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Εισήγηση   

Προέδρου ΣΑΤΕ Ζαχαρία Αθουσάκη, 

στο 1ο Συνέδριο Υποδοµών και Μεταφορών - Προοπτικές Ανάπτυξης 
 

Αγαπητοί Σύνεδροι,  

Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στις σηµαντικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο κλάδος, 

δυσκολίες που συνεπάγονται την αδυναµία εξόδου της Χώρας από τον φαύλο και 

παρατεταµένο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας. Όπως επανειληµµένα σηµειώνουµε, 

ιδιαιτέρως από το 2009 και µετά, όταν ο ιδιωτικός τοµέας  δεν επενδύει σε κανένα κλάδο 

της οικονοµικής παραγωγής  το ίδιο το Κράτος γίνεται ’’µπροστάρης’’ στην δηµιουργία 

της ανάπτυξης µέσω των υποδοµών και κατασκευών, αυξάνοντας τις δηµόσιες 

επενδύσεις, και δηµιουργώντας το κατάλληλο κλίµα προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό το 

στοιχείο δεν υπήρξε µέχρι και σήµερα.  

Τα παρακάτω στοιχεία προερχόµενα από την ΕΛΣΤΑΤ, οµολογούν τη υφιστάµενη 

κατάσταση :  

• Από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στις τάξεις 3η – 7η του ΜΕΕΠ το 

2004 σήµερα υπάρχουν µόλις 460 δηλαδή λιγότερες κατά 35,4% και εποµένως 

252 εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες, έχοντας διαγραφεί από το 

ΜΕΕΠ. 

• Από την σταθερή και ελαφρώς ανοδική συµµετοχή του κατασκευαστικού κλάδου 

στο ΑΕΠ την περίοδο 1995-2002 (από 5% έως 6,3%) παρατηρούµε µία 

ενδυνάµωση που φθάνει έως και το 8,3% το 2004 και το 2006, οπότε και ξεκινά 

µία διαρκής συρρίκνωση της σηµαντικότητας του κλάδου µε συνέπεια το 2016 η 

συµµετοχή του να ανέρχεται σε µόλις 2,1%, τέσσερις φορές χαµηλότερο από το 

2006. 

• Από το 2009 µέχρι και το 2013 οπότε και υπάρχουν τα πιο πρόσφατα επίσηµα 

στατιστικά στοιχεία προκύπτει µείωση του κύκλου εργασιών από έργα πολιτικού 

µηχανικού της τάξης του 58%, από το 2008 µέχρι και 2013 µείωση της αξίας 

παραγωγής κατά 46%, µείωση του αριθµού επιχειρήσεων κατά 26%, κ.ο.κ. 

• Από 401.000 απασχολούµενους το Γ τρίµ. του 2008 στις κατασκευές φθάσαµε το ∆ 

τρίµηνο του 2016 να απασχολούνται µόλις 141,8 χιλ το ∆ τρίµηνο του 2016, 

δηλαδή το 64,6% των απασχολουµένων το 2008 στις κατασκευές βρίσκονται 

σήµερα εκτός κλάδου. 

• Κατάρρευση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας από το 2008 και µετά  - 

Χαρακτηριστικά τα 4 πιο πρόσφατα έτη το επίπεδο δραστηριότητας ανέρχεται κατ' 

έτος µόλις στο 1/10 του 2005!!! Με άλλα λόγια χρειάζονται 10 έτη για να 

πετύχουµε το επίπεδο ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας που επετεύχθη το 

2005!!! 

Σήµερα οι Υποδοµές, προερχόµενες από ένα ΕΣΠΑ 2007-2013 , όπου χρειάστηκε να 

αναλωθούν 6 δις ευρώ επί πλέον εις βάρος  του νέου ΕΣΠΑ για να κλείσουν ή να 
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συνεχιστούν ως ’’έργα γέφυρα’’ , δηµιουργούν  ένα άγονο τοπίο ανυπαρξίας 

δηµοπρατήσεων τόσο µικρών αλλά και µεγάλων έργων. 

Αποτέλεσµα: οξύς ανταγωνισµός, αθέµιτος ανταγωνισµός και προσφορές στις ελάχιστες 

δηµοπρατήσεις έργων 10% - 25% κάτω του κόστους. 

Όλα αυτά  συνεπάγονται χρονοβόρες διαδικασίες αποπεράτωσης και αµφιλεγόµενη 

ποιότητα κατασκευής των έργων, φαινόµενο που τελικώς αποβαίνει εις βάρος του 

κοινωνικού συνόλου και των χρηστών των έργων. Ταυτόχρονα, αυτό το φαινόµενο θα 

οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε κατάρρευση των υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν 

µπορούν να ανταγωνιστούν προσφορές κάτω  του κόστους και µοιραία είτε θα έχουν 

µηδενικό κύκλο εργασιών είτε θα αναγκαστούν να εµπλακούν σε µία διαδικασία 

ζηµιογόνων προσφορών που και πάλι θα τις οδηγήσει σε κλείσιµο.  

Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι νέα γενιά πτωχευµένων εταιρειών καθώς και παραγωγή 

µη ποιοτικά στοχευµένων και εγκαίρων έργων στην χρήση των πολιτών.  

Οι προβλέψεις του νέου Νόµου Ν.4412/2016 µε το οποίο θεσπίζεται ο έλεγχος των 

αναθετουσών αρχών επί των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και η προβλεφθείσα 

δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδοµών προκειµένου να δίδονται 

κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές για τον αντικειµενικό και ενιαίο τρόπο ανάδειξης των 

Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών συνιστά µία θετική και αναγκαία, κατά την άποψη του 

ΣΑΤΕ, πρόβλεψη του νοµοθέτη αφού η παραχώρηση στις αναθέτουσες αρχές να 

αξιολογούν αυτές πότε µία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, να ζητείται αιτιολόγηση, 

και εάν η υποβληθείσα αιτιολόγηση δικαιολογεί επαρκώς την οικονοµική προσφορά, 

αποτελεί «λευκή επιταγή» για αυθαιρεσίες και ανοµίες κάθε µορφής.  

Ωστόσο µέχρι και σήµερα το Υπουργείο δεν έχει ενεργοποιήσει την σχετική πρόβλεψη 

του νόµου για έκδοση εγκυκλίου µε αποτέλεσµα οι αναθέτουσες αρχές να συνεχίζουν να 

αναδεικνύουν αναδόχους µειοδότριες εταιρείες µε προσφορές που αντικειµενικά δεν 

µπορούν να υλοποιηθούν.  

∆ηλαδή, για τον µη υγιή αυτόν ανταγωνισµό η Πολιτεία δεν έχει ακόµη λάβει  µέτρα. 

Φθάσαµε στο σηµείο, να αναπολούµε ένα υγιή ’’αλγόριθµο’’, για την πιθανή λύση του 

προβλήµατος  ή έστω τον προσδιορισµό  των απαράδεκτων χαµηλών προσφορών. 

Ζητούµε την προώθηση επί τέλους ενός ’’Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Τιµολόγησης  Έργων’’, που από χρόνια ζητούµε και έχουµε υποβάλλει κατάλληλες 

προτάσεις, για  να µπορεί να υπάρξει ένα παραµετροποιηµένο σύστηµα ελέγχου των 

απαράδεκτα χαµηλών προσφορών.   

Η χώρα, αλλά και η επιχειρηµατικότητα, έχει επείγουσα ανάγκη από ένα µεσο-

µακροπρόθεσµο πρόγραµµα, αν θέλουµε να ορθοποδήσει και στη συνέχεια να ακολουθήσει 

µια αναπτυξιακή πορεία. 

Χρειάζεται ένας ’’Στρατηγικός Σχεδιασµός’’ για την βραχυπρόθεσµη και 

µακροπρόθεσµη ανάπτυξη µέσω των υποδοµών µε µικρά, µεσαία και µεγάλα έργα µε 

ισόρροπη Πανελλαδική κατανοµή µε έργα ταχείας απόσβεσης και πολλαπλασιαστικής 

αξίας, που να βοηθούν τις αναγκαίας παραγωγικές δραστηριότητες κάθε περιοχής 

(τουρισµός, αγροτική οικονοµία, βιοτεχνική ή βιοµηχανική παραγωγή κλπ), προοπτική που 

θα επηρεάσει άµεσα και τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά κυρίως 

την ανεργία.  
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Θα υπενθυµίσω ότι οι κατασκευές συµβάλουν άµεσα και έµµεσα στο 22% των φόρων και 

εισφορών που εισπράττει το κράτος και καταγράφονται στο ΑΕΠ. 

Συνοπτικά, για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον τοµέα των κατασκευών, προστίθενται 

1,8 ευρώ στο ΑΕΠ, απ’ το οποίο 0,4 ευρώ καταλήγουν άµεσα στα ταµεία του κράτους.  

Αντίστοιχα, για κάθε 1 εκατ. ευρώ αξίας που παράγουν οι κατασκευές, δηµιουργούνται 39 

θέσεις εργασίας στην οικονοµία, εκ των οποίων 13 αφορούν άµεσα τον κλάδο των 

κατασκευών. 

Τα αναφέρω για να γίνει αντιληπτό ότι, ειδικά στη σηµερινή δυσχερέστατη συγκυρία του 

ασφαλιστικού και των δηµόσιων εσόδων, τα ∆ηµόσια έργα, είναι δυνατόν να δώσουν 

άµεσες απαντήσεις, βάζοντας παράλληλα σε επανεκκίνηση συνολικά την οικονοµία 

Ωστόσο, λόγω  διαθέσεως  σηµαντικών πιστώσεων του νέου ΕΣΠΑ στο κλείσιµο των 

παλιών έργων, το αµέσως επόµενο διάστηµα, αλλά ίσως και τα επόµενα χρόνια, δεν θα 

υπάρξει πρόγραµµα αρκετών κατασκευαστικών έργων, παρά τις προθέσεις και τις 

προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης.   

Χαρακτηριστικά είναι και τα στοιχεία που τηρεί ο ΣΑΤΕ στην βάση δεδοµένων του αφού οι 

δηµοπρατήσεις έργων άνω των 2 εκ. € το πρώτο πεντάµηνο του 2017 ήταν µόλις 74 

έναντι 151 του 2014, 243 του 2013 και 157 του 2012.  

∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι εάν δεν εξευρεθούν επιπλέον πηγές χρηµατοδότησης ακυρώνεται 

κάθε ελπίδα για πολλαπλασιαστική θετική επίπτωση στο σύνολο της οικονοµίας από την 

κατασκευή των έργων, προκαλώντας ανησυχία και σε πολλούς άλλους παραγωγικούς 

κλάδους, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και εµπόριο, φυσικά και στο πλήθος των 

απασχολουµένων στον τοµέα. 

∆εν επαρκούν µόνοι οι πόροι των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, που εξ’ άλλου είναι 

καθορισµένοι και ελάχιστοι.  

Χρειάζονται νέα Χρηµατοδοτικά εργαλεία.  

Ίσως αυτό το πολυδιαφηµισµένο ’’πρόγραµµα Γιούγκερ’’ κάπου µπορεί να βοηθήσει. 

Σε κάθε περίπτωση όµως χρειάζονται οι χρηµατοδοτήσεις των ∆ιεθνών Πιστωτικών 

ιδρυµάτων, για τα µεγάλα τουλάχιστον αναπτυξιακά έργα µε Σ∆ΙΤ ή Παραχωρήσεων, 

ακόµη και αυτά µε την µέθοδο αποπληρωµής "µε ρήτρα διαθεσιµότητας"(όπως ο ΒΟΑΚ) 

ή µε την µέθοδο που εφαρµόζεται σε βόρειες χώρες "βινιέτα" για τα νησιά κυρίως. 

Μία λύση θα µπορούσε να αποτελέσει και η έκδοση Οµολόγων Έργων, εφόσον 

προωθηθεί φυσικά ως πολιτική και οικονοµική επιλογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Μία ακόµη πηγή χρηµατοδότησης έργων µπορεί να αποτελέσει η υποχρέωση της Χώρας 

µας να ενεργήσει γα την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύµφωνα µε την οδηγία 

2010/31/ΕΕ προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ενεργοβόρων κτιρίων της χώρας 

µας. 

Σηµειώνω ότι από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν µηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δηµοσίου και 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019.  

Η ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοσίων κτιρίων είναι πολύ σηµαντική υπόθεση που 

προφανώς απαιτεί πόρους. Κάθε χρόνο πρέπει να αναβαθµίζεται ενεργειακά το 3% της 

επιφάνειας των ιδιόκτητων κτιρίων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης µε επιφάνεια πάνω 

από 250 τ.µ. 
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Με την εξεύρεση πόρων για τα µεγάλα έργα µε τις παραπάνω µεθόδους απελευθερώνονται 

πόροι από το τρέχον ΕΣΠΑ προκειµένου να στραφούν σε µικροµεσαία περιφερειακά έργα 

που τόσο ανάγκη έχουν οι τοπικές κοινωνίες.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο χρειάζεται και ένα υγιές Ελληνικό Τραπεζικό 

σύστηµα, κυρίως και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που σήµερα δεν τιµά τον ρόλο του 

προς τον σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, θα περιµέναµε την έµπρακτη στήριξη του εργοληπτικού Κλάδου µε την 

δυνατότητα ένταξης στους αναπτυξιακούς Νόµους και συστηµατικής οργάνωσης της 

Εξωστρέφειάς του. 

Σε αυτά τα θέµατα χρειάζεται ο συντονισµός δράσεων της Πολιτείας και εξηγώ:  

∆εν είναι δυνατό η Πολιτεία να θεωρεί τον κλάδο ικανό να ανταπεξέλθει σε εξωστρεφείς 

δράσεις και την ίδια στιγµή η ίδια η Πολιτεία να εξαιρεί τις εργοληπτικές / τεχνικές εταιρείες 

από το καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού" όσο και των λοιπών 

δυνατοτήτων που προσφέρει ο αναπτυξιακός νόµος!  

Πραγµατικά αδυνατούµε να κατανοήσουµε αυτήν την επιλογή µε οικονοµικά κριτήρια, 

αφού όπως πολύ καλά γνωρίζεται ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί νοµοτελειακά κλάδο 

µε αναπτυξιακή διάσταση, ενώ και το επίπεδο των εγχώριων υποδοµών παρουσιάζει 

σηµαντικότατη υστέρηση έναντι του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ και οι ανάγκες 

συντήρησης και αναβάθµισης των υφιστάµενων υποδοµών είναι πολλαπλάσιες. 

Εύχοµαι καλά αποτελέσµατα στις εργασίες του Συνεδρίου σας.  
Σας ευχαριστώ. 

Ζαχαρίας Αθουσάκης 
 


