατά συνέπεια, στο ζήτηµα αυτό µια 
έλλειψη συνεννόησης και συντονισµού µεταξύ των δυο υπουργείων, η οποία θα απέβλεπε 
στην αξιοποίηση παρόµοιου έργου ίδιας τεχνολογίας και θα επιτύγχανε οικονοµία κλίµακας. 

Οφείλουµε, ακόµη, να θυµίσουµε ότι στην κατεύθυνση της εξυγίανσης του κλάδου ζητήσαµε 
εξ’ αρχής και τη νοµοθετική πρόβλεψη, σε συνεργασία µε τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 
συγκεκριµένων και αυστηρών πειθαρχικών µέτρων για σοβαρά κρούσµατα παράνοµης ή 
αντιεπαγγελµατικής συµπεριφοράς, τα οποία ταλανίζουν τον τοµέα και τον κλάδο τα 
τελευταία χρόνια. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Προκειµένου να διασωθεί ένας ολόκληρος παραγωγικός κλάδος, να περιοριστούν οι 
χρεοκοπίες, να ανακοπεί το κύµα απολύσεων και διόγκωσης της ανεργίας, αλλά και να 
διαλυθεί η διάχυτη αντίληψη ότι «όλοι ίδιοι είναι», σας καλούµε να αναλάβετε άµεσα 
πρωτοβουλία επιτάχυνσης των διαδικασιών αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου µελέτης 
και κατασκευής των δηµόσιων έργων, το οποίο θα διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον και 
ταυτόχρονα την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηµατικότητας στον τοµέα. 

Θεωρούµε ότι στους στόχους του σχεδίου νόµου, προεξάρχουσα θέση πρέπει να έχουν 
διατάξεις οι οποίες θα αποβλέπουν: 

• Στην εξυγίανση του κλάδου µε την δηµιουργία συνθηκών καταπολέµησης του 
αθέµιτου ανταγωνισµού και την αποφυγή των εξωφρενικών εκπτώσεων στις οποίες 
οδηγούνται πάρα πολλοί διαγωνισµοί µε µαθηµατική συνέπεια τόσο την καταστροφή 
των ίδιων των επιχειρήσεων όσο και τον κίνδυνο απώλειας των ίδιων των έργων 
αλλά και της γενικότερης ζηµιάς για την εθνική οικονοµία. 

• Στην απλοποίηση του πολυδαίδαλου ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου και του 
πλέγµατος νόµων, Προεδρικών διαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων, 
γνωµοδοτήσεων κλπ. που δηµιουργούν τεράστια σύγχυση και στην καλύτερη 
περίπτωση µεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο των έργων. 

• Στην απλούστευση παράλληλα µε την ουσιαστικοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών 
και τη µείωση της γραφειοκρατίας σε έναν τοµέα στον οποίο υπάρχουν χιλιάδες 
Αναθέτουσες Αρχές, Προϊσταµένες Αρχές, ∆ιαχειριστικές Αρχές, ∆ιευθύνουσες 
Υπηρεσίες, Επιβλέποντες, Σύµβουλοι, Ελεγκτικές Αρχές, Επιθεωρητές κλπ. 
∆ιαδικασίες που προβλέπουν σε κάθε περίπτωση δεκάδες υπογραφές και εγκρίσεις, 
δηµιουργούν εξ αυτού και µόνο του λόγου µεγάλες καθυστερήσεις, αλλά δεν 
διασφαλίζουν συνθήκες διαφάνειας. 

• Στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίµανσης, ανάθεσης, εκτέλεσης και πληρωµής 
των έργων, ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας στις σηµερινές ιδιαίτερα δύσκολες 
οικονοµικές συνθήκες τις οποίες βιώνει η χώρα µας και στις οποίες επιχειρεί να 
επιβιώσει ο κατασκευαστικός κλάδος. Είναι τουλάχιστον παράδοξο η χώρα µας να 
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νοµοθετεί εσπευσµένα διατάξεις fast track για την προσέλκυση επενδύσεων από 
τρίτες χώρες και την ίδια ώρα να διατηρούµε διατάξεις …slow track στην απορρόφηση 
των κονδυλίων της µεγαλύτερης εγκεκριµένης εδώ και χρόνια επένδυσης, όπως είναι 
το ΕΣΠΑ. 

• Στην εµπέδωση αισθήµατος δικαιοσύνης, διαφάνειας και ισονοµίας στις σχέσεις 
κράτους-πολίτη και στις συνθήκες άσκησης των επαγγελµατικών–επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, η οποία αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την οικονοµική 
ανάκαµψη. 

∆υστυχώς, όπως προκύπτει από τον έως τώρα µεταξύ µας διάλογο, κανένας από τους 
παραπάνω στόχους δεν φαίνεται να υπηρετείται ή τουλάχιστον να υπηρετείται 
αποτελεσµατικά. 

Κλείνοντας αυτή την επιστολή θέλουµε να τονίσουµε ότι το θεσµικό πλαίσιο µελέτης και 
κατασκευής των δηµόσιων έργων είναι το απαραίτητο «εργαλείο» για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση ενός αναπτυξιακού προγράµµατος το οποίο έχει ανάγκη η χώρα, όσο ποτέ 
άλλοτε, στις συνθήκες ύφεσης της οικονοµίας τις οποίες βιώνουµε. Και στις συνθήκες αυτές 
το «εργαλείο» και µπορεί και πρέπει να καταστεί εύχρηστο και αποτελεσµατικό. 

Ωστόσο, ο τοµέας των δηµόσιων έργων, ο κλάδος των εργοληπτικών επιχειρήσεων και η 
οικονοµία της χώρας, όπως σαφώς γνωρίζετε, βρίσκονται αντιµέτωπα µε µείζονος σηµασίας 
προβλήµατα που απορρέουν από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις συρρίκνωσης του Π∆Ε, το 
«πάγωµα» στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ που αυτές συνεπάγονται, καθώς και τις τεράστιες 
καθυστερήσεις στην εξόφληση λογαριασµών εκτελεσµένων έργων, οι οποίες οδηγούν στην 
χρεοκοπία πολλές επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους. 

Αναµφισβήτητα πρόκειται για ζητήµατα που υπερβαίνουν τις αρµοδιότητές σας, αλλά 
θεωρούµε ότι ως µέλος της κυβέρνησης και οργάνων στα οποία συζητούνται αυτά τα 
προβλήµατα, θα πρέπει να επιδιώξετε την επίλυσή τους, µε τη γνώση ότι ο τοµέας των 
δηµόσιων έργων – ειδικά στη χώρα µας – έχει πολλαπλασιαστικές ευεργετικές επιπτώσεις σε 
όλο το εύρος της οικονοµίας και είναι δυνατόν να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη στην 
προσπάθεια εξόδου από την οικονοµική κρίση. 

Σε κάθε περίπτωση είµαστε στη διάθεσή σας για µια δηµιουργική περαιτέρω συνεργασία. 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


