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ΣΑΤΕ: Καταγγελία για αποκλεισµό ελληνικών εταιρειών από διαγωνισµούς στο 
Κόσοβο  

Τον αποκλεισµό των ελληνικών τεχνικών εταιριών από δύο διαγωνισµούς 
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), ο οποίος 
ενηµέρωσε µε επιστολή του για το θέµα αυτό τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εξωτερικών, Γ. Κατρούγκαλο και τον Γενικό Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών 
Σχέσεων, Γ. Τσίπρα ζητώντας την παρέµβασή τους προκειµένου να δοθεί η 
δυνατότητα συµµετοχής στο στάδιο της κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και σε ελληνικές τεχνικές εταιρείες σε δύο διαγωνισµούς στο Κόσοβο, 
Sewerage Network in Gjakova και Wastewater Treatment Plant in Gjakova.  

ΕΘΝΟΣ On Line, 4/4  

Πρόκειται για δύο διαγωνισµούς προεπιλογής στο Κόσοβο που χρηµατοδοτούνται από 
την KFW Ελβετίας, στο πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας του Κοσόβου µε την 
Γερµανία. 

Στην επιστολή σηµειώνεται ότι στα τεύχη δηµοπράτησης των δύο αυτών έργων ζητείται 
εµπειρία αποκλειστικά από την Περιφέρεια των Βαλκανίων, στην οποία περιλαµβάνονται 
όλες οι χώρες των Βαλκανίων συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας, χωρίς όµως την 
Ελλάδα και την Ρουµανία, «αναδεικνύοντας µία αδικαιολόγητη προκατάληψη εις βάρος 
της Ελλάδος και της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας». 

Ενδεχοµένως οι αδυναµίες του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να έχουν επηρεάσει 
τους συντάκτες των τευχών προαξιολόγησης των διαγωνισµών, σηµειώνεται. Ωστόσο ο 
ΣΑΤΕ τονίζει ότι ο αποκλεισµός της Ελλάδος από τις χώρες της Βαλκανικής συνεπάγεται 
τον αδικαιολόγητο αποκλεισµό των ελληνικών τεχνικών εταιρειών, οι οποίες λόγω της 
οικονοµικής ύφεσης της χώρας δραστηριοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή της 
Ελλάδας, µε περιορισµένες δυνατότητες απόκτησης τεχνικής εµπειρίας από το 
εξωτερικό: 

«Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και τεχνική 
επάρκεια για την οµαλή και επιτυχηµένη εκτέλεση τεχνικών έργων, όπως άλλωστε 
αποδεικνύει η επιτυχηµένη κατασκευή πολλών έργων υποδοµής στο εξωτερικό, ειδικά 
την πιο πρόσφατη 15ετία» υπογραµµίζεται. 

Ο ΣΑΤΕ στην επιστολή του υπενθυµίζει ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Βαλκανικής 
Χερσονήσου και το παλαιότερο µέλος της Βαλκανικής Χερσονήσου στην Ε.Ε. και κατά 
συνέπεια δεν αιτιολογείται µε κανένα λογικό επιχείρηµα ο αποκλεισµός της. 
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ΣΑΤΕ: Αποκλείουν ελληνικές εταιρείες από διαγωνισµούς στο Κόσοβο  

Την έντονη  δυσαρέσκεια του ΣΑΤΕ προκαλεί ο αποκλεισµός της Ελλάδας και των 
Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών από δύο διαγωνισµούς προεπιλογής στο Κόσοβο που 
χρηµατοδοτούνται από την KFW Ελβετίας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας 
του Κοσόβου µε την Γερµανία. 

Ο Σύνδεσµος µε επιστολή του ζητά την παρέµβαση του  Αναπληρωτή Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλου και του Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών 
Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής στο στάδιο της 
κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε ελληνικές τεχνικές εταιρείες σε δύο 
διαγωνισµούς στο Κοσόβο, Sewerage Network in Gjakova και Wastewater Treatment 
Plant in Gjakova. 

Στην επιστολή σηµειώνεται ότι στα τεύχη δηµοπράτησης των δύο αυτών έργων ζητείται 
εµπειρία αποκλειστικά από την Περιφέρεια των Βαλκανίων, στην οποία περιλαµβάνονται 
όλες οι χώρες των Βαλκανίων συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας, χωρίς όµως την 
Ελλάδα και την Ρουµανία, αναδεικνύοντας µία αδικαιολόγητη προκατάληψη εις βάρος 
της Ελλάδος και της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας.  

Ενδεχοµένως οι αδυναµίες του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να έχουν επηρεάσει 
τους συντάκτες των τευχών προαξιολόγησης των διαγωνισµών, ωστόσο, όπως ο ΣΑΤΕ 
τονίζει, ο αποκλεισµός της Ελλάδος από τις χώρες της Βαλκανικής συνεπάγεται τον 
αδικαιολόγητο αποκλεισµό των ελληνικών τεχνικών εταιρειών, οι οποίες λόγω της 
οικονοµικής ύφεσης της χώρας δραστηριοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή της 
Ελλάδας, µε περιορισµένες δυνατότητες απόκτησης τεχνικής εµπειρίας από το 
εξωτερικό. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και 
τεχνική επάρκεια γα την οµαλή και επιτυχηµένη εκτέλεση τεχνικών έργων, όπως 
άλλωστε αποδεικνύει η επιτυχηµένη κατασκευή πολλών έργων υποδοµής στο 
εξωτερικό, ειδικά την πιο πρόσφατη 15ετία.   

Ο ΣΑΤΕ στη επιστολή του υπενθυµίζει ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Βαλκανικής 
Χερσονήσου και το παλαιότερο µέλος της Βαλκανικής Χερσονήσου στην Ε.Ε. και κατά 
συνέπεια δεν αιτιολογείται µε κανένα λογικό επιχείρηµα ο αποκλεισµός της. 
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∆ιαµαρτυρία ΣΑΤΕ για τον αποκλεισµό από διαγωνισµούς στο Κοσσυφοπέδιο  

 
"Τιµωρεί" Ελλάδα και Ρουµανία που δεν το αναγνώρισαν 
 
Την έντονη δυσαρέσκεια του ΣΑΤΕ προκαλεί ο αποκλεισµός της Ελλάδας και των 
Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών από δύο διαγωνισµούς προεπιλογής... 
 
 
... στο Κόσοβο που χρηµατοδοτούνται από την KFW Ελβετίας, στο πλαίσια της 
αναπτυξιακής συνεργασίας του Κοσόβου µε την Γερµανία. 
 
Ο Σύνδεσµος µε επιστολή του ζητά την παρέµβαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλου και του Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών 
Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής στο στάδιο της 
κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε ελληνικές τεχνικές εταιρείες σε δύο 
διαγωνισµούς στο Κόσοβο, Sewerage Network in Gjakova και Wastewater Treatment 
Plant in Gjakova. 
 
Στην επιστολή σηµειώνεται ότι στα τεύχη δηµοπράτησης των δύο αυτών έργων ζητείται 
εµπειρία αποκλειστικά από την Περιφέρεια των Βαλκανίων, στην οποία περιλαµβάνονται 
όλες οι χώρες των Βαλκανίων συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας, χωρίς όµως την 
Ελλάδα και την Ρουµανία, αναδεικνύοντας µία αδικαιολόγητη προκατάληψη εις βάρος 
της Ελλάδος και της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας. 
 
Ο ΣΑΤΕ στη επιστολή του υπενθυµίζει ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Βαλκανικής 
Χερσονήσου και το παλαιότερο µέλος της Βαλκανικής Χερσονήσου στην Ε.Ε. και κατά 
συνέπεια δεν αιτιολογείται µε κανένα λογικό επιχείρηµα ο αποκλεισµός της. 
 
Σχόλιο: Η εταιρία πληροφορείται τώρα ότι "λογικά επιχειρήµατα" δεν υπάρχουν στα 
Βαλκάνια. Μόνο µε ανταπόδοση τέτοιων ενεργειών, µπορούν να συµµορφωθούν. 
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"Μπλόκο" από το Κόσοβο σε Έλληνες εργολάβους 

 

Την έντονη  δυσαρέσκεια του ΣΑΤΕ προκαλεί ο αποκλεισµός της Ελλάδας και των 
Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών από δύο διαγωνισµούς προεπιλογής στο Κόσοβο 
που χρηµατοδοτούνται από την KFW Ελβετίας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
συνεργασίας του Κοσόβου µε την Γερµανία. 

Ο Σύνδεσµος µε επιστολή του ζητά την παρέµβαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλου και του Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής 
στο στάδιο της κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε ελληνικές τεχνικές εταιρείες 
σε δύο διαγωνισµούς στο Κόσοβο, Sewerage Network in Gjakova και Wastewater 
Treatment Plant in Gjakova. 

Στην επιστολή σηµειώνεται ότι στα τεύχη δηµοπράτησης των δύο αυτών έργων 
ζητείται εµπειρία αποκλειστικά από την Περιφέρεια των Βαλκανίων, στην οποία 
περιλαµβάνονται όλες οι χώρες των Βαλκανίων συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας, 
χωρίς όµως την Ελλάδα και την Ρουµανία, αναδεικνύοντας µία αδικαιολόγητη 
προκατάληψη εις βάρος της Ελλάδος και της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας. 

Ενδεχοµένως οι αδυναµίες του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να έχουν 
επηρεάσει τους συντάκτες των τευχών προαξιολόγησης των διαγωνισµών, ωστόσο, 
όπως ο ΣΑΤΕ τονίζει, ο αποκλεισµός της Ελλάδος από τις χώρες της Βαλκανικής 
συνεπάγεται τον αδικαιολόγητο αποκλεισµό των ελληνικών τεχνικών εταιρειών, οι 
οποίες λόγω της οικονοµικής ύφεσης της χώρας δραστηριοποιούνται, κατά κύριο λόγο, 
στην περιοχή της Ελλάδας, µε περιορισµένες δυνατότητες απόκτησης τεχνικής εµπειρίας 
από το εξωτερικό. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία 
και τεχνική επάρκεια για την οµαλή και επιτυχηµένη εκτέλεση τεχνικών έργων, όπως 
άλλωστε αποδεικνύει η επιτυχηµένη κατασκευή πολλών έργων υποδοµής στο 
εξωτερικό, ειδικά την πιο πρόσφατη 15ετία.  

Ο ΣΑΤΕ στη επιστολή του υπενθυµίζει ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Βαλκανικής 
Χερσονήσου και το παλαιότερο µέλος της Βαλκανικής Χερσονήσου στην Ε.Ε. και κατά 
συνέπεια δεν αιτιολογείται µε κανένα λογικό επιχείρηµα ο αποκλεισµός της. 
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Μπλόκο έβαλε το Κόσοβο σε Ελληνες εργολάβους 

Την παρέµβαση της κυβέρνησης ζητεί η διοίκηση του εργοληπτικού συνδέσµου ΣΑΤΕ 
καθώς οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς στο Κόσοβο, 
που προωθούνται µε γερµανικά κεφάλαια. 

4 Απριλίου 2017 

Την έντονη δυσαρέσκεια του εργοληπτικού συνδέσµου ΣΑΤΕ προκαλεί ο αποκλεισµός 
της Ελλάδας και των ελληνικών τεχνικών εταιρειών από δύο διαγωνισµούς προεπιλογής 
στο Κόσοβο, που χρηµατοδοτούνται από την KFW Ελβετίας, του οµίλου της κρατικής 
γερµανικής αναπτυξιακής τράπεζας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας του 
Κοσόβου µε τη Γερµανία. 

Ο Σύνδεσµος, µε επιστολή του, ζητά την παρέµβαση του αναπληρωτή υπουργού 
Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλου και του γενικού γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών 
Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής στο στάδιο της 
κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε ελληνικές τεχνικές εταιρείες σε δύο 
διαγωνισµούς στο Κοσόβο, Sewerage Network in Gjakova και Wastewater 
Treatment Plant in Gjakova. 

Στην επιστολή σηµειώνεται ότι στα τεύχη δηµοπράτησης των δύο αυτών έργων 
ζητείται εµπειρία αποκλειστικά από την Περιφέρεια των Βαλκανίων, στην οποία 
περιλαµβάνονται όλες οι χώρες των Βαλκανίων συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας, 
χωρίς όµως την Ελλάδα και τη Ρουµανία, αναδεικνύοντας µία αδικαιολόγητη 
προκατάληψη εις βάρος της Ελλάδος και της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. 

«Ενδεχοµένως οι αδυναµίες του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να έχουν 
επηρεάσει τους συντάκτες των τευχών προαξιολόγησης των διαγωνισµών", ωστόσο, 
όπως τονίζει η διοίκηση του ΣΑΤΕ, «ο αποκλεισµός της Ελλάδας από τις χώρες της 
Βαλκανικής συνεπάγεται τον αδικαιολόγητο αποκλεισµό των ελληνικών τεχνικών 
εταιρειών, οι οποίες λόγω της οικονοµικής ύφεσης της χώρας δραστηριοποιούνται, κατά 
κύριο λόγο, στην περιοχή της Ελλάδας, µε περιορισµένες δυνατότητες απόκτησης 
τεχνικής εµπειρίας από το εξωτερικό. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν την 
απαιτούµενη τεχνογνωσία και τεχνική επάρκεια γα την οµαλή και επιτυχηµένη εκτέλεση 
τεχνικών έργων, όπως άλλωστε αποδεικνύει η επιτυχηµένη κατασκευή πολλών έργων 
υποδοµής στο εξωτερικό, ειδικά την πιο πρόσφατη 15ετία». 

Ο ΣΑΤΕ στη επιστολή του υπενθυµίζει ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Βαλκανικής 
Χερσονήσου και το παλαιότερο µέλος της Βαλκανικής Χερσονήσου στην Ε.Ε. και κατά 
συνέπεια δεν αιτιολογείται µε κανένα λογικό επιχείρηµα ο αποκλεισµός της. 

 




