
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πραγµατοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου συνάντηση των Προέδρων των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη. 

Μεταξύ των βασικών  θεµάτων  που τέθηκαν στον κ. Υπουργό από τους Προέδρους 
των Εργοληπτικών Οργανώσεων ήταν η αναθεώρηση, τα  τιµολόγια, οι 
προωθούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις και οι ρυθµίσεις για τα θέµατα του ΜΕΕΠ. Οι 
Πρόεδροι επεσήµαναν τη δύσκολη κατάσταση που διέρχεται ο κλάδος και 
επανέφεραν όλα τα θέµατα που έχουν τεθεί διαχρονικά από τις Εργοληπτικές 
Οργανώσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου. 

Ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις έχουν προωθηθεί για 
ψήφιση και εκτιµά ότι µέσα στον Μάρτιο θα τεθούν σε ισχύ. 

Για τις ρυθµίσεις των θεµάτων των πτυχίων ΜΕΕΠ ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι τόσο οι 
θέσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων όσο και το πόρισµα της Επιτροπής 
βρίσκονται σε επεξεργασία και θα προωθηθούν και αυτά προς ψήφιση. 

Σηµαντική ανακοίνωση του κ. Καλογιάννη είναι και η µείωση των αναθετουσών 
αρχών, ενώ επίσης σηµείωσε ότι πολύ σύντοµα θα δοθεί στη διαβούλευση 
νοµοθέτηµα που αφορά στην ηλεκτρονική δηµοπράτηση των έργων. 

Όσον αφορά στο νέο οικονοµικό πακέτο που εξασφάλισε η Χώρα ο κ. Υπουργός 
ανακοίνωσε ότι σηµαντικό ποσοστό θα κατευθυνθεί στα έργα υποδοµής. 

Για τους οδικούς άξονες η κατάσταση εξελίσσεται ικανοποιητικά καθώς επίσης και οι 
σχετικές  συνεννοήσεις και µε τους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτίµηση 
είναι ότι σύντοµα θα ξεκινήσει η επανέναρξη της κατασκευής τους. 



Όσον αφορά στο «πάγωµα» της αναθεώρησης ο κ. Υπουργός εξήγησε ότι δεν 
πρόκειται για εύκολη διαδικασία αλλά εµφανίστηκε θετικός για την κατάρτιση 
αναλύσεων τιµών διαβεβαιώνοντας ότι το θέµα εξετάζεται για να προχωρήσει 
γρήγορα. 

Τέλος ανέφερε ότι στο 2ο εξάµηνο του 2012 δηµοπρατήθηκαν 2,2 δις έργα από τα 
οποία τα 500 εκατ.  έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί, τονίζοντας ότι βασικός στόχος της 
Κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη.  

Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίµα παράστησαν από πλευράς 
Υπουργείου εκτός του Υπουργού κ. Στ. Καλογιάννη, ο Γεν. ∆/ντής  και Πρόεδρος 
του Τεχν. Συµβουλίου κ. ∆. Μακρής  ενώ από πλευράς των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων οι κ.κ. Γ. Ρωµοσιός Πρόεδρος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε,  Ευστ. Μανδηλαράς 
Πρόεδρος ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε,  Κ. Σαββίδης Πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε,  Γ. Βλάχος Πρόεδρος 
ΣΑΤΕ και Κ. Κουβαράς Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ. Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η επαφή 
µε τις Εργοληπτικές Οργανώσεις θα είναι συχνή µε στόχο την ταχεία επίλυση των 
θεµάτων που απασχολούν τον κλάδο. 


