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ΘΕΜΑ: Ανάληψη νέων καθηκόντων – Αίτηµα συνάντησης για ενηµέρωση. 
 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

Εκ µέρους του ∆Σ του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών – ΣΑΤΕ 

εκφράζουµε συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων κυβερνητικών καθηκόντων σας. 

Θεωρούµε ότι στο, αντικειµενικά, σύντοµο χρονικό διάστηµα που θα ασκήσετε την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, σας δίνετε η δυνατότητα να 

ανταποκριθείτε όχι απλώς µε επάρκεια αλλά και µε επιτυχία στα καθήκοντα του Υπουργείου 

που µόλις αναλάβατε. 

Ο  Σύνδεσµός µας δηλώνει παγίως τη θέση του για την αναγκαιότητα 

µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, µε στόχο τη 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσίων 

πόρων, µέσω της διαφάνειας. Με συνεχείς παρεµβάσεις του, επιστολές του και συµµετοχή 

σε κάθε σχετική δηµόσια διαβούλευση καθώς και την εν γένει στάση του, ως υπεύθυνος 

κοινωνικός εταίρος που οφείλει να διαβουλεύεται σε δηµιουργική και παραγωγική βάση και 

όχι στην βάση προάσπισης συντεχνιακών και ιδιοτελών συµφερόντων, καταθέτει, 

ουσιαστικές και λειτουργικές προτάσεις. 

Υπό αυτό το πρίσµα και σεβόµενοι απολύτως το βαρύ συναισθηµατικό φορτίο που 

δηµιουργήθηκε από το τραγικό γεγονός του άδικου θανάτου τόσων νέων ανθρώπων, 

επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε για τα κρίσιµα χρονίζοντα θέµατα που απασχολούν τον 

κατασκευαστικό κλάδο δηµοσίων τεχνικών έργων, θέµατα που ευνόητα αφορούν το 

σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, την ευηµερία των Ελλήνων πολιτών και το ∆ηµόσιο 

συµφέρον. 

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι νοµοθετικές ρυθµίσεις προς την σωστή 

κατεύθυνση, που έχουν ήδη ψηφισθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει επιλεγεί να 

παραµείνουν πλήρως ανενεργές για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, χωρίς κανένα προφανή 

λόγο, µε αποτέλεσµα οι διαπιστωµένες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του συστήµατος 

παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων να συνεχίζουν να µην επιτρέπουν την ταχεία παράδοση σε 

λειτουργία των ∆ηµοσίων Υποδοµών της Χώρας.  

Παράλληλα, ενισχύεται η πιθανότητα απώλειας πόρων από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία και το 

Ταµείο Ανάκαµψης και, κυρίως, παραµένει ισχυρότατη η αίσθηση περί αδιαφάνειας στον 

τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων στην Χώρα, συνθήκη που ο Σύνδεσµός µας θεωρεί ως 

τροχοπέδη προκειµένου ο κλάδος να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως του κρισιµότερου  
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κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας τόσο για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας όσο και 

για τη µεγέθυνση της ευηµερίας των πολιτών της.  

Ενδεικτικά τα χρονίζοντα θέµατα που θεωρούµε ότι έχετε τη δυνατότητα να 

αντιµετωπίσετε στο χρονικό διάστηµα της θητείας σας ως Υπουργού Υποδοµών είναι: 

α) Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία στον ορισµό Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ∆Σ 

της «Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών» - Ανάπτυξη, 

λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού 

Συστήµατος Προσδιορισµού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων  

(ΗΣΠΚΣΠΤΕ), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 60/6-4-2022 από το Υπουργείο, µε 

αποτέλεσµα η Χώρα µας να αποτελεί τον ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς 

στις διαδικασίες τιµολόγησης και προδιαγραφών τεχνικών έργων.  

β)  Αδικαιολόγητη τετραετής εγκατάλειψη του Π∆ 71/2019, το οποίο παραµένει ανενεργό, 

µε συνεχείς αναβολές από το 2019, µε αποτέλεσµα την αδυναµία λειτουργίας των 

αναγκαίων Μητρώων Εργοληπτών, Μελετητών, Συµβούλων κλπ. των οποίων προβλέπεται 

η λειτουργία από το Π∆ 71. 

γ)  Συνεχιζόµενη αδιαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης έργων τόσο στη φάση ανάθεσής 

τους όσο και στην υποχρέωση δηµοσιότητας των στοιχείων των αναθέσεων αξιοποιώντας 

τις σηµερινές δυνατότητες της τεχνολογίας. 

Οφείλουµε να θυµίσουµε ότι το αίτηµα της διαφάνειας και της ενίσχυσης του 
ανταγωνισµού στην δηµοπράτηση των δηµόσιων έργων θέτει διαχρονικά και εµφατικά ο 
ΣΑΤΕ, ειδικά από τον Απρίλιο του 2009 και µετά. ∆υστυχώς, 14 έτη µετά είµαστε ακόµη σε 
νηπιακό στάδιο ωρίµανσης των σχετικών διαδικασιών, χωρίς η ευθύνη να βαρύνει τον 
εργοληπτικό κόσµο.  

Παραµένουµε στη διάθεσή σας εφόσον κρίνετε κι εσείς ότι τα ανωτέρω βήµατα 

πρέπει να υλοποιηθούν σε άµεσο χρόνο.  

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούµε να προσδιοριστεί συνάντηση µαζί σας, σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, προκειµένου να σας πληροφορήσουµε εκτενέστερα για την υφιστάµενη 

κατάσταση του Κλάδου.  

Σας ευχόµαστε και πάλι καλή και παραγωγική θητεία.  

 
Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  

  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ 
 
 
 


