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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
   

   
Γ. Βλάχος 

Πρόεδρος ΣΑΤΕ 
Εµ. Βράιλας 

Αντιπρόεδρος ΣΑΤΕ 
 

Ζ. Αθουσάκης 
Αντιπρόεδρος ΣΑΤΕ 

   

 

 

 
Αθ. Πιατίδης 

Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ 
 

 ∆. Τσουρέκας 
Αναπλ. Γεν. Γραµ. ΣΑΤΕ 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ (1/3) 

   

   
Ι. Γαµβρίλης 

Πρόεδρος Τοµέα Μηχανικών  
& Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

Χρ. Σπίρτζης  
Πρόεδρος ΤΕΕ 

Π. Μούζιος 
Πρόεδρος Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

   

   
Γ. Καραβοκύρης 
Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ 

 

Α. Πρέσβελος 
Γεν. Γραµµατέας ΣΜΕ 

∆ηµ. Κωνσταντινίδης 
Γεν. Γραµµατέας ΣΤΕΑΤ 

   

   
Ευστ. Μανδηλαράς 
Πρόεδρος ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 

Γ. Αλεξίου  
Εκπρόσωπος Εταιρείας 

«Λατοµική ΑΤΕ» 

Μ.Αλέπης 
Μέλος ∆Σ ΣΑΤΕ 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ (2/3) 
   

   
Μ. Σιούνας 

Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ  

Π. Πετρακόπουλος 
Πρόεδρος ΣΕΓΜ 

Κ. Κατσούλας 
Πρόεδρος ΣΠΕ∆ΕΠ & 
Μέλος ∆.Σ. ΠΕΣΕ∆Ε 

   

   
Γ. Αγγελίδης 
Γραµµατέας ∆.Σ.  
ΣΠΕ∆Ε Έβρου  

Β. Βλάχος 
Αντιπρόεδρος Συνδέσµου 
Εργοληπτών Ευβοίας  

Γ. Τζήκας 
Μέλος ∆.Σ. ΣΠΕ∆ΕΘ & 
Μέλος ∆.Σ. ΠΕΣΕ∆Ε 

   

   
Π. Μαυροδάκος  
Μέλος ∆Σ ΣΑΤΕ 

Ηλ. Σαµψάνης 
Συντονιστής Περιφερειακού 
Γραφείου ΣΑΤΕ Κ.Μακεδονίας 

∆ηµ. Παπανικολάου 
Εκπρόσωπος Εταιρείας 

«Σιδηροδροµικά Έργα ΑΤΕ» 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ (3/3) 
   

 

 

 
Αντ. Κόκκινος 

Εκπρόσωπος Εταιρείας 
«Σιδηροδροµικά Έργα ΑΤΕ» 

 Γ. Κυριακόπουλος 
Μέλος ∆Σ ΣΑΤΕ 

   
 



 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΣΑΤΕ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  

«Το Νέο Θεσµικό Πλαίσιο Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων: Ενηµέρωση-∆ιαδικασία 
∆ιαβούλευσης». 

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10.30΄π.µ. 

(Τόπος: ΑΘΗΝΑ, αίθουσα συνεδριάσεων ΕΒΕΑ) 

************* 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΣΑΤΕ): Παρακαλώ να καθίσουν οι 
συνάδελφοι, να ξεκινήσουµε.  

 Όπως ξέρετε, αυτό τον καιρό συζητείται, έχει βγει σε διαβούλευση, το µεγάλο θέµα 
της αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου ∆ηµοσίων Έργων, το νέο Νοµοσχέδιο δηλαδή µε 
το οποίο θα αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων στη Χώρα µας. 
Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία. Αρχές Αυγούστου µας έστειλε το Υπουργείο το Σχέδιο 
Νόµου, µε καθυστέρηση µεγάλη οφείλουµε να οµολογήσουµε, το παραδέχονται και οι 
ίδιοι, σχεδόν ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας. Ήδη έχουν 
γίνει τρεις συναντήσεις στο Υπουργείο µε κλιµάκια της πολιτικής ηγεσίας, που 
συµµετείχαν και οι εκπρόσωποι όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων και, αναλόγως το 
αντικείµενο, και των µελετητών. Επίσης, έχουµε κάνει κάποιες συναντήσεις µε το Τεχνικό 
Επιµελητήριο για το θέµα, µε πρωτοβουλία του Προέδρου του ΤΕΕ, ο οποίος µας είπε ότι 
θα έρθει σε λίγο.  

 Κοινός τόπος, είναι ότι έχει εκφραστεί µια γενική αντίθεση και απογοήτευση από 
όλο τον Κλάδο για το Σχέδιο Νόµου. 

 Μετά από τις πρώτες συναντήσεις, µε απόφαση του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ, αποφασίσαµε 
να µείνουµε στον διάλογο, κυρίως για να αποτρέψουµε κάποιες διατάξεις, οι οποίες είναι 
καταστροφικές, κυριολεκτικά, και πολύ επικίνδυνες και αν µπορούµε να βελτιώσουµε κάτι. 
Παράλληλα αποφασίστηκε να κάνουµε µια ανοιχτή συγκέντρωση, γιατί οι χρόνοι δεν 
επιτρέπουν τη διαδικασία Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε το Καταστατικό του ΣΑΤΕ. 
Κάναµε προσπάθεια αυτή η συγκέντρωση να γίνει από όλες τις Οργανώσεις, δεν βρήκαµε 
ανταπόκριση, οφείλω να οµολογήσω. Και γι’ αυτό το λόγο συγκαλέσαµε συγκέντρωση 
µόνοι µας, σαν ΣΑΤΕ, και καλέσαµε βέβαια και επιχειρήσεις και εταιρίες και µέλη ∆.Σ. 
από όλες τις Οργανώσεις. ∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα να έρθουν εδώ, να µας πουν τις 
απόψεις τους. Αλλά κοινή συγκέντρωση δεν κατέστη δυνατόν να οργανώσουµε. Θεωρούµε 
ότι το θέµα είναι κολοσσιαίο, είναι πάρα πολύ σηµαντικό και δεν µπορεί να περάσει, χωρίς 
να γίνει καν µια ανοιχτή συγκέντρωση.  

 Σήµερα είναι εδώ παρόντες: 
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- Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
του ΕΤΑΑ και Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε εν πάση περιπτώσει, για να µην ξεχνιόµαστε, ο 
κ. Γαµβρίλης και Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής.  

- Είναι ο κ. Μούζιος που είναι ο νέος Πρόεδρος της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  

- Είναι ο Γενικός Γραµµατέας κ. Κωνσταντινίδης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ. 
Βράϊλας  και ο Σύµβουλος ο κ. Κωνσταντάκος. 

- Είναι από το ∆.Σ. της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε ο Αντιπρόεδρος κ. Βασίλας, ο Γενικός Γραµµατέας 
κ. Νικολόπουλος, θα έρθει και ο Πρόεδρος.  

- Κι έχει προσκληθεί, δεν ξέρω αν θα έρθει, σύσσωµο το ∆.Σ. της ΠΕΣΕ∆Ε και της ∆.Ε. 
της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε.  

- Επίσης έχει έρθει ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών ο 
κ.Καραβοκύρης, γιατί ο Πρόεδρος κ.Πετρακόπουλος είχε έκτακτη συνάντηση σήµερα.  
Μάλλον αργότερα θα έρθει.  

- Έχει έρθει και ο κ.Πρέσβελος, Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Μελετητών (ΣΜΕ). 

- Επίσης είναι οι Πρόεδροι διαφόρων Συνδέσµων που ανήκουν στο δυναµικό της 
ΠΕΣΕ∆Ε και µε τους οποίους έχουµε προχωρήσει, έχουµε κάνει κάποια –πιστεύουµε- 
σοβαρά βήµατα στο ζήτηµα της ενοποίησης. Είναι ο κ.Κατσούλας από τον Σύνδεσµο 
Αθήνας, ο κ.Μπουζιάκας, ο κ.Βλάχος από τη Χαλκίδα. Συγχωρέστε µε τώρα αν ξεχνάω 
κάποιον άλλον.  

- Κι επίσης είναι και εκπρόσωποι των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΣΑΤΕ από την 
Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη και περιµένουµε και από την Πάτρα και από τη Λάρισα. 

Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους των Φορέων και δεν είναι τυπικός 
ο λόγος που το κάνω αυτό ή λόγος ευγενείας. Είναι ότι και οι Μελετητές και οι άλλες 
Οργανώσεις έχουν κοινά θέµατα. Το Νοµοσχέδιο, όπως ξέρετε, αφορά και το θέµα των 
Μελετών και η Ανεξάρτητη Αρχή, αυτή η καινοτοµία που έρχεται, αφορά πάρα πολύ τους 
Μελετητές. Και µέσα σε λίγα λεπτά, αν είναι δυνατόν, να µας πουν τις θέσεις τους, γιατί 
πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιµο. 

 Να ξεκινήσω από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε τον κ.Γαµβρίλη, µε  τον οποίο έχουµε 
και ένα αίτηµα συγκεκριµένο, που νοµίζουµε ότι µπορεί να µας βοηθήσει. Ανάµεσα στα 
άλλα αιτήµατά µας, ζητάµε επίµονα τα τελευταία χρόνια τη θεσµοθέτηση  χρονικού ορίου 
λήξης στις εγγυητικές επιστολές. Είµαστε ίσως η µόνη Χώρα, απ’ ό,τι έχω ρωτήσει και έχω 
ψάξει, που δίνουµε εγγυητικές επιστολές αορίστου ισχύος, αορίστου χρονικής διάρκειας, κι 
αυτό δηµιουργεί προβλήµατα και στις Τράπεζες και σε εµάς φυσικά στο τέλος. Είναι κάτι 
που το έχουµε συζητήσει, υπάρχουν κάποιες θετικές απόψεις στο Υπουργείο, αλλά 
φοβούνται.  

 Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. 
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Ι. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ATTICA BANK -  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΤΑΑ): Ευχαριστώ για την πρόσκληση. ∆εν θα πω τα τυπικά που λέµε συνήθως όταν 
βρισκόµαστε σε τέτοιες συνελεύσεις.  

 Κατ’ αρχάς χαιρετίζω την πρωτοβουλία γι’ αυτή  την εκδήλωση. Νοµίζω ότι είναι 
πάρα πολύ θετικό το ότι γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Όλοι µας βέβαια θα επιθυµούσαµε 
αυτή η εκδήλωση να είναι ενωτική, πράγµα που δεν έχει κατορθωθεί και δεν µπορώ να 
καταλάβω το λόγο . Και αυτή τη στιγµή µιλάω, επειδή έχω και την ιδιότητα του 
Εργολήπτη. Όλος ο κόσµος περιµένει έξω για να επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας όχι 
στις διαφορές µας, αλλά σ’ εκείνα τα οποία  µας συνδέουν και µε  τα οποία θα µπορέσουµε  
να πάµε µπροστά.  

 Νοµίζω ότι κάθε φορά που γίνεται αλλαγή ενός θεσµικού πλαισίου, οι συνάδελφοί 
µας από όποιον Φορέα και για όποιο θέµα και να γίνεται, µας θέλουν να αγωνιζόµαστε 
ενωµένους έστω στα ελάχιστα στα οποία συµφωνούµε. Νοµίζω ότι λέω κάτι το αυτονόητο, 
και δεν νοµίζω ότι διαφωνεί κανένας ούτε από τους παρόντες ούτε από αυτούς που δε 
συµµετέχουν.  

Και επειδή πιστεύω ότι, πέραν από την πολιτική βούληση των εκάστοτε 
κρατούντων, υπάρχει η πίεση η οποία ασκείται από τους πολίτες ή γενικότερα από τους 
Φορείς, θεωρώ ότι αυτή είναι καθοριστική. Κι επειδή πιστεύω ότι οι Εργολήπτες 
γενικότερα τα έχουµε δει, τα λέµε, αλλά δεν καθόµαστε να αναλύουµε, ότι είναι βασικός 
Κλάδος παραγωγής και ανάπτυξης, δεν είναι δυνατόν να µη λαµβάνονται υπόψη κάποια 
θέµατα. Και θα πρέπει βέβαια να συµβάλουµε όλοι στη διαφάνεια, στη σωστή 
ανταγωνιστικότητα και στην εξάλειψη όλων αυτών των αµαρτιών, τις οποίες έχουµε επί 
δεκαετίες δει µε την εµπειρία µας και των οποίων αποτέλεσµα είναι να έχουν φθάσει 
πολλές επιχειρήσεις είτε ηθεληµένα είτε από αµέλεια όχι απλώς  στην άκρη του γκρεµού, 
αλλά να έχουν πέσει ήδη µέσα.  

Θα µιλήσω µε τη διπλή ιδιότητα, και σαν Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε, αλλά και σαν 
Πρόεδρος της Attica Bank. Και αυτό γιατί; Επειδή αφορά ένα τεράστιο κοµµάτι αυτό που 
λέµε χρηµατοδότηση, χορηγία, αλλά και εγγυοδοσία και πιστοδοσία διότι  βασικά και τα 
δύο συνδέονται, και είτε  το καταλαβαίνουµε είτε όχι, είναι άρρηκτα δεµένα αυτά τα δύο. 
∆ηλαδή και το Ταµείο αυτό που αφορά την εγγυοδοσία και πιστοδοσία, αλλά και ένα 
τεράστιο κοµµάτι της Τράπεζας που αφορά αυτό το κοµµάτι µε όλο το πλέγµα που µια 
Τράπεζα κάνει. Και µάλιστα µια Τράπεζα, η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι και προσπαθεί 
να είναι βασικός φορέας χρηµατοδότησης και στήριξης των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων του ∆ηµόσιου αλλά και του Ιδιωτικού Τοµέα. Ξέρετε ότι η Attica Bank  αυτή 
τη στιγµή έχει γύρω στο 20% των επιχειρήσεων και αυτό είναι τεράστιο για το µέγεθός της.  

Θα πω δυο ακόµη πράγµατα, για να µην απεραντολογώ. Αυτά έχουν ένα γενικό 
χαρακτήρα, αλλά νοµίζω ότι είναι η καρδιά του ζητήµατος σήµερα. ∆ιότι, αν κάποιοι 
νοµίζουν ότι µπορούν από µόνοι τους να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους µόνο µε τη 
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δική  τους πρωτοβουλία και την επιχειρηµατικότητα, φοβούµαι ότι πλανώνται πλάνην 
οικτρά. Και σας το λέω, µε την εµπειρία που απέκτησα µέσα από τους δύο αυτούς Φορείς.  
∆ιότι είναι βέβαιο ότι αυτός, θα τρέχει από το ένα γραφείο στο άλλο για να σωθεί και δεν 
θα µπορεί. ∆εν κινδυνολογώ, απλώς περιγράφω την πραγµατικότητα.  

Τι θέλω να πω µ’ αυτά; Υπάρχουν πράγµατα και αιτήµατα  που πρέπει να µπουν 
στο θεσµικό πλαίσιο ούτως ώστε να κατοχυρώνουν αυτά που είπα πριν: Τη σωστή 
ανταγωνιστικότητα, τη διαφάνεια και να µπορούµε πραγµατικά να φύγουµε από τα 
τετριµµένα και από αυτά τα οποία µας ταλανίζουν χρόνια. ∆ηλαδή να συµβάλουµε κι εµείς 
στην εξάλειψη αυτών που ταλανίζουν τον Κλάδο, είτε από άποψη χρηµατοδότησης των 
επιχειρήσεων είτε από άποψη των εγγυητικών για τα οποία έκανε µια νύξη ο Πρόεδρος. 
Νοµίζω ότι είναι πραγµατικά πανευρωπαϊκό, για να µην πω παγκόσµιο φαινόµενο, η 
Ελλάδα να πρωτοτυπεί και δεν κάνει καλό σε κανέναν να έχουµε εγγυητικές αορίστου 
χρόνου, το έχω ξαναπεί.  

Σε κάποια στιγµή ο καθένας από τους κυρίους των έργων κατά βούληση θα 
κρατάει, θα µεταφέρει ή θα δεσµεύει κεφάλαια και ρευστότητα των επιχειρήσεων, γιατί 
έτσι το θέλει ο ίδιος ή γιατί κάποιος µέσα από το ίδιο το γρανάζι της ∆ιοίκησης δεν 
ανταποκρίνεται σωστά. Και σου λέει µετά, κάποιος συνάδελφος -εδώ µου το είπε-  αυτή 
είναι η απάντηση: «Τρέχα στα ∆ικαστήρια να βρεις άκρη». Μέχρι να λυθούν όλα αυτά, 
είναι γνωστά τα επακόλουθα φαινόµενα: στο τέλος η επιχείρηση τινάζεται στον αέρα και 
δεν µπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Το ζητούµενο λοιπόν δεν είναι να 
δικαιωθείς, διότι όταν δικαιωθείς, θα δικαιωθείς εν µέρει ή εν όλω, αλλά τελικά θα έχεις 
χάσει όλο το υπόλοιπο κοµµάτι από µια απλή ενέργεια, από µια ενέργεια έστω µιας 
εγγυητικής. Νοµίζω, επειδή γνωρίζετε, όπως γνωρίζω και εγώ γιατί τυχαίνει να είµαστε και 
από τον ίδιο Κλάδο, ότι  αυτό έχει συµβεί κατά κόρον.  

Στο ΤΣΜΕ∆Ε είναι γνωστό ότι έχουµε εξαντλήσει κυριολεκτικά τα όρια της 
νοµιµότητας. Είναι εδώ και ένα µέλος της ∆ιοικούσας, ο νέος Πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, 
που το ξέρει και το ακούει, και µάλιστα επειδή είναι και από την πλευρά των υπαλλήλων, 
καµιά φορά ξέρετε, υπάρχει κάποια αντίθεση. Παρ’ όλα αυτά έχουν βοηθήσει όλοι. 
Έχουµε όµως ξεπεράσει, το ένα µας πόδι στη νοµιµότητα και το άλλο απέξω. Τι εννοώ µ’ 
αυτό; Να µπορούµε να καθυστερούµε εγγυητικές, τις οποίες µας ζητάνε για καταπτώσεις. 
Να µπορούµε να βοηθάµε σε όλα τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν. Όµως πρέπει να 
υπάρχει κατανόηση, γιατί έρχονται διάφορα παράπονα: «Γιατί δεν µου δίνετε εγγυητική;» 
Πρέπει να  ξέρετε ότι αυτό είναι ένα κοµµάτι καθαρά τραπεζικό και ξέρετε πολύ καλά, ότι 
η µόνη εγγύηση που υπάρχει, είναι το 50% της σύνταξής µας.  

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν είναι το ΤΣΜΕ∆Ε ταυτόσηµο µε τον Εργολήπτη. 
Υπάρχουν και άλλοι Φορείς µέσα, συνταξιούχοι, δηµόσιοι υπάλληλοι, άλλοι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες που ασκούν άλλα επαγγέλµατα ή παρεµφερή. Τι κάνουµε όµως; Λέµε και 
προσπαθούµε ούτως ώστε, επειδή είναι η αιχµή του δόρατος της ανάπτυξης, να βοηθάµε 
µέχρι εκεί.  
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Τι γίνεται όµως; Όταν κάποιος έχει εκατοντάδες χιλιάδες σφραγισµένες επιταγές, 
όταν έχει καταπτώσεις στο ίδιο το Ταµείο, όταν, όταν, τέλος πάντων αυτά που διέπουν 
γενικότερα το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουµε κάποια 
όρια και πρέπει να το καταλαβαίνετε. ∆ηλαδή κάποιους υπάρχει κίνδυνος να τους πει ο 
άλλος: «Με συγχωρείτε, δίνετε εγγυητικές σ’ αυτούς τους ανθρώπους και εµένα τι µε 
ενδιαφέρει; Εγώ είµαι δηµόσιος υπάλληλος, τη σύνταξή µου θέλω να πάρω». ∆ηλαδή να 
καταλαβαίνουµε το µέτρο. Παρ’ όλα αυτά έχουµε βοηθήσει και συνεχίζουµε να βοηθάµε.  

Το ίδιο και ίσως και χειρότερα την εποχή αυτή γίνεται και µε τις Τράπεζες και µε 
την Τράπεζα, την οποίαν έχω την τιµή να εκπροσωπώ και να είµαι Πρόεδρος. Κι εκεί 
γίνεται µια προσπάθεια και καταλαβαίνω όλα αυτά τα προβλήµατα. Προσπαθούµε σε 
όλους µα σε όλους, όσο µπορούµε, να αµβλύνουµε τα προβλήµατα και να µπορέσουµε να 
στηρίξουµε σ’ αυτή την πολύ κρίσιµη περίοδο της ύφεσης τον Κλάδο, κάνοντας ότι είναι 
δυνατόν. Αλλά σε όλα αυτά υπάρχει ένα µέτρο. Αυτό λοιπόν πρέπει να τονισθεί κάπου µε 
την ευκαιρία, γιατί µέσα από τις κρίσεις µπορούν να δίνονται και ευκαιρίες, ευκαιρίες και 
ανάπτυξης αλλά και θεσµοθέτησης σωστής.  

Πρέπει δηλαδή να καταλαβαίνουµε όλοι, χωρίς να µε παρεξηγήσετε, ότι η εποχή 
των παχιών αγελάδων και αυτό που λέµε, το «δέναµε τα σκυλιά µε τα λουκάνικα», 
τελείωσε και τελείωσε ανεπιστρεπτί. Λοιπόν όποιος δεν το καταλάβει αυτό και δεν το 
θεσµοθετήσει σωστά, δεν έχει λόγο ύπαρξης και δεν θα έχουµε λόγο ύπαρξης µε τίποτα.  

Ίσως δεν θα είχα ειδικότερα να πω τίποτε άλλο. Το µόνο που µπορώ να πω και 
πιστεύω ότι σε συνεργασία µε τον ΣΑΤΕ που κάνει πραγµατικά τεράστιες προσπάθειες, το 
έχω ξαναπεί, υπάρχει µια πολύ καλή συνεργασία µε τον Πρόεδρο και το ∆.Σ., 
ανταλλάσσουµε απόψεις. Ότι µπορώ και ότι είναι  δυνατόν και µε παρεµβάσεις τους και 
προσωπικά για τον καθένα σας, αλλά και συλλογικά, γίνεται και θα γίνεται.  

Επειδή σήµερα το θέµα µας είναι το θεσµικό πλαίσιο, πιστεύω, και το είπα ότι θα 
πρέπει να κοιτάξουµε πραγµατικά µε ρεαλισµό το νέο θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή να είναι 
υγιές ούτως ώστε να δώσει προοπτικές τέτοιες, ώστε να µη φτάσουµε στα φαινόµενα τα 
σηµερινά που έχουν φτάσει επιχειρήσεις, να έχουν δηλαδή προβλήµατα τα οποία έχουν, 
καταλαβαίνετε, αντίκτυπο ευρύτερο πέραν από την προσωπική µας συµµετοχή στην 
εταιρία, έχουν κοινωνικό αντίκτυπο και στους εργαζόµενους και  στην ίδια τη χώρα . 

Πιστεύω λοιπόν, για να κλείσω, δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτοµέρειες, διότι δεν 
είχα τον χρόνο να ασχοληθώ πάρα πολύ σε βάθος µε τα προβλήµατα και µε το 
Νοµοσχέδιο, πιστεύω ότι και οι κρατούντες, η Κυβέρνηση δηλαδή, πρέπει να καταλάβει τι 
Κλάδος είναι αυτός. Και θα πω και κάτι άλλο, ότι όποιος θέλει να στρέψει την οικονοµία 
σε µια άλλη κατεύθυνση από την υπάρχουσα, δεν κλείνει απότοµα το ρουµπινέτο, δεν το 
κλείνει! ∆ιότι ξέρετε σαν Μηχανικοί τι επιφέρει αυτό το απότοµο κλείσιµο. Εποµένως η 
στροφή, αν θέλουµε να ξεφύγουµε από την παραδοσιακή µορφή της οικονοµίας και τη 
στήριξη του ευρύτερου κοµµατιού της κατασκευής, θα πρέπει  να το καταλάβουµε ότι θα 
πρέπει να είναι στην αρχή  µια αργή στροφή και σιγά-σιγά κλείσιµο. Και αν νοµίζουν 
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κάποιοι ότι µπορούν µε ένα θεσµικό πλαίσιο αυτού του επιπέδου να λύσουν το πρόβληµα, 
πιστεύω ότι κάνουν µεγάλο λάθος και οδηγούµαστε σε λάθος δρόµο. Σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Σπίρτζη, να µας πείτε δύο λόγια και γι’ αυτό. Ο κ.Σπίρτζης είναι ο 
καινούργιος Πρόεδρος του ΤΕΕ, αν υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει.  

Χ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕΕ): ∆εν είναι καλό να εγκλωβίζεσαι στα Σχέδια Νόµου 
της Κυβέρνησης. Και γι’ αυτό εµείς έχουµε επιλέξει ως Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
έναν άλλο τρόπο έκφρασης των απόψεων του Τεχνικού Επιµελητηρίου και του τεχνικού 
κόσµου. Και η προηγούµενη Κυβέρνηση και αυτή, έχει επιλέξει σε χαλεπούς καιρούς, σε 
καιρούς που µειώνεται το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, που δεν υπάρχουν έργα σε 
εξέλιξη ή µελέτες, δεν υπάρχουν ώριµα έργα, να βάζει στο τραπέζι διάφορα Σχέδια Νόµου, 
για να «βελτιώσει το σύστηµα». Τα Σχέδια Νόµου, που βάζουν κάθε φορά, δεν 
αντιµετωπίζουν ενιαία το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, το «σαλαµοποιούν». 
Βλέπουν ξεχωριστά τις µελέτες, ξεχωριστά τα έργα, ξεχωριστά τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ή τα 
τµήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 Αυτήν τη φορά εµείς επιφυλαχθήκαµε, µέχρι να δοθούν τα Σχέδια Νόµου στη 
διαβούλευση επίσηµα, ώστε να µας δοθεί η ευκαιρία να µιλήσουµε µε όλες τις 
Εργοληπτικές Οργανώσεις και τις Μελετητικές Οργανώσεις, για να µπορέσουµε να 
εκφράσουµε ως Τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας την ενιαία θέση που θα 
προσπαθήσουµε να έχουµε όλοι µαζί. Και, όταν λέω όλοι µαζί, εννοώ και οι Εργοληπτικές 
Οργανώσεις και οι Μελετητικές, ενιαία για το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων.  

 Έχουµε κάνει συναντήσεις και κατ’ ιδίαν µε τον ΣΑΤΕ και όλοι µαζί, οι 
Εργοληπτικές και οι Μελετητικές Οργανώσεις. Τα τρία νοµοθετήµατα που προτείνονται, 
το ένα αντικρούει το άλλο. ∆εν υπάρχει πραγµατικά λόγος για τις µελέτες να 
χρησιµοποιηθούν άλλα επιχειρήµατα σε σχέση µε τα έργα και για το σύστηµα έργων σε 
σχέση µε αυτά που προτείνουµε για τις µελέτες.  

Παραδείγµατος χάριν, εντοπίζει και το Υπουργείο ότι υπάρχει πρόβληµα µε τις 
πολύ µεγάλες εκπτώσεις. Έχουµε ένα σύστηµα µειοδοσίας, δεν έχουµε µια ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση και ένα θεσµικό πλαίσιο που να µπορεί να σταµατάει τις εκπτώσεις του 60%, του 
70% και παραπάνω. Και το ίδιο σύστηµα µε άλλα επιχειρήµατα έρχεται να το εφαρµόσει 
στις µελέτες.  

Το βασικό πρόβληµα αν δει κανείς ενιαία το σύστηµα, από την ώρα που θα 
συλληφθεί ή θα αποφασίσει κάποιος να κάνει ένα έργο, µέχρι την υλοποίησή του, ο 
µεγάλος ασθενής δεν είναι ούτε οι Μελετητές ούτε οι Εργολήπτες, είναι η ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση. Και την ευθύνη για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση την έχει η πολιτική ηγεσία της 
εκάστοτε Κυβέρνησης. Κανείς µέχρι τώρα δεν έχει αποφασίσει να κόψει τη 
«διεστραµµένη» σχέση που υπάρχει µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, του υπηρεσιακού µηχανισµού.  
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Εµείς µε πολλά από αυτά που λέει η Αιτιολογική Έκθεση, η προτεινόµενη κυρίως 
για την Ανεξάρτητη Αρχή και για τα άλλα Σχέδια Νόµου, θα συµφωνήσουµε απόλυτα και 
φαντάζοµαι ότι είναι κοινός τόπος για όλους. Όταν µπούµε, όµως, στα άρθρα, τα πράγµατα 
διαφοροποιούνται. ∆ιότι, αφού γίνεται ένα τόσο «ωραίο», κατά τη γνώµη του Υπουργείου, 
πλαίσιο για την παραγωγή δηµοσίων έργων, γιατί από αυτό το πλαίσιο εξαιρούνται οι 
Ανώνυµες Εταιρίες του ∆ηµοσίου; Και εδώ µιλάµε για το νούµερο ένα, δηλαδή το πεδίο 
εφαρµογής αυτών των Σχεδίων Νόµων. Ξέρουµε και τις διάφορες άλλες πλευρές, τα 
επιµέρους, που για τους Εργολήπτες είναι εξοντωτικές και για την εγγυοδοσία και για τα 
νέα ήθη που ετοιµάζει το Σχέδιο Νόµου. ∆ηλαδή, πώς αποδέχεται µια Υπηρεσία, αντί να 
προστατεύει αυτόν που της απευθύνεται, να προσπαθεί να προστατεύει την ίδια την 
Υπηρεσία; Είναι λάθος σκεπτικό σε σχέση µε τον τρόπο που θα θέλαµε να αντιµετωπίζει η 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση τον πολίτη και αυτόν που συναλλάσσεται µαζί της. Τα ίδια κάνουν και 
στις µελέτες.  

 Τρίτο και σηµαντικότερο, έχουµε βρει την Ανεξάρτητη Αρχή σαν να είναι το 
µαγικό ραβδί για τη λύση όλων των προβληµάτων και ό,τι είναι βάρος για το Υπουργείο να 
έχει, το πετάει εκεί. Προφανώς, αναγνωρίζεται η ανάγκη να υπάρχει ένας άλλος 
µηχανισµός, µια άλλη Υπηρεσία που θα βλέπει τις ενστάσεις. ∆εν είναι δυνατόν η ίδια η 
Επιτροπή που βγάζει ένα αποτέλεσµα να κρίνει και τις ενστάσεις. Απόλυτα λογικό και να 
το στηρίξουµε.  Προφανώς όµως η Ανεξάρτητη Αρχή δεν είναι λύση για όλα. Στην 
Ανεξάρτητη Αρχή πάνε τα Μητρώα για παράδειγµα. Με ποιο προσωπικό, µε ποιο 
στελεχιακό δυναµικό και µε ποιες γνώσεις; Προφανώς τα Μητρώα πάνε εκεί, για να 
µετακοµίσουν αύριο σε κάποιες εταιρίες πιστοποίησης, που σήµερα δεν πιστοποιούν 
επιστήµονες, πιστοποιούν γνώστες Microsoft Office ή ECDL ή ανελκυστήρων  και έχουµε 
δει τα αποτελέσµατα.  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Χ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, και το σηµερινό ατύχηµα επιβεβαιώνει, αλλά όχι µόνο το σηµερινό. 
Ανεξάρτητη Αρχή είναι και η Α∆ΕΕ. Και πρόσφατα, ενώ έχουµε έναν συνάδελφο που 
αυτοκτόνησε, απαλλάχτηκαν όλες οι εταιρίες για την παρακολούθηση του Πρωθυπουργού 
της χώρας. Το ότι η Ανεξάρτητη Αρχή λοιπόν επικοινωνιακά έρχεται στο τραπέζι από το 
Υπουργείο, δεν σηµαίνει ότι λύνονται όλα τα προβλήµατα είτε της διαφάνειας είτε της 
αποτελεσµατικότητας. ∆εν σηµαίνει τίποτα η Ανεξάρτητη Αρχή από µόνη της.  

 Πιστεύω ότι θα κάνουµε την προσπάθεια όλος ο τεχνικός κόσµος της Χώρας µαζί. 
Έχουµε και εµείς τις δικές µας ευθύνες και θα το αναδείξουµε αυτό, και οι Εργολήπτες και 
οι Μελετητές και οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι. Οι προτάσεις που θα κάνουµε θα είναι στην 
κατεύθυνση του να προστατευθεί το δηµόσιο συµφέρον, να υπάρχει ισοτιµία, διαχωρισµός 
της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων από τον υπηρεσιακό µηχανισµό και η ανεξαρτησία 
τους. Να υπάρχουν όροι και κανόνες κοινοί για όλους. Να υπάρχουν και σκληρές ποινές 
για εµάς, αν δεν κάνουµε καλά τη δουλειά µας. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η εξόντωση, η 
αποδιοργάνωση του επαγγέλµατος, το «γι’ αυτούς ισχύει αυτό και για τους άλλους ισχύει 
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κάτι άλλο», το ότι παρεµπιπτόντως κάνουµε και 4-5 Ανώνυµες Εταιρίες για να κάνουµε τη 
δουλειά µας κάπως διαφορετικά, έξω από τις διαδικασίες ή από τη διαφάνεια που 
προβλέπει το πλαίσιο ∆ηµοσίων Έργων και ούτω καθεξής. 

 Αυτά θα τα αναλύαµε, αν δεν υπήρχε και άλλο ένα Νοµοσχέδιο. Αυτό είναι το 
slow-slow track που µιλάµε σήµερα. Υπάρχει και το fast track -µας έχουν καλέσει στη 
Βουλή σήµερα- είναι ένα Σχέδιο Νόµου που µπορεί, αν περάσει από το Κοινοβούλιο έτσι 
όπως είναι, να πάψουµε να συζητάµε για όλα αυτά που συζητάµε. Είναι ένα Σχέδιο Νόµου 
που παρακάµπτει τα πάντα, µπορεί να ενταχθούν όλα τα δηµόσια έργα εκεί, χωρίς καµία 
διαδικασία ή µε άλλες διαδικασίες. Ανοιχτό είναι σαν να απευθύνεσαι ή σε χώρα που την 
έχουν καταλάβει ή σε χώρα της Κεντρικής Αφρικής που πρέπει να καταπολεµήσει τη 
ζούγκλα και να κτίσει µια πόλη. Χωρίς αρχές, χωρίς κανόνες, χωρίς Νοµοθεσία, χωρίς 
τήρηση του οτιδήποτε.  

Βέβαια καταλαβαίνουµε όλοι, και εµείς το ζούµε στην καθηµερινότητά µας, ότι δεν 
υπάρχουν χρήµατα, δεν υπάρχουν έργα, ότι κάτι πρέπει να κάνουµε για να σωθεί η χώρα 
και να κινηθεί η οικονοµία. Αλλά αυτό είπαµε να το αξιοποιήσουµε, ώστε η κρίση να γίνει 
ευκαιρία. Όχι η Ελλάδα από χώρα που προσπαθεί να έχει έναν ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό, να καταλήξει σε τριτοκοσµικό, γιατί αυτό θα γίνει, αν εφαρµοστεί έτσι 
όπως είναι το fast track.  

Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον ΣΑΤΕ, τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. για 
τη στενή συνεργασία που είχαµε µέχρι σήµερα την οποία και θα συνεχίσουµε. Το ΤΕΕ, το 
έχουµε πει άλλωστε αυτό, θα είναι το Επιµελητήριο όλων των Μηχανικών, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας ή Φορέα. Και βέβαια, όπου πιστεύουµε ότι διαφωνούµε, θα υπάρχει ένα 
τραπέζι. Και υπάρχουν τέτοια θέµατα, όχι µεταξύ του ΤΕΕ και του ΣΑΤΕ, µεταξύ των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων, µεταξύ των Μελετητικών Οργανώσεων. Θα υπάρχει ένα 
τραπέζι που θα είναι το τραπέζι του ΤΕΕ, που θα µιλάµε ειλικρινά για να βλέπουµε τι είναι 
πιο ορθολογικό, τι είναι καλύτερο για τον Έλληνα πολίτη, για το δηµόσιο συµφέρον και 
τον τεχνικό κόσµο. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Να παρακαλέσουµε τον κ.Πρόεδρο του ΤΕΕ να µείνει λίγο και όταν µπούµε 
στην ουσία των θεµάτων. Και θα ήθελα να χαιρετίσουµε και οι υπόλοιποι Φορείς αν 
γίνεται λίγο σύντοµα.  

 Ο κ.Μούζιος, ο επίσης νέος Πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  

Π. ΜΟΥΖΙΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ): Να ευχαριστήσω κι εγώ από την πλευρά 
µου και τον Πρόεδρο, τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βλάχο, αλλά και το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ 
για την πρόσκληση. Να ευχηθώ να πάει όσο καλύτερα και η σηµερινή εκδήλωσή σας, που 
είναι εξαιρετικά χρήσιµη, αλλά και γενικότερα  η εξέλιξη των προβληµάτων που 
απασχολούν ένα τεράστιο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και προφανώς και τον  
Εργοληπτικό Κλάδο που εκπροσωπείτε.  



 
ΑΘΗΝΑ,  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 

 

19

19

Επειδή ακριβώς είναι πολύ πρόσφατη η συγκρότηση σε Σώµα της Οµοσπονδίας 
των Μηχανικών του ∆ηµοσίου, µόλις την περασµένη εβδοµάδα εκλέχθηκε η νέα ∆ιοίκηση, 
πραγµατικά δεν έχουµε συγκροτηµένη ακόµα θέση µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορώ να την 
εκφράσω εκπροσωπώντας το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. ∆εοντολογικά δεν µου επιτρέπεται 
λοιπόν να µπω σε λεπτοµέρειες. 

Θα πω πολύ σύντοµα δύο-τρία πράγµατα όµως, που θεωρώ ότι αποτελούν κοινό 
τόπο  για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις και για τον χώρο που εγώ εκπροσωπώ, δηλ. τους 
12.000 ∆ηµόσιους Υπάλληλους. Εκτιµώ  ότι αυτά µπορούν να µας δώσουν και τις 
προϋποθέσεις στο αµέσως επόµενο µέλλον και µέσα από έναν πρώτα ειλικρινή διάλογο, να 
οργανώσουµε ένα ευρύτερο µέτωπο αντίστασης για την ανάσχεση  αυτής της καταιγίδας 
που µας πλήττει όλους, επιτυγχάνοντας την επίλυση των προβληµάτων µας.  

Ανεξάρτητα µε τα αρνητικά που µπορεί να βρει κανείς είτε στο υφιστάµενο 
θεσµικό πλαίσιο για τα δηµόσια έργα και τις µελέτες, είτε στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τις 
παθογένειές της που πραγµατικά υπάρχουν, σηµασία έχει ότι είναι δηµιούργηµα των 
Κυβερνήσεων  διαδοχικά και διαχρονικά για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων στόχων. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µέλη της οποίας είµαστε αναγνωρίζουµε 
ότι  υπάρχει ένα µικρό  κοµµάτι  υπαλλήλων της,  που έχει εκτραπεί από τη βασική του 
αποστολή, µέσα σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο µπαχαλοποίησης αυτής της Χώρας µε αρνητικές 
συνέπειες στη λειτουργία της, που µας βρίσκει απολύτως αντίθετους.  

Στον αντίποδα εµείς θέλουµε µια στιβαρή ∆ιοίκηση που θα επιτελεί τον ρόλο της, 
που θα είναι σύγχρονη, που θα διαθέτει  στελέχη απόλυτα επιµορφωµένα και θα συµβάλει 
αποτελεσµατικά στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, υπηρετώντας  την 
κοινωνία και τις ανάγκες της. Προφανώς θεωρώ ότι και κάθε σοβαρή εργοληπτική εταιρία 
ή οποιοσδήποτε άλλος Φορέας που εµπλέκεται µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µια τέτοια 
∆ιοίκηση θέλει. ∆εν θέλει µια ∆ιοίκηση διαλυµένη, δεν θέλει µια ∆ιοίκηση 
περιθωριοποιηµένη, δεν θέλει σχήµατα εκτός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το βασικό εχέγγυο 
για διαφάνεια αλλά και για την εξυπηρέτηση του ∆ηµοσίου συµφέροντος δεν µπορεί να το 
προσφέρει, κανένα υποκατάστατο της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας όπως "η λεγόµενη Ανεξάρτητη 
Αρχή" που εισάγεται  ως νέο φρούτο στο προτεινόµενο θεσµικό πλαίσιο για τα ∆ηµόσια 
Έργα. Εξάλλου από Ανεξάρτητες Αρχές έχουµε εµπειρία τα τελευταία 10-15 χρόνια. 
Νοµίζω ότι ο καθένας µπορεί να έχει τα συµπεράσµατά του για το πόσο έχουν συµβάλει 
στη διαφάνεια ή στη χρηστότητα της ∆ιοίκησης οι συγκεκριµένες Ανεξάρτητες Αρχές.  

 ∆εν θα µακρηγορήσω για να φάω περισσότερο από τον χρόνο σας. Νοµίζω ότι 
κοµβικό σηµείο είναι, σε ποιο περιβάλλον αναπτύσσονται όλα αυτά. Ανεξάρτητα λοιπόν 
από τα επιµέρους σχόλια, θετικά ή αρνητικά, για το σηµερινό ή το µελλούµενο θεσµικό 
πλαίσιο, σήµερα ένα είναι γεγονός: Μαστιζόµαστε όλοι από µια σκληρή επίθεση η οποία 
βυθίζει τη χώρα σε ύφεση. Κι ενώ ένα βασικό εργαλείο για να ξεπεράσουµε την ύφεση και 
να στηρίξουµε αναπτυξιακά τη Χώρα, είναι το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, είναι 
γνωστό σε όλους, σε σας ίσως πολύ περισσότερο και από µας τους υπαλλήλους της 
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∆ιοίκησης, το γεγονός ότι το πρόγραµµα συρρικνώνεται εξαιρετικά  κάθε µέρα και 
περισσότερο, έχει υποστεί 3 έως 4  µειώσεις µέχρι σήµερα που µιλάµε και έπεται δυστυχώς 
και συνέχεια.   

Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, ότι όσο η πίτα µικραίνει και το µεγάλο κοµµάτι της 
συγκεντρώνεται σε ελάχιστους κατασκευαστικούς οµίλους (είναι γνωστό ότι περίπου 10 
δις των µεγάλων οδικών έργων της Χώρας που εκτελούνται, µοιράζονται σε  4 έως 5 το 
πολύ-πολύ εταιρίες εξαιρετικά µεγάλες) η συντριπτική πλειοψηφία των µεσαίων και  
µικρότερων επιχειρήσεων πλήττονται υπέρµετρα. Παράλληλα το ∆ηµόσιο οφείλει 
σηµαντικά ποσά για  έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί µε επιπρόσθετες συνέπειες για τις 
επιχειρήσεις. Αντίθετα άλλες χώρες µε αντίστοιχα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, είναι 
γνωστό ότι επενδύουν δηµόσιο χρήµα στην ανάπτυξη.  

Αποτελεί δε µύθο το επιχείρηµα ότι δεν υπάρχουν λεφτά στη χώρα, συνεπώς το 
πρόγραµµα υποχρεωτικά συρρικνώνεται, γιατί όπου η Κυβέρνηση ήθελε να βοηθήσει 
συγκεκριµένους Κλάδους, π.χ. τον τραπεζικό, έχει κάνει δύο ενισχυτικά προγράµµατα για 
τις Τράπεζες µε ρευστό χρήµα,  εγγυήσεις και οµόλογα,  άρα είναι καθαρά θέµα επιλογής. 
Αντίθετα στις κατασκευές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν και τις µεγάλες ανάγκες σε 
υποδοµές της χώρας, γιατί έχουµε σοβαρές ελλείψεις στις δηµόσιες υποδοµές, δυστυχώς 
δεν τις στηρίζει µε αποτέλεσµα να συρρικνώνει και να συµπιέζει ακόµα περισσότερο τον 
εργοληπτικό κόσµο µε τις γνωστές συνέπειες, δηλ. µεγάλη ανεργία στο προσωπικό, 
κλείσιµο επιχειρήσεων, υπερχρέωση και σε κάθε περίπτωση αβεβαιότητα και καθηµερινή 
µάχη για την επιβίωσή τους.  

Ταυτόχρονα έχουµε διευρυµένοι µεταφορά του Τεχνικού Έργου από τις ∆ηµόσιες 
Τεχνικές Υπηρεσίες στις ΑΕ (του ∆ηµοσίου). Αποκορύφωµα είναι οι 5 τελευταίες 
Υπουργικές Αποφάσεις των κ. Ρέππα και Αρναουτάκη, που εκχωρούν στην ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Ε., 177 έργα σε πέντε Περιφέρειες της χώρας, (∆υτ. Μακεδονίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο). Η Εγνατία ΑΕ είναι 
εταιρεία του ∆ηµοσίου που εδώ και 16 χρόνια εκτελεί ένα οδικό έργο 600 χλµ. Το οποίο 
ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί, από τα διαθέσιµα δε στοιχεία, µε κόστος πολλαπλάσιο 
συγκριτικά µε µια ∆ηµόσια Τεχνική Υπηρεσία. 

Παρά τα όχι θετικά αποτελέσµατα και σε ότι αφορά στο χρόνο αλλά και στο κόστος 
του εκτελούµενου έργου, της ανατίθενται έργα όχι µόνο οδικά αλλά  υδραυλικά, λιµενικά 
κλπ. προσφέροντάς της επιπλέον και 5% επί του προϋπολογισµού για την συντήρηση.  

Αυτή η συνεχώς διευρυνόµενη διαδικασία διαλύει ουσιαστικά τις ∆ηµόσιες 
Τεχνικές Υπηρεσίες και περιθωριοποιεί τους ∆ιπλ. Μηχανικούς που εργάζονται σ΄ αυτές, 
εξέλιξη ιδιαίτερα αρνητική για µας αλλά και για τους συναδέλφους Εργολήπτες αφού 
δυσχεραίνει το επίπεδο συνεργασίας. 
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Έχουµε κοινό τόπο και κοινό πεδίο. Έχουµε κοινά πράγµατα που µας ενώνουν σ’ 
αυτή τη φάση και µπορούµε µε έναν συστηµατικό διάλογο να οργανώσουµε τις 
προσπάθειές µας προκειµένου να πετύχουµε λύσεις στα κοινά µας προβλήµατα 

Ευχαριστώ πολύ και εύχοµαι καλή συνέχεια.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ.Καραβοκύρης είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων 
Μελετών.   

Θα παρακαλέσω τους επόµενους οµιλητές λίγο πιο σύντοµα, για να µπούµε λίγο 
στην ουσία των θεµάτων.  

Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΓΜ): Καληµέρα και από εµάς.  

Ευχαριστούµε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα είµαι πολύ σύντοµος, κ.Πρόεδρε.  

 Τα θέµατα είναι κοινά στον τοµέα παραγωγής, µελέτης, κατασκευής και παραγωγής 
και διοίκησης έργων. Εµείς όταν είδαµε τα τρία Νοµοσχέδια -δεν έχουµε εµβαθύνει 
ιδιαίτερα στο δικό σας, αυτό που αφορά τις κατασκευές- πιστέψαµε ότι τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα θα είναι στο δικό µας Νοµοσχέδιο. Έχω αντιληφθεί τον τελευταίο καιρό ότι 
υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα και στην πρόταση Σχεδίου Νόµου που υπάρχει και στο 
δικό σας.  

 Όσον αφορά το Νοµοσχέδιο για τις µελέτες, υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα 
καθώς στερείται µιας συγκεκριµένης κατευθυντήριας γραµµής και φιλοσοφίας. Έρχεται να 
µεταφέρει προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν στον χώρο των κατασκευών, όπως η 
ανάθεση στη χαµηλότερη τιµή και τα οποία έρχεται να τα αντιµετωπίσει. ∆ηλαδή απέτυχε 
παταγωδώς το σύστηµα αυτό στις κατασκευές, που είναι και κάτι πιο εύκολα επιµετρήσιµο 
ένα έργο, απ’ ότι είναι µια µελέτη, έρχεται λοιπόν να το µεταφέρει στο κοµµάτι ¨ανάθεση 
µελετών¨. Υπάρχουν και µια σειρά από άλλα προβλήµατα. ∆εν θέλω να σας κουράσω µε 
τα δικά µας θέµατα. Καλύφθηκα σε µεγάλο βαθµό και από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.  

 Καλή επιτυχία. Εύχοµαι να µπορέσουµε να έχουµε κοινές θέσεις σε όσα θέµατα 
είναι κοινά, όπως το θέµα που επιτρέπει νοµίζω στο δικό σας Νοµοσχέδιο την προσφορά 
κατασκευής µε εγγυηµένο προϋπολογισµό, χωρίς να προϋποθέτει ότι υπάρχει 
ολοκληρωµένη µελέτη προηγουµένως. Μπορούµε να δούµε κάποια θέµατα από κοινού. 
Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ.Πρέσβελος, εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελλήνων Μελετητών. Και µετά 
οι συνάδελφοι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων θα µιλήσουµε επί της ουσίας 
και να µπούµε στα θέµατα. Έτσι δεν είναι, κ.Κωνσταντινίδη;  

A.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΜΕ): Καληµέρα σας. Ευχαριστώ κι εγώ 
εκ µέρους του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδας για την πρόσκληση. Θα είµαι κι εγώ πολύ 
σύντοµος.  

 Είναι ίσως περισσότερο από κάθε φορά κοινά τα προβλήµατα Μελετητών και 
Εργοληπτών. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο µεγάλη έλλειψη αναθέσεων µελετών 
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και έργων και τέτοια στάση πληρωµών, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες που θυµάµαι 
εγώ.  

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα το Υπουργείο επιλέγει να κάνει αλλαγή στο θεσµικό 
πλαίσιο αναθέσεων µελετών και έργων µε βαθιές τοµές. Θα µπορούσε κανείς να καταλάβει 
ότι κάνει διορθωτικές κινήσεις και χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Πώς µπορεί να κάνει 
κανένας βαθιές τοµές, χωρίς να έχει κανένα σχεδιασµό για το µέλλον; Καµία νύξη για το τι 
έργα, τι µελέτες, τι πρόκειται να γίνει τα επόµενα χρόνια. Πώς πας να διαµορφώσεις ένα 
θεσµικό πλαίσιο και να δοµήσεις µελετητικά γραφεία και εργοληπτικές επιχειρήσεις, χωρίς 
να ξέρεις τι πρόκειται να κάνεις; 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο για τις µελέτες που ξέρω καλά, αλλά αντιλαµβάνοµαι 
και εγώ, όπως λέει ο προηγούµενος οµιλητής, ότι περίπου το ίδιο συµβαίνει και για τα 
έργα, τα δύο προτεινόµενα Νοµοσχέδια –το είπε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ- είναι µια 
συνένωση διαφόρων εµφανιζόµενων ως καινοτόµων προτάσεων, οι οποίες κατά κανόνα 
συγκρούονται µεταξύ τους και δεν έχουν κάποια κεντρική κατεύθυνση. Αντιφάσεις πάρα 
πολλές, που θα έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων και όχι την επίλυσή 
τους. ∆εν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες, θα τα πείτε τώρα καλύτερα από µένα εσείς, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τοµέα των κατασκευών.  

 Θέλω να αναφερθώ σε δύο θέµατα µε δύο φράσεις. Το ένα είναι η Ανεξάρτητη 
Αρχή, που δεν θα έχει κανένας αντίρρηση, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, να λειτουργεί 
υπέρ της διαφάνειας, ως Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων ή άλλες αντίστοιχες 
δραστηριότητες, αλλά όχι ως υποκατάσταση της λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
πάνω σε αρµοδιότητες που αφορούν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η οποία –και τελειώνω µ’ αυτό- 
πλήττεται και από άλλους παράγοντες και απαξιώνεται τελείως, υποκαθίσταται, ενώ θα 
έπρεπε να αναβαθµίζεται και να ενισχύεται και να διορθώνονται τα κακώς κείµενα και όχι 
να υποκαθίσταται από άλλον και από άλλον και από checkers και από Μελετητή που θα 
πηγαίνει στους Κατασκευαστές και από Κατασκευαστή που θα πηγαίνει στους Μελετητές 
κλπ. Ευχαριστώ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Πρέσβελο. Έχουµε ετοιµάσει µια πολύ µικρή εισαγωγή, 
σας έχουν δοθεί και τα κείµενα, για τις θέσεις του ∆.Σ. πάνω στο Νοµοσχέδιο. Και αµέσως 
µετά θα ανοίξει διάλογος και θα απαντήσουν και ο κ. Πιατίδης ιδιαιτέρως που έχει 
ασχοληθεί µε τις νοµοτεχνικές προτάσεις και παρατηρήσεις και ο κ. Σταµόπουλος και ο κ. 
Βράιλας επίσης, ο οποίος έχει ασχοληθεί µε το θέµα των νέων αναλυτικών τιµολογίων που 
ετοιµάζουµε.  

 ∆ύο κουβέντες θα πω και αµέσως µετά να ανοίξει κατάλογος οµιλητών και να 
µιλήσουν όλοι. 

 Το Νοµοσχέδιο µας εξέπληξε δυσάρεστα. Περιµέναµε αρκετό καιρό. Είναι 
αποδεδειγµένο αυτό που υποψιαζόµαστε, ότι δεν υπήρχε τίποτα, καµία προετοιµασία του 
Κυβερνώντος Κόµµατος όσο ήταν στην Αντιπολίτευση. Μιλούσαµε και τότε µε τον 
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κ.Μαγκριώτη, ως υπεύθυνο τοµέα δηµοσίων έργων από πλευράς της τότε αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, µάλιστα είχε παρευρεθεί και δύο φορές σε συνεδριάσεις του ∆.Σ. του 
ΣΑΤΕ. Τελικά ένα χρόνο µετά είµαστε ακόµα σε ασκήσεις επί χάρτου.  

 Θέλω να επισηµάνω το θέµα του χρόνου που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που 
είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ο Χρήστος ο Σπίρτζης για slow track, το αντίθετο του fast track, 
είναι µια πραγµατικότητα, και µάλιστα από µένα τον πήρε τον όρο. Θα πω µόνο ένα 
παράδειγµα, ότι το Νοµοσχέδιο του κ.Παµπούκη για το fast track, για να προωθήσει 
κάποιες επενδύσεις, ασχέτως εάν µερικοί διαφωνούν ή όχι, προβλέπει ότι µέσα σ’ ένα µήνα 
αν δεν έχει δοθεί µια αδειοδότηση, θεωρείται αυτοδικαίως ότι εγκρίθηκε και δίνεται. Το 
Νοµοσχέδιο του κ. Ρέππα, αυτό για το οποίο συζητάµε, λέει ότι αν υποβληθεί ένας ΑΠΕ µε 
εντολή της Υπηρεσίας, τον συντάξει ο ανάδοχος, τον υποβάλει και περάσουν τρεις µήνες, 
θεωρείται ότι απορρίπτεται. Και όλες οι νέες διατάξεις που προβλέπει, αυξάνουν τις 
προθεσµίες να απαντήσει η ∆ηµόσια Υπηρεσία, ο Φορέας, αυξάνουν, προωθούν την 
αυτοδίκαιη απόρριψη των αιτηµάτων, όχι αυτοδίκαιη έγκριση.  

∆ηλαδή πραγµατικά µε τέτοιες διατάξεις και τέτοιες διαδικασίες υπολογίζουν ότι 
µπορεί να απορροφηθεί ΕΣΠΑ µέσα στην ερχόµενη τριετία; ∆ηλαδή ο άλλος κάνει ένα 
Νοµοσχέδιο για να προωθήσει επενδύσεις από το Κατάρ ή δεν ξέρω πού, ο κ.Παµπούκης 
εννοώ, και τη µεγαλύτερη επένδυση στη χώρα που είναι το ΕΣΠΑ, την έχουµε παγώσει 
εντελώς; Είναι παράλογο. Αυτά δεν τα λέµε εδώ, τους τα λέµε και µπροστά τους και 
είµαστε σε µεγάλη κρίση και ένταση. ∆υστυχώς δεν έχουµε απόλυτη οµοφωνία και 
στήριξη, γιατί υπάρχουν και µερικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν τον Κλάδο, οι οποίες 
είναι ευχαριστηµένες µε όλους τους Υπουργούς, ανεξαρτήτως πολιτικής τους, ακόµη και 
µε τον κ. Σουφλιά … για να µην προχωρήσω.  

Όλοι έχετε διαβάσει φαντάζοµαι τα βασικά σηµεία του Νοµοσχεδίου και τα ξέρετε. 
Εµείς θα πούµε ότι κάναµε προτάσεις τον Γενάρη και µάλιστα προτάσεις που φροντίσαµε 
να είναι σε πνεύµα ενότητας και να έχουν τα κοινά σηµεία µόνο, αυτά τα οποία µας 
ενώνουν. Θυµίζω ότι στην περσινή Συνέλευση του ΣΑΤΕ παρ’ ολίγο να γίνει καυγάς για το 
αν θα µπει µαθηµατικός τύπος ή δεν θα µπει κλπ. Τελικά νοµίζω σωστά κάναµε σαν ∆.Σ. 
και σταµατήσαµε τη συζήτηση, γιατί είναι κάτι που δεν µπήκε καν σε συζήτηση. Γιατί να 
τσακωνόµαστε, εφόσον δεν το συζητάνε καν;  

Εµείς ζητήσαµε ορισµένα θέµατα που θεωρούσαµε ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ 
και τα οποία στην πρώτη συνάντηση που είχαµε, ο κ. Υπουργός τα είχε χαρακτηρίσει 
αυτονόητα. Μετά κατάλαβα ότι το ¨αυτονόητο¨ έχει σχέση µε την επανάσταση του 
αυτονόητου που λέει ο Πρωθυπουργός και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πραγµατικά.  

Το θέµα της ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων των έργων, για να 
µπορούµε κάποτε να βγάλουµε συµπεράσµατα. Πού πάνε αυτά τα έργα µε το 60% 
έκπτωση, αν γίνονται συµπληρωµατικές, δεν γίνονται, αν γίνονται αναθέσεις, ποιος 
∆ήµαρχος είναι έντιµος, ποιος ∆ήµαρχος δίνει όλα τα έργα µε ανάθεση; Μέχρι στιγµής δεν 
έχει γίνει τίποτα, εκτός από το Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ το οποίον έχει αρχίσει να 
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λειτουργεί και το οποίο είναι πραγµατικά ελπιδοφόρο, αν και έχει και προβλήµατα 
πρακτικά. ∆ηλαδή βγαίνουν πραγµατικά όλες οι συµβάσεις από 1η Οκτωβρίου, λείπουν οι 
∆ήµοι οι οποίοι θα µπουν στις 15 Μαρτίου, είναι λίγο δύσκολο να το βρεις. Όµως έχει γίνει 
πραγµατικά ένα βήµα από το Υπουργείο Εσωτερικών και δηµοσιεύονται τα πάντα. 
Υπάρχει αριθµός διαδικτυακής ανάρτησης, ο οποίος αν δεν τον έχει λάβει η Υπηρεσία, 
είναι άκυρη η πράξη. Είναι ένα βήµα πολύ σοβαρό. 

Υπάρχει και µια προσπάθεια στο ίδιο το ΥΠΟΜΕ∆Ι που έχει λίγο προχωρήσει. Θα 
µας τα πει ο κ. Κυριακόπουλος. Μετά από µια διαφωνία που είχαµε µε τον Γενικό 
Γραµµατέα, µας φώναξε και µας έδειξε τι δουλειά έχουν κάνει. Η ουσία είναι όµως, ότι 
ακόµα και σήµερα συνεχίζονται οι απευθείας αναθέσεις. Ακόµα και σήµερα οι Υπηρεσίες 
δεν απαντάνε στα ερωτήµατά µας. Και γενικά το θέµα της διαφάνειας είναι ακόµα στα 
σπάργανα.  

Ζητήσαµε σύγχρονα και αναλυτικά τιµολόγια. Έχουµε κάνει µια πολύ σοβαρή 
δουλειά οι Οργανώσεις, την έχουµε πληρώσει από τα αποθεµατικά µας, δεν 
περιλαµβάνεται καθόλου στο Νοµοσχέδιο, γιατί, λέει, είναι ένα θέµα µιας Υπουργικής 
Απόφασης. Έστω όµως και αυτή η Υπουργική Απόφαση έπρεπε να είχε προωθηθεί. Για το 
θέµα θα σας µιλήσει αργότερα ο Μάνος ο Βράιλας που είναι απόλυτα ενήµερος και το 
χειρίζεται, ως εκπρόσωπος όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων. 

Για το θέµα της αναβάθµισης – εκσυγχρονισµού – ενδυνάµωσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.  

Για το θέµα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στις εγγυητικές επιστολές, που 
περιλαµβάνει τη µείωση ή την κατάργηση των πρόσθετων, τον καθορισµό ορισµένου 
χρόνου στην ηµεροµηνία λήξης και την ανάρτηση στο διαδίκτυο, προκειµένου να 
ελέγχονται τα φαινόµενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί και τα ξέρετε, δεν θέλω να 
εµβαθύνω αυτή τη στιγµή, δεν έγινε απολύτως τίποτα.  

Και για το θέµα του εκσυγχρονισµού, της απλοποίησης και της διαφάνειας στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και τη θεσµοθέτηση του ΜΗΚΙΕ (Μητρώου 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων) επίσης απολύτως τίποτα. 

Αντιµετωπίζονται µε κάποιο τρόπο, µε πάρα πολλά ερωτηµατικά, αλλά πάντως 
αντιµετωπίζονται, το θέµα της πληρότητας των µελετών και της ωριµότητας των έργων 
προς δηµοπράτηση, που είναι αιτήµατα πάγια δικά µας, και το θέµα του συστήµατος 
ανάθεσης, βάζοντας δύο καινούργια συστήµατα, χωρίς όµως να υπάρχουν έστω και σχέδια 
των Υπουργικών Αποφάσεων τα οποία θα δείξουν πώς θα δουλέψει αυτό το σύστηµα, 
πάντως µπορούµε να πούµε ότι αντιµετωπίζονται, τουλάχιστον συζητούνται.  

Από κει και πέρα υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία θεµάτων που βάζει το 
Νοµοσχέδιο, τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα. Είναι ο επανέλεγχος συγκεκριµένων 
αναλυτικών επιµετρήσεων, η δυνατότητα να συντάσσει µόνη της η Υπηρεσία 
επιστροφικούς λογαριασµούς, η αυτοδίκαιη απόρριψη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 
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που αναφέρθηκα προηγουµένως και µια σειρά ζητήµατα, τα οποία ο εγκέφαλος εν πάση 
περιπτώσει που τα σχεδίασε, έχει στο µυαλό του ότι υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ κακοί 
Μελετητές και Κατασκευαστές και ένα ∆ηµόσιο που πρέπει να το κάνουµε ακόµα πιο 
αυστηρό, να του δώσουµε ακόµα µεγαλύτερη αυθαιρεσία στα χέρια του. Και δεν 
αναφέροµαι στους υπαλλήλους, συµφωνώ µε αυτά που είπε ο Παναγιώτης ο Μούζιος. 
Αναφέροµαι σ’ αυτούς οι οποίοι πραγµατικά, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ «δεν 
θέλουν να κόψουν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται», δεν θέλουν να σπάσουν τη 
δυνατότητα να ελέγχουν τελικά τα κονδύλια και τα έργα, και αυτή είναι η πολιτική ηγεσία, 
ξεκάθαρα πράγµατα, είτε είναι σε επίπεδο ∆ήµου, Νοµάρχη, Περιφερειάρχη, είτε είναι σε 
επίπεδο Υπουργείου.  

Αυτή είναι η κατάσταση. Θα περίµενε κανείς ότι τουλάχιστον ξέρουµε όλοι ότι 
είµαστε σε πολύ δύσκολη οικονοµική περίοδο, πάρα πολύ δύσκολη. Από κάποιους λέγεται 
ότι πρέπει να βρούµε τρόπο να διαχειριστούµε τη φτώχεια που έρχεται. Το είπε και ο 
Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε, ότι οι εποχές των παχέων αγελάδων έχουν περάσει. Όµως, 
τουλάχιστον µέσα σ’ αυτή την κατάσταση πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και όχι 
να επιβραδυνθούν. Να απορροφηθεί το ΕΣΠΑ που είναι µια επένδυση µεγάλη για τη Χώρα 
και βρίσκεται µπροστά µας και είναι σταµατηµένα και κολληµένα τα πάντα. Και εν πάση 
περιπτώσει να υπάρξει µια αίσθηση δικαιοσύνης στον Κλάδο. Νοµίζω ότι ο καθένας είναι 
αναγκασµένος να υποστεί θυσίες, αλλά δεν είναι διατεθειµένος όµως να βλέπει αύξηση της 
αυθαιρεσίας, αύξηση της γραφειοκρατίας, αύξηση της δυνατότητας για µαύρο χρήµα. 

Εµείς είπαµε στον κ. Υπουργό, ότι κάνουµε ένα έργο, δεχόµαστε όλους τους 
ελέγχους, υποβάλουµε τις επιµετρήσεις µας, γίνονται οι έλεγχοι οι εξονυχιστικοί, 
υπογράφονται. Τελειώσαµε; ∆εν τελειώσαµε. Μετά από 2 ή 3 χρόνια που θα έρθει η 
Επιτροπή Παραλαβής, αυτοδίκαια έχει τη δυνατότητα από µόνη της να σου κάνει 
επιστροφή του λογαριασµού και να σου ζητάει λεφτά πίσω. Και µάλιστα τουλάχιστον εγώ 
προσωπικά είπα στον Υπουργό ότι: «Ο Προϊστάµενος µετά από 3 χρόνια πιθανόν δεν θα 
είναι και ΠΑΣΟΚτζής, θα είναι Νεοδηµοκράτης ή στο ΛΑΟΣ ή κάπου αλλού». ∆ηλαδή τι 
θα γίνει; Εµείς δεν θα µπορούµε να κοιµηθούµε ποτέ; ∆εν θα µπορέσουµε να ηρεµήσουµε 
ποτέ; Να κλείσουµε, να πούµε: «Τελείωσα το έργο, το παρέδωσα, το έκανα». Τίποτα. 
Μονίµως θα είµαστε υποχείρια του εκβιασµού. Αυτή είναι η άποψή µου.  

Λίγο περισσότερο να πω για το σύστηµα ανάθεσης που καίει τους πάντες, που είναι 
το άµεσο θέµα. Εµείς πιστεύουµε ότι το σύστηµα αυτό παρ’ ό,τι έχει κενά, το σύστηµα 
δηλαδή που λαµβάνει υπόψη του και άλλες παραµέτρους πλην της µειοδοσίας, είναι λίγο 
ελπιδοφόρο µε την έννοια ότι κάπως θα ξεφύγουµε από τις πολύ µεγάλες εκπτώσεις. Θα 
έπρεπε να έχει ήδη δοκιµαστεί, να δουλέψει 2-3 µήνες, να δούµε πώς αντιδρά η αγορά, πού 
πάνε οι εκπτώσεις, τι ενστάσεις υπάρχουν, τι προβλήµατα υπάρχουν. Και να µην 
περιµένουµε 12 µήνες και άλλους 3-4 να γίνει η διαβούλευση και άλλους 14 η Ανεξάρτητη 
Αρχή. ∆ηλαδή για πότε; Για µετά από 3 χρόνια; Και να υπάρχουν γρήγορα 
αντανακλαστικά από τη µεριά του Υπουργείου, να γίνουν και διαφοροποιήσεις αν 
χρειαστεί.  
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Αυτές είναι βασικά οι απόψεις µας. ∆εν θέλω να µπω σε περισσότερες 
λεπτοµέρειες. Θα ήθελα να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι. Να ξεκινήσουµε τοποθέτηση 
ουσίας από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων, τον κ. Κωνσταντινίδη, τον κ. 
Μανδηλαρά και όποιον άλλον θέλει από τα ∆.Σ., τον Πρόεδρο του Συνδέσµου της Αθήνας, 
της Χαλκίδας που είναι εδώ. Και µετά να ανοιχτεί κατάλογος από όλους τους 
συναδέλφους, να δούµε τι απόψεις έχει ο καθένας και να απαντηθούν όλα τα θέµατα.  

Ο κ. Κωνσταντινίδης. Όποιος ενδιαφέρεται να µιλήσει, παρακαλώ να εγγραφεί 
στον κατάλογο των οµιλητών.  

Στο σηµείο αυτό ανοίγεται κατάλογος οµιλητών. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Έχουν δηλώσει ο κ.Αλεξίου και ο κ.Αλέπης ότι θέλουν να µιλήσουν. Άλλοι 
συνάδελφοι, πλην των Προέδρων που θα µιλήσουν αυτοδίκαια, κ.Κατσούλα;  

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΑΤ): Ο ΣΤΕΑΤ χαιρετίζει τη 
σηµερινή συγκέντρωση. Στην επεξεργασία αυτού του Νοµοσχεδίου κληθήκαµε  ως 
Σύνδεσµοι σε ένα διάλογο µε το Υπουργείο. Σε ένα διάλογο, όµως που καταρχήν υπήρχε 
ένα πνεύµα το οποίο διαπνέει όλο το Νοµοσχέδιο, το οποίο στην ουσία λέει: Το ∆ηµόσιο, 
οι Επιβλέποντες, δεν κάνουν τη δουλειά τους, είναι διαπλεκόµενοι, οι Εργολάβοι δεν 
κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να µπορούν να εκτελείται ένα έργο χωρίς κανένας από 
τους δύο να κάνει τη δουλειά του και στο τέλος κατόπιν εορτής να έρχεται κάποιος να 
επιβάλει αυθαιρέτως ποινές κλπ. Όµως, όπως ξέρουµε όλοι, τα έργα εκτελούνται µε 
αποφάσεις που παίρνονται έγκαιρα και επίκαιρα. ∆ηλαδή, δεν µπορεί να προχωράει ένα 
έργο και όταν κανένα θέµα δεν θεωρείται κλεισµένο και είναι υπό αµφισβήτηση σε όλη τη 
ζωή του.  

 Η θέση η δική µας ήταν, ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και η ∆ιοίκηση του έργου πρέπει 
να είναι επιτόπου του έργου παρούσα και να παίρνει τις αποφάσεις της, αλλιώς η 
παθογένεια των δηµοσίων έργων θα συνεχίσει επ’ αόριστο.  

 Μεγάλο κοµµάτι του Νοµοσχεδίου αφορά αυτό το ζήτηµα, προς το οποίο όλες οι 
Οργανώσεις σε συνεργασία αντιταχθήκαµε µε ιδιαίτερη οξύτητα. Νοµίζω όµως, ότι επειδή 
εµείς ως ηγεσίες των Οργανώσεων έχουµε ανταλλάξει πάρα πολλές φορές τις απόψεις µας 
και ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό σήµερα να ακούσουµε τα µέλη µας. Νοµίζω ότι  οι δικές 
µας θέσεις έχουν κοινοποιηθεί, όπως και οι θέσεις του ΣΑΤΕ και των υπολοίπων 
Οργανώσεων, που τουλάχιστον σε όλα τα θέµατα, που στη µεγάλη πλειονότητα των 
θεµάτων είναι κοινές.  

 Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να ακούσουµε τα µέλη να εκφράσουν τις 
απόψεις τους. ∆ιότι επαναλαµβάνω, εµείς λίγο-πολύ σαν ηγεσίες των Οργανώσεων, 
τουλάχιστον στα θέµατα εκτέλεσης των έργων, έχουµε αντιταχθεί ρητώς και όλοι από 
κοινού. 

 Στο θέµα της ανάθεσης των έργων, η ηγεσία του Υπουργείου έχει την πρόθεση τα 
έργα να ανατίθενται µε δύο τρόπους: 
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Ο ένας τρόπος είναι η παραµετρική µειοδοσία. Τι θα πει αυτό; Ότι θα λογίζεται η 
έκπτωση µε ένα βάρος περίπου 50%, η οικονοµική έκπτωση, ο χρόνος εγγύησης του έργου 
µε ένα βάρος 35% περίπου και η έκπτωση στον χρόνο εκτέλεσης, δηλαδή η επίσπευση του 
χρόνου εκτέλεσης, µε ένα βάρος 15%. ∆ιατηρούνται σύµφωνα µε το Νοµοσχέδιο οι 
πρόσθετες εγγυήσεις και για τις άλλες δύο εκπτώσεις θεσµοθετεί το Νοµοσχέδιο επιπλέον 
εγγυήσεις. ∆ηλαδή όσος συντοµότερος χρόνος εκτέλεσης προσφέρεται ή όσος µακρύτερος 
χρόνος εγγύησης προσφέρεται, θα πρέπει να παρέχονται ανάλογα προσαυξηµένες 
εγγυήσεις. Οι Οργανώσεις το συζητάνε αυτό το θέµα, χωρίς να έχουν καταλήξει, µε την 
έννοια ότι ίσως µειωθούν οι εκπτώσεις µε αυτό τον τρόπο. Βεβαίως έχουµε τοποθετηθεί, 
ότι η αύξηση των εγγυήσεων, γενικά οι πρόσθετες εγγυήσεις, δεν είναι κάτι που είναι 
επιθυµητό.  

Αυτές είναι οι θέσεις µας και µας έχει ζητήσει και το Υπουργείο, αν µπορούµε να 
επεξεργαστούµε κάτι παραπάνω.  

Ο δεύτερος τρόπος ανάθεσης που προβλέπει το Νοµοσχέδιο, είναι το κατ’ αποκοπή 
τίµηµα. Σ’ αυτό το σηµείο έχουµε ζητήσει να υπάρχουν µελέτες πλήρους εφαρµογής και να 
υπάρχει και µια διαβούλευση, προκειµένου να µην περιλαµβάνονται στο κατ’ αποκοπή τα 
πάντα αορίστως ή λιγότερα για τον καθένα, να µη νοθεύεται ο ανταγωνισµός.  

Νοµίζω ότι αυτό το Νοµοσχέδιο δεν είναι προς τον σωστό δρόµο. Αυτό που λείπει 
από τα δηµόσια έργα, είναι καταρχήν η σωστή ∆ιοίκηση. Αν δεν βελτιωθεί η ∆ιοίκηση, αν 
δεν είναι παρόντες οι επιβλέποντες, -όχι επειδή δεν το θέλουν, ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς 
είναι στελεχωµένες οι Υπηρεσίες- δεν υπάρχει περίπτωση τα έργα να εκτελούνται στον 
χρόνο τους και όπως πρέπει.  

Επίσης αν δεν γίνει αυτό, δεν θα υπάρξει υγιής ανταγωνισµός. Τι προβλέπω 
προσωπικά; Αυτό δεν είναι θέση του ΣΤΕΑΤ. Εγώ προβλέπω ότι αυτό το σύστηµα 
ανάθεσης θα οδηγήσει σε ένα σύστηµα στο οποίο όποιος έχει περισσότερο πλαφόν στις 
Τράπεζες, θα παίρνει τις δουλειές. Καθαρά πράγµατα. Αυτό είναι το προσωπικό µου 
συµπέρασµα  από αυτό το σύστηµα.  

Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθούµε κάπου αλλιώς. ∆ιότι το 
ζητούµενο που έχουµε όλοι, είναι να γίνονται οι δουλειές µε εύλογο τίµηµα, είναι κάτι το 
οποίο δεν είναι εύκολα εφικτό. ∆ιότι απέτυχε η αιτιολόγηση και το θέµα του µαθηµατικού 
τύπου, όπως ξέρετε, αντίκειται στη Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο µόνος 
τρόπος που θα µπορούσε να γίνει αυτό, είναι µε την ουσιαστική ενίσχυση της ∆ιοίκησης 
και τη συνεργασία της µε τους Εργολάβους, δηλαδή να εκτελούνται πραγµατικά τα έργα, 
αυστηρά µε τις προδιαγραφές τους.  

Ως προς το θέµα της Ανεξάρτητης Αρχής, θεωρώ ότι αν είναι να θεσµοθετηθεί, 
πρέπει να καταργηθούν ένα σωρό άλλες Υπηρεσίες. Σήµερα εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο 
ΕΣΠΕΛ, υπάρχουν οι ∆ιαχειριστικές Αρχές και οι δύο αυτοί Φορείς µπαίνουν στην ουσία. 
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∆ηλαδή οι ∆ιαχειριστικές Αρχές δεν κοιτάζουν από µακριά το έργο, κάνουν µια επίβλεψη 
µέσα στην επίβλεψη και είναι και επίκαιροι µάλιστα.  

Ξέχασα να προσθέσω και το Ελεγκτικό Συνέδριο, όχι µόνο στους διαγωνισµούς, 
αλλά και στους λογαριασµούς όταν πληρωνόµαστε. Έχουµε τρεις Αρχές και µάλιστα οι 
δύο πρώτες, η ∆ιαχειριστική Αρχή σε κάθε λογαριασµό του έργου, εννοώ των έργων των 
συγχρηµατοδοτούµενων, δεν τους παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και όχι µόνο αυτό, 
απορρίπτουν λογαριασµούς κλπ. Ή πρέπει να µαζευτούµε σαν ∆ιοίκηση… δεν είναι 
δυνατόν να επαυξάνουµε συνέχεια τους µηχανισµούς, χωρίς να τους κάνουµε και 
ουσιαστικούς κιόλας. Εγώ φυσικά είµαι υπέρ της διαφάνειας και υπέρ των Ανεξαρτήτων 
Αρχών. Αλλά φοβάµαι ότι, όταν έχουµε όλη αυτή την επικάλυψη ευθυνών και όταν δεν 
είναι στελεχωµένες ικανά οι Αρχές αυτές, ότι µόνο ένα εµπόδιο στην εξέλιξη των έργων θα 
είναι.  

Ελπίζω να µην έφαγα πάρα πολύ χρόνο και ελπίζω να ακούσω όλους τους 
συναδέλφους να τοποθετούνται. Γεια σας. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ.Μανδηλαράς.  

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε): Οι προηγούµενοι συνάδελφοι 
µίλησαν λίγο γενικά για τα θέµατα και υποψιάζοµαι ότι δεν έχετε ενηµερωθεί πλήρως για 
το τι πρόκειται να γίνει µε το προτεινόµενο Νοµοσχέδιο. Εγώ θέλω να µιλήσω και λίγο 
ειδικά. Γιατί αν δεν τα δούµε λιγάκι αναλυτικά, δεν θα έχετε µια εικόνα για το τι άποψη θα 
πρέπει να έχετε.  

 Για µένα είναι τρία τα σηµεία βασικά αυτά που προτείνονται. Το πρώτο σηµείο 
είναι η κατεδάφιση κάποιων πραγµάτων που έχουµε πετύχει µέχρι τώρα και η κατεδάφιση 
αυτή έχει να κάνει κυρίως µε τις εγκρίσεις των λογαριασµών και των επιµετρήσεων οι 
οποίες δυστυχώς αυτή τη στιγµή έτσι όπως προτείνονται, είναι καταστροφικές. ∆εν ξέρω 
αν έχετε υπόψη σας, υπάρχουν αποφάσεις των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, Συµβουλίου 
Επικρατείας και Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, για την αυτοδίκαιη έγκριση του 
λογαριασµού και την αυτοδίκαιη έγκριση των αναλυτικών τµηµατικών επιµετρήσεων. 
Πρέπει να ξέρετε ότι οι αναλυτικές επιµετρήσεις από τη στιγµή που θα κατατεθούν στην 
Υπηρεσία, εντός τριµήνου είναι αυτοδίκαια εγκεκριµένες και δεν αλλάζουν ούτε από την 
Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. Σήµερα αυτά τα πράγµατα, µε αυτά που προτείνονται, 
δεν ισχύουν. Ανά πάσα στιγµή η Υπηρεσία µπορεί να αµφισβητήσει τις επιµετρήσεις και 
να σου κάνει και αρνητικό λογαριασµό τον οποίο πρέπει να τον γυρίσεις σε ένα µήνα. Λέει 
συγκεκριµένα ότι σε ένα µήνα πρέπει να καταθέσεις τα χρήµατα. Από κει που δεν έχει 
καµία σχεδόν προθεσµία για το πότε εσύ θα πληρώνεσαι.  

 ∆εύτερον. Εισάγει ένα θέµα για τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα το οποίο είναι πάρα 
πολύ χαρακτηριστικό. Μέχρι σήµερα δεν είχαµε εµείς δικαίωµα να καταθέσουµε 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, άσχετα αν τον φτιάχναµε εµείς. Τώρα εισάγει το θέµα ότι τον 
φτιάχνουµε εµείς µετά από προτροπή της Υπηρεσίας. ∆ηλαδή η Υπηρεσία σου λέει: 
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«Φτιάξε µου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν εργασίες οι οποίες είναι 
εκτός σύµβασης». Τον φτιάχνεις λοιπόν εσύ τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τον καταθέτεις 
και περιµένεις για την έγκρισή του. Αν περάσει τρίµηνο, θεωρείται αυτοδίκαια 
απορριφθείς. Ακατανόητο! Τι κάνεις µετά δηλαδή; Κάνεις ένσταση; Κάνεις Αίτηση 
Θεραπείας; Βρείτε µου εσείς τι κάνεις. Ακατανόητο τελείως!  

 Αυτά είναι το πρώτο ζήτηµα. Κατεδαφίζουν δηλαδή ουσιαστικά κάποια πράγµατα 
που είχαµε πετύχει µέσα από τη λογική των ∆ικαστηρίων που είχε βγει, µε τις γενικές 
έννοιες του ∆ικαίου. ∆ηλαδή δεν µπορεί φερ’ ειπείν, έλεγε το ∆ικαστήριο, αυτά τα 
πράγµατα να είναι απρόθεσµα, πρέπει να υπάρχει µια λογική προθεσµία. Αυτό λοιπόν είναι 
η µια ενότητα.  

 Η δεύτερη ενότητα είναι, ότι εισάγει ένα θέµα για το πώς θα γίνεται η ανάληψη των 
έργων, πώς δηλαδή θα βγαίνει ο µειοδότης. Προτείνουν λοιπόν ένα σύστηµα, πέραν της 
µειοδοσίας, προτείνουν ένα σύστηµα µε κάποιες παραµέτρους. Θέλω να σας πω αυτές τις 
παραµέτρους, γιατί νοµίζω ότι δεν έχετε πλήρη εικόνα ούτε από αυτά που σας είπαν οι 
συνάδελφοι πριν. Καταρχήν το σύστηµα αυτό µε τις παραµέτρους προτείνεται για πάνω 
από το ευρωπαϊκό όριο το 4.850.000 €, που είναι σήµερα.  

Εκεί προτείνεται λοιπόν ένας τύπος ο οποίος είναι χονδρικά, δεν ξέρω αν τον έχετε 
διαβάσει, αλλά πρέπει να σας τον πω, για να καταλάβετε πώς θα βγαίνει ο ανάδοχος. Είναι: 
Α Χ U του χρόνου κατασκευής. Το U είναι µια συνάρτηση. Β Χ U του χρόνου εγγύησης 
και Γ Χ U της τιµής προσφοράς. Τα Α+Β+Γ κάνουν 1. Όπως είπαν και πριν οι 
προλαλήσαντες, ο συντελεστής της οικονοµικής προσφοράς είναι το 50%, του χρόνου 
εγγύησης είναι το 35% και της έκπτωσης στον χρόνο κατασκευής είναι το 15%. Οι 
συναρτήσεις όµως που είναι τα U, έχουν πάρα πολύ µεγάλη σηµασία. Αυτά τα U έχουν 
µεγίστη τιµή 100 το καθένα, 100 µονάδες.  

Όσον αφορά το θέµα της τιµής. Με έκπτωση 15% οι µονάδες που µαζεύονται είναι 
γύρω στο 95. Με έκπτωση 20% είναι 99. ∆ηλαδή δεν έχει νόηµα έκπτωση πάνω από 20%.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Μανδηλαρά, προβάλουµε δύο διαγράµµατα από σχετική µονογραφία 
του Γενικού Γραµµατέα κ. Λαµπρόπουλου που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο ∆ηµοσίων 
Έργων του ΤΕΕ το 2005. 

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ: Αυτό πριν 4 χρόνια το είχε πει, δεν ξέρω αν τυχαίνει να είναι το 
ίδιο. Αλλά χονδρικά για να µην µπλέξετε εκεί, να σας πω αυτά.  

 Στην τιµή λοιπόν µε 20% παίρνεις το 99 στα 100, µε 20% έκπτωση.  

 Στο θέµα του χρόνου κατασκευής µε ένα 20% πάλι παίρνεις το 99. ∆ηλαδή δεν έχει 
νόηµα να δώσεις τον χρόνο κατασκευής πάνω από 20% έκπτωση.  

 Τώρα όσον αφορά τον χρόνο εγγύησης, εγγύησης, όχι συντήρησης, προσοχή, είναι 
εγγύηση, όχι συντήρηση, αυτό το επανέλαβαν πολλές φορές. Όσον αφορά λοιπόν τον 
χρόνο εγγύησης, εκεί θα ορίσουν ένα χρόνο ζωής των έργων. ∆ηλαδή π.χ. στην οδοποιία 
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µπορεί να είναι 8 χρόνια, στα κτιριακά να είναι 10. ∆εν τα είπαν αυτά. Αυτά τα νούµερα 
καταρχήν που λέµε τώρα, προτίθενται να κάνουν Υπουργικές Αποφάσεις, δεν γράφονται 
στο Νοµοσχέδιο, αλλά αυτή είναι η πρόθεσή τους. Και πρέπει να ξέρουµε την πρόθεσή 
τους, για να δούµε τι θα πούµε και για τον τύπο. 

 Όσον αφορά λοιπόν τον χρόνο εγγύησης, είναι µια συνάρτηση ουσιαστικά 
αναλογική. ∆ηλαδή όσο περισσότερο χρόνο δίνεις, τόσο περισσότερο ανεβαίνουν και τα 
µόρια τα οποία παίρνεις, από 0 έως 100. Υποθέτω ότι 0 είναι το 15 µήνες, από εκεί που 
ξεκινάνε, και βάζοντας τον συντελεστή που ο καθένας θα βάζει, θα παίρνει τις µονάδες 
µέχρι το 100 όπου θα είναι το όριο ζωής που θεωρούν αυτοί, δηλαδή στην οδοποιία η 
8ετία, µας είπαν αυτό το νούµερο, γι’ αυτό το λέω και εγώ. Αυτή είναι η κατάσταση.  

 Αυτό τώρα εµπεριέχει τον εξής κίνδυνο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήµερα, 
προβλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι που δίνουν 70%, θα πηγαίνουν θα δίνουν τέρµα τον 
χρόνο εγγύησης και µετά θ’ αρχίσουν να ανεβάζουν τις εκπτώσεις. ∆ιότι όπως 
καταλαβαίνετε, ναι µεν µε 20% παίρνεις 99, αλλά το 21 είναι καλύτερο από το 20 και το 45 
είναι καλύτερο από το 44. Σας το λέω αυτό, γιατί πρέπει να ξέρουµε τι είναι ο τύπος για να 
πάρετε και εσείς κάποια θέση. Γιατί υποψιάζοµαι ότι δεν την ξέρατε αυτή τη λεπτοµέρεια.  

 Το θέµα είναι τι κάνουµε; ∆εν πρέπει να κάνουµε κάτι όσον αφορά το θέµα του πώς 
θα βγαίνει ο ανάδοχος, έστω και σ’ αυτή τη φτώχεια που είµαστε; ∆εν πρέπει να κάνουµε 
κάτι; Μαθηµατικός τύπος δεν συζητιέται χωρίς αιτιολόγηση. Αιτιολόγηση, τα ξέρετε τα 
ζητήµατα, τα έχουµε ζήσει.  

 Θέλω να πάω σε ένα τρίτο θέµα. Το τρίτο θέµα αφορά σε κάποια πράγµατα που δεν 
έθιξαν καθόλου και το πιο σπουδαίο θέµα, είναι το θέµα των αναλύσεων τιµών, αυτό δεν 
το θίξανε και το θέµα της αναθεώρησης βέβαια, που είναι ένα θέµα το οποίο έχει να κάνει 
µε τις αναλύσεις τιµών. ∆ιότι σήµερα η αναθεώρηση έτσι όπως βγαίνει, είναι τραγελαφική. 
Βγαίνει δηλαδή µε τον ΑΤΟΕ η αναθεώρηση, µε τα παλιά αναλυτικά τιµολόγια, ενώ οι 
τιµές είναι µε τα τιµολόγια του Σουφλιά. Αυτά τα θέµατα δεν τα θίξανε καθόλου. 

 Όπως ξέρετε, οι 4 Εργοληπτικές Οργανώσεις, όχι όλες, έτσι δεν είναι; Οι 4 
Εργοληπτικές Οργανώσεις, έχει σηµασία αυτό, έδωσαν κάποια χρήµατα και µια εταιρία µε 
µια οµάδα εργασίας –θα σας τα πει ο κ.Βράιλας- έχουν συντάξει ήδη πάρα πολλές τιµές, 
περίπου 250 τιµές οδοποιίας. Αυτό το σύστηµα εξελίσσεται. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. 
Είναι κατ’ αναλογία των γερµανικών αναλύσεων τιµών. Και έχουµε πρόθεση αυτό να το 
προτείνουµε στον Υπουργό να το κάνει αποδεκτό. Αυτό θα ήταν ένα σηµαντικό βήµα 
πέραν απ’ όλα τα άλλα.  

 ∆εν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Μανδηλαρά, εάν υπάρξουν απορίες, κάποια στιγµή να ξαναδείξετε 
στον κόσµο πώς δουλεύουν οι καµπύλες αυτές, επειδή το ξέρετε καλά το θέµα. ∆εν µας 
έχουν δοθεί επίσηµα οι καµπύλες αυτές. Αυτά τα όρια που είπε ο Στάθης ο Μανδηλαράς, 
το 10% ή το 20% ή το 15%, θα περιέχονται στην Υπουργική Απόφαση. ∆ηλαδή µπορεί να 
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πει ότι για έργα οδοποιίας θα είναι άλλο το όριο, για έργα οικοδοµικά θα είναι άλλο. Εν 
πάση περιπτώσει η λογική είναι αυτή, ότι από ένα σηµείο και πέρα, όσο µεγαλύτερη 
έκπτωση και να δίνεις, θα έχει πολύ µικρή επιρροή στο να πάρεις το έργο. Αντίστοιχα 
βέβαια υπάρχει η πιθανή παγίδα, ότι πρέπει να δίνεις απεριόριστο χρόνο εγγύησης.  

Είναι θέµατα πάντως που πρέπει να συζητηθούν. Ούτως ή άλλως θα περάσει, µη 
γελιόµαστε. Το θέµα είναι, πώς θα το κάνουµε καλύτερο. Και η προσωπική µου άποψη και 
των περισσοτέρων που έχω συζητήσει, είναι ότι εν πάση περιπτώσει και η σηµερινή 
κατάσταση είναι τραγική. Βλέπω τον Κώστα τον Κατσούλα εδώ και ξέρω τι θα µου πει, να 
φτιάξουµε ∆ιοίκηση, να φτιάξουµε µελέτες. ∆ιοίκηση και µελέτες δύσκολα θα φτιαχτούν 
στην Ελλάδα, Κώστα. Θα τα πεις µετά.  

Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ.Αλεξίου.  

Γ.ΑΛΕΞΙΟΥ (ΠΡ. ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΣΑΤΕ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ): Η 
ζωή –κατά την άποψή µου- συνεχίζεται, αλλά και εκφυλίζεται και κυρίως για όσους τη 
ζουν, αυτή και πεθαίνουν. Έχω την εντύπωση λοιπόν από την πείρα µου, ότι αυτή η 
αλλαγή θα επιφέρει και τον θάνατο του εργοληπτικού κόσµου. Μετά από 42 χρόνια 
δράσης, µε λύπη µου το συνοµολογώ.  

Στεναχωριέµαι αφάνταστα που είµαστε µόνοι. Υπηρετήσαµε τον ΣΑΤΕ 20 περίπου 
χρόνια και λυπούµαι που δεν ευοδώθηκε ακόµα η ενοποίηση του Κλάδου και αυτό κυρίως 
η ∆ιοίκηση και οι Κυβερνήσεις το εκµεταλλεύονται στο έπακρον.  

Παρατήρηση πρώτη. Από µια πρόχειρη ανάγνωση του Σχεδίου, προτείνω να 
καταργηθεί ο όρος «θεσµικό». ∆εν είναι καν θεσµικό, είναι τροποποίηση του 
προηγούµενου Νόµου και αν κάποιος ρίξει µια µατιά, θα δει: «Τροποποιείται το άρθρο 
τάδε δια του τάδε, δια του τάδε» κλπ. Έχω την εντύπωση λοιπόν, ότι και εµείς δεν πρέπει 
να παίξουµε το παιχνίδι, αποδεχόµενοι ότι είναι θεσµικό. Άλλοι είναι οι θεσµοί και θέλουν 
άλλα κότσια, άλλα όνειρα, άλλα οράµατα.  

∆εύτερη παρατήρηση. Κατά το σώµα των διαλαµβανοµένων, µίλησε εκτενέστερα ο 
κ.Μανδηλαράς, υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι Μελετητές κλπ. και ο ΣΑΤΕ έχει κάνει 
εξαιρετική δουλειά για την ανάλυση των επιµέρους άρθρων, εποµένως εγώ περιττεύω.  

Υπάρχει όµως ένα νέο στοιχείο το οποίο εισάγει, είναι η Αρχή. Αυτή η Αρχή που 
µε ενδιέφερε και τη διάβασα ενδελεχώς, δεν κατάλαβα τι είναι. Έµεινα όµως σ’ αυτό που 
αφορά τον εργοληπτικό κόσµο. Κατάλαβα ότι είναι ένας σύµβουλος ο οποίος θα κάνει τα 
πάντα. Και µάλιστα έχει φροντίσει και για τους µισθούς των υπαλλήλων που θα την 
πλαισιώσουν.  

Ένα σηµείο όµως είναι το επικίνδυνο, ότι θα κάνει έλεγχο. Και δεν µπορώ να 
κατανοήσω πώς µπορεί να γίνει ένας έλεγχος προσυµβατικός ή µεσούσης της εκτελέσεως 
της συµβάσεως από µια Αρχή, χωρίς την παρουσία ή την αντιπαραβολή των δεδοµένων. 
Πουθενά αυτό δεν περιγράφεται, τουλάχιστον εγώ δεν το είδα. Ακόµα και το Σ∆ΟΕ όταν 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΑΤΕ µε θέµα: «Το Νέο Θεσµικό Πλαίσιο  
Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων: Ενηµέρωση-∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης». 

 

 

32

32

έρχεται στα λογιστήριά µας, ζητάει αντιπαραβολή των δεδοµένων, τα βάζει όλα κάτω και 
συνεργάζεται µε τον ελεγχόµενο. 

Η τρίτη παρατήρηση που έχω να κάνω, είναι ότι µε αυτό το Σχέδιο Νόµου έχουµε 
πλήρη ανατροπή του δικαιϊκού καθεστώτος που έχει επικρατήσει επί δεκαετίες τώρα. 
∆ηλαδή ανατρέπεται ο ευλογηµένος 1266, ο συµβατικός ή συµβατός ας το πω καλύτερα 
1418 ή και ο καινούργιος. Εδώ πλέον δεν έχουµε δικαιϊκό καθεστώς. Και απορώ και θα 
ήθελα να ανατεθεί, αν και έχουµε εξαίρετο Σύµβουλο στο νοµικό κοµµάτι της 
εξυπηρέτησής µας, τον κ.Σταµόπουλο, απορώ τι θα γίνει µε την ήδη παγιωµένη 
Νοµολογία. Είπε ο κ.Μανδηλαράς προηγουµένως. Θα πω 3-4. Περί του αυτοδικαίου της 
εγκρίσεως πιστοποιήσεως. Περί του 10ηµέρου εάν δεν απαντήσει η Υπηρεσία. Απόφαση 
που έχω βγάλει εγώ, ότι δηλαδή δεν είναι άρνησης, είναι κατάφασης. Συµβούλιο 
Επικρατείας. Τι συµβαίνει µε τα τρίµηνα.  

Θα κλείσω λέγοντας ότι στο θέµα των πιστοποιήσεων, δεν ξέρω αν το προσέξατε, 
«ο έλεγχος», λέει, «εντός µηνός από την Υπηρεσία, θα γίνει εάν υπάρχει ανάγκη». 
Σηµειώστε το. Ευχαριστώ πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο Μιχάλης Αλέπης. 

Μ.ΑΛΕΠΗΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΣΑΤΕ): Καληµέρα και από εµένα. Εγώ θα ήθελα να 
επανέλθω σε δύο γενικά θέµατα, παρότι µε έχουν καλύψει σ’ αυτά οι συνάδελφοι που 
έχουν πει. Και κυρίως να πω κάτι το οποίον εγώ έχω ζήσει. Πριν πολλά χρόνια στο 
Υπουργείο λοιπόν, υπήρχε µια συνάντηση για το θεσµικό (σε εισαγωγικά πάντοτε) πλαίσιο 
και εκεί ήταν και οι Νοµικοί Σύµβουλοι του Υπουργείου. Ο τότε Υπουργός λοιπόν, είπε: 
«Αυτά τα πράγµατα γίνονται, που λέει η άλλη πλευρά;» Και ο Νοµικός Σύµβουλος του 
είπε: «Να γίνονται πού; Εδώ µε την υφιστάµενη ∆ιοίκηση που έχουµε, δεν γίνονται». Εµείς 
λοιπόν πρέπει να προστατεύσουµε αυτούς που δεν µπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει να 
κάνουν.  

Έτσι λοιπόν στηρίχθηκε και στηρίζεται το όποιο νοµικό – θεσµικό πλαίσιο πάει να 
δηµιουργηθεί έτσι και τώρα ακριβώς. ∆ηλαδή ενώ γνωρίζουµε, όλοι λέµε, όλοι λένε ότι ο 
µεγάλος ασθενής είναι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, όλοι ξέρουµε ότι στον ασθενή κοιτάς να του 
δώσεις παράταση ζωής κλπ. Σκοτώνεις αυτόν που είναι γερός, για να δώσεις µια παράταση 
ζωής σ’ έναν ασθενή; Αυτό είναι έξω από κάθε λογική, εδώ λοιπόν γίνεται αυτό το πράγµα. 

Ένα άλλο στοιχείο, το είχαµε πει επανειληµµένα και εγώ ο ίδιος από µικροφώνου 
γενικότερα, ότι η σύµβαση την οποία υπογράφουµε, είναι µια διµερής δικαιοπραξία. Πόσες 
φορές πρέπει να είναι λεόντειος αυτή η σύµβαση; Ίσα δικαιώµατα. Βάλτε ό,τι ποινές 
θέλετε στον Εργολάβο, σωστά. Αλλά οι ίδιες ή ανάλογες πρέπει να υπάρχουν και από την 
άλλη πλευρά. Ποινική ρήτρα αν δεν κάνω κάτι σωστά, ναι. Και ποινική ρήτρα στο 
∆ηµόσιο όµως, άµα δεν κάνει το ίδιο σωστά. ∆εν γίνεται δηλαδή από τη µια πλευρά να 
είναι έτσι και από την άλλη αλλιώς.  
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Θέµατα που τα είπαν και προηγούµενα οι συνάδελφοι. Αλλιώς αντιµετωπίζονται 
για τις µελέτες και τους Μελετητές και αλλιώς αντιµετωπίζονται για τους Κατασκευαστές, 
τους Εργολάβους, ενώ αφορούν στο ίδιο πράγµα, για το ίδιο αντικείµενο, για το ίδιο θέµα, 
για την ίδια ουσία δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να δεχόµαστε αυτό το πράγµα; Και δεν 
αναφέροµαι σαν να υπάρχει κάποια αντιπαράθεση.  

Κι’ ένα άλλο θέµα που άπτεται, ακόµη και στο φορολογικό ζήτηµα. Τα τιµολόγια 
των Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων κόβονται όταν θα πληρωθούν, των Κατασκευαστών 
πρέπει να κόβονται όταν εκτελείται η εργασία ή εντός του έτους, ασχέτως το πότε θα 
πληρωθούν. Για ποιο λόγο; ∆εν λέµε ότι και των Μελετητών να έρθουν να ακολουθήσουν 
των Κατασκευαστών, που είναι η τρέλα της τρέλας. Αλλά όταν ο ίδιος ο πελάτης είναι και 
Νοµοθέτης, αυτός ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος νοµοθετεί, δεν µπορεί αυτές οι ιδιότητες 
να είναι στο ίδιο πρόσωπο και ανεξέλεγκτα να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δηλαδή κάτι 
πράγµατα τα οποία είναι λογικά ασυµβίβαστα κι όµως αυτά ισχύουν. 

Πέραν δε τούτου, για το θέµα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων συναδέλφων, τους 
λοιδορεί αυτό το Σχέδιο Νόµου, τους λέει ότι: «∆εν σου έχω εµπιστοσύνη και θα βάλω 
µετά, στο τέλος, να ξαναµετρήσω και θα σε κρίνω. Και βέβαια επειδή εσένα δεν µπορώ να 
σε τιµωρήσω, θα τιµωρήσω τον συνεργάτη σου. Πώς; Θα του πάρω πίσω τα λεφτά». Ε, 
αυτά τα πράγµατα να γράφονται κιόλας… εντάξει να τα λέµε, αλλά να τα γράφουµε 
κιόλας, είναι τραγικό. Ευχαριστώ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Θέλει να µιλήσει ο κ.Σιούνας, Γραµµατέας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και 
πρώην Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου µας. Ο Κώστας ο Κατσούλας, Πρόεδρος του 
Συνδέσµου της Αθήνας. Ο Γιώργος ο Αγγελίδης, µέλος µας και Γραµµατέας του 
Συνδέσµου του Έβρου. Άλλος; Ο κ.Βλάχος από τη Χαλκίδα θέλει να πει κάτι; Ο  
κ.Βλάχος, Πρόεδρος του Συνδέσµου της Χαλκίδας. Και όποιος άλλος είναι, δεν κλείνει ο 
κατάλογος.  

Μ.ΣΙΟΥΝΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΤΕΕ): Με την εµπειρία την οποίαν αποκτάµε κάθε µέρα και µε τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε σαν εργολήπτες  διαπιστώσαµε ότι χρειάζονται αλλαγές στο θεσµικό 
πλαίσιο κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων. Όλες οι αλλαγές που έγιναν τα τελευταία  15 
χρόνια, είναι προς το χειρότερο πάντα και όχι µόνο δεν βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά 
δηµιουργούν καινούργια προβλήµατα.  

 Στο καινούργιο Νοµοσχέδιο βλέπουµε συνέχεια εξαιρέσεις. ∆ηλαδή καθορίζει 
διάφορες διαδικασίες και συγχρόνως προβλέπει ότι µπορούν να διαφοροποιηθούν  µε 
απόφαση Τεχνικού Συµβουλίου ή του Υπουργού κ.λ.π. Ισχυροποιεί πάρα πολύ πάλι τη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

 Συνήθως στην Σύµβαση καθορίζεται χρόνος κατασκευής του έργου κατά πολύ 
µικρότερος του πραγµατικά  απαιτούµενου. Μέσα στον περιορισµένο χρόνο κατασκευής 
του έργου και µε τις διαδικασίες και τις επιµηκυµένες προθεσµίες εγκρίσεων, ή µη 
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πληρωµής, ή δυνατότητας προσφυγής  που προβλέπει το καινούργιο Νοµοσχέδιο,(όλα σε 
βάρος του Αναδόχου), ουσιαστικά αφαιρεί το δικαίωµα διακοπής των εργασιών, διάλυσης 
της εργολαβίας, άσκησης ενδίκων µέσων για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόµος. Έτσι 
όλες οι Συµβάσεις πιθανά θα καταλήγουν σε δικαστήρια.  

 Θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέµα που πιθανά δεν κουβεντιάστηκε πάρα πολύ  και 
στις Εργοληπτικές Οργανώσεις. Και αναφέροµαι βασικά στο προτεινόµενο σύστηµα 
ανάδειξης αναδόχου. Πολλοί  µε το άγχος των µεγάλων εκπτώσεων  πιθανά βλέπουν την 
πρόταση του Νοµοσχεδίου σαν µια διέξοδο, δηλαδή ότι αυτό πιθανώς θα λύσει το θέµα ότι 
δεν θα δίνονται µεγάλες εκπτώσεις. Προσωπικά διαφωνώ κάθετα  και πιστεύω  ότι θα 
δηµιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήµατα.   

 Ας πάρουµε το θέµα της έκπτωσης στον  χρόνο κατασκευής του έργου. Είναι 
γνωστό σε όλους µας, ότι όλες οι Υπηρεσίες λόγω εσωτερικών αδυναµιών  σπαταλούν 
πάρα πολύ  χρόνο  µέχρι την δηµοπράτηση του έργου , και µόλις πιέζονται για να το 
βγάλουν σε δηµοπρασία, βάζουν τον ελάχιστο χρόνο κατασκευής. Πάντα δεν φτάνει αυτός 
ο χρόνος για την κατασκευή. Από την άλλη δε µεριά υπάρχουν ένα σωρό ελλείψεις στη 
µελέτη, ένα σωρό προβλήµατα, που εκ των πραγµάτων αναγκαστικά θα πρέπει να δοθεί  
παράταση. Φανταστείτε τι θα γίνει, αν όλοι αύριο, που ξέρουν  αυτά,  δίνουν όλοι έκπτωση  
20% στον χρόνο, όπως είπε ο συνάδελφος  Μανδηλαράς πριν. Ουσιαστικά ακυρώνεται  
όλη αυτή η πρόταση και µετά, κατά τη διάρκεια της κατασκευής όλοι θα πρέπει να πάρουν 
παράταση για να ολοκληρώσουν το έργο. Τι θα γίνει τότε; Οι Υπηρεσίες θα εγκρίνουν; Η 
διαπλοκή, η συναλλαγή για κάποιους στο αποκορύφωµα και σίγουρα η καταστροφή για 
τους περισσότερους ανάδοχους. 

Πάµε µετά στο θέµα της εγγύησης. Τι σηµαίνει εγγύηση; Έχει προσδιοριστεί τι 
σηµαίνει εγγύηση σε κάθε έργο και τι αφορά; Είναι τελείως ειδικό θέµα. Εγγύηση ας πούµε 
στα κτιριακά. Κάνεις ένα σχολείο, πάνε και βάφουν µε τα σπρέι ή πάνε και σπάνε τα είδη 
υγιεινής. Όσοι κάνουν σχολεία, το ξέρουν. Θα σε υποχρεώνει µετά να αλλάζεις τα πάντα 
και να είσαι δέσµιος επ’ άπειρον; Ή θα καθίσει κανένας να προσδιορίσει ακριβώς το 
αντικείµενο της εγγύησης στη συγγραφή υποχρεώσεων. Θα υπάρχουν συνεχείς διενέξεις µε 
κατάληξη πάντοτε σε βάρος του αναδόχου. 

  Πιστεύω ότι το σύστηµα ανάδειξης αναδόχου θα πρέπει να είναι όπως είναι σε όλο 
τον κόσµο. Και εµείς να επιδιώξουµε και να ζητήσουµε να είναι πολύ  προσεγµένη η 
προσφορά µας. Να µην γίνεται  δηλαδή  την τελευταία στιγµή µε µια έκπτωση σε οµάδα 
εργασιών ή σε γενικό όριο. Να σταµατήσει το  «Πού θα πάνε οι άλλοι; Ας βάλω τόσο για 
να πάρω το έργο και βλέπουµε µετά». Να βρούµε τέτοια διαδικασία, που µπορεί να είναι 
ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου µε εσωτερική οµαλότητα, διαδικασίες που 
εφαρµόζονται αξιόπιστα σε ευνοµούµενα κράτη. 

 ∆ιαχωρισµό των έργων σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες τους 
(µικρά, µεγάλα µε πλήρη µελέτη, επείγοντα κ.α.) Όχι ο ίδιος νόµος για την εκτέλεση όλων 
των κατηγοριών. Τα  FIDIC που εφαρµόζονται στην Ευρώπη καθορίζουν διαφορετικούς 
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τύπους συµβολαίων για κάθε κατηγορία. ∆εν ξέρω αν κουβεντιάστηκε καθόλου στο 
Υπουργείο. Μας παρασέρνουν σε µια διαδικασία που πετάνε κάτι και ασχολούµαστε µ’ 
αυτό και δεν βλέπουµε κάτι άλλο που πράγµατι είναι το σωστό. ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή 
ακούγονται εδώ,  το όριο εφαρµογής του νέου συστήµατος  από τα 5.000.000 να πάει στο 
1.500.000.Κουβεντιάζουµε για το όριο χωρίς να αναλύουµε την ουσία της πρότασης και τις 
επιπτώσεις της. 

 Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το κατασκεύασµα θα δηµιουργήσει πολύ περισσότερα 
προβλήµατα.  

 Το θέµα της διαφάνειας, δεν είναι µόνο η ανάρτηση του έργου στο διαδίκτυο, η 
οποία είναι πάρα πολύ σηµαντική. ∆ιαφάνεια πρέπει να υπάρχει και στους ίσους όρους 
ανταγωνισµού, καθώς και στην αµερόληπτη λειτουργία των συντελεστών του ∆ηµοσίου. 

 Για να διασφαλισθεί η διαφάνεια θα πρέπει να γίνονται τα πάντα αυτόµατα. Να 
ανεξαρτητοποιηθεί το σύστηµα ανάδειξης αναδόχου όσο το δυνατόν περισσότερο από τη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Με τη διαδικασία που προτείνει το Νοµοσχέδιο µπλέκονται ακόµα 
περισσότερο τα πράγµατα και θα ενταθεί η διαπλοκή µε λιγότερους ανταγωνιστές.  

Υπάρχουν και άλλα σηµαντικά θέµατα, που πιστεύω ότι, επειδή σήµερα 
µαζευτήκαµε όλοι εδώ πέρα, θα πρέπει να τα θίξουµε και είναι και άµεσα.  

 Θέλω να πω για τη µη πληρωµή των λογαριασµών και ειδικά µέσα σ’ αυτή την 
κρίση που υπάρχει σήµερα. Ο ΣΑΤΕ έκανε ένα γράµµα προς τον Υπουργό Οικονοµικών. 
Είναι κι εδώ οι Μελετητές. Στις προηγούµενες ρυθµίσεις  του Υπουργείου Οικονοµικών, 
για τους Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων είχε θεσπισθεί  άρθρο που είναι πάρα πολύ σωστό, 
δηλαδή όταν  κύριος του έργου - πελάτης είναι το ∆ηµόσιο, η τιµολόγηση των µελετών του 
∆ηµοσίου θα γίνεται όταν γίνεται η πληρωµή και όχι όταν εγκρίνεται ο λογαριασµός..  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Μ.ΣΙΟΥΝΑΣ: ∆εν ξέρω τώρα σκέπτονται να το αναιρέσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει 
έχει θεσµοθετηθεί.  Σε µας, τους εργολήπτες, είναι ακόµα χειρότερα τα πράγµατα, γιατί 
εµείς πληρώνουµε ενσωµατούµενα υλικά, εργάτες, µηχανήµατα, εισφορές, ΦΠΑ 
προµηθευτών κ.α. ∆εν είναι µονάχα το προσωπικό που έχουµε στα γραφεία µας κλπ., που 
συντάσσουµε µελέτες. Οι εργολήπτες είµαστε  υποχρεωµένοι µέχρι 31/12 να κόψουµε τα 
τιµολόγια για τις εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί, άσχετα αν θα  πληρωθούν, 
φορολογούµαστε την επόµενη χρονιά για τα κέρδη από τιµολόγια που δεν εισπράξαµε από 
το Κράτος, πληρώνουµε εις επιπλέον προκαταβολή επόµενης χρήσης, έκτακτες εισφορές. 
Πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να δανεισθούν για να πληρώσουν. Αν αδυνατούν 
επιβάλλονται τα υπερβολικά πρόστιµα µε όλες τις συνέπειες που οδηγούν στην 
καταστροφή των επιχειρήσεων αλλά και ηµών των ίδιων. Γιατί εδώ έχουµε και ευθύνες τα 
µέλη του ∆.Σ., Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εφόσον η εταιρεία χρωστάει στην 
Εφορία.  Και επιπλέον δε, το πλέον τραγικό  είναι να επιστρέψουµε τον επόµενο από την 
τιµολόγηση µήνα  ΦΠΑ στο Κράτος την διαφορά µη εισπραχθέντος ΦΠΑ µείον  τον 
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πληρωθέντα ΦΠΑ στους προµηθευτές. «Επιστροφή» στο Κράτος (έτσι ονοµαζόταν παλιά 
και µετονοµάστηκε «προς καταβολή»), του ΦΠΑ που δεν εισπράξαµε από το Κράτος Αυτό 
αντίκειται σε οποιαδήποτε Νοµοθεσία Ευρωπαϊκή και παγκόσµια. 

Θα πρέπει να πάρουµε σοβαρά υπόψη, ότι από δω και πέρα θα πρέπει να 
προσφεύγουµε συνέχεια στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για  οτιδήποτε τέτοιο θέµα. Ό,τι είναι 
παράνοµο, παράλογο και αυθαίρετο, δεν µπορεί να σταθεί. Ακόµα δε, προτείνω να πάρουν 
απόφαση οι Εργοληπτικές Οργανώσεις και να πουν στα µέλη τους: Κανένας φέτος να µην 
κόψει τιµολόγιο στο τέλος της χρονιάς, εν γνώσει του. Και να κάνουµε και ο καθένας 
δήλωση στην Εφορία ότι: «∆εν κόβω γιατί επειδή  δεν µε έχετε πληρώσει, αδυνατώ να 
πληρώσω»..  

Τελειώνω. Πιστεύω ότι, όπως συνήθως,  έχει πιάσει µια αγωνία  το Κράτος, «να 
κάνω γρήγορα καλά και φτηνά έργα» και δεν βλέπει τις πραγµατικές αιτίες 
καθυστερήσεων, διάλυσης εργολαβιών, υπερβάσεων προϋπολογισµών κ.λ.π. Βρίσκουν την 
εύκολη και βολική απάντηση. Φταίνε οι εργολάβοι. Ετσι οι επιλογές που προτείνονται για 
το νέο θεσµικό πλαίσιο εντάσσονται µε αυτή τη λογική. 

Ακόµη δεν είναι τυχαίες οι επιλογές να εκχωρήσουν για διαχείριση διάφορα 
µικροέργα  των νησιών του Αιγαίου (κτιριακά, διαµορφώσεων, λιµενικά, υδραυλικά κ.λ.π.) 
στην ΕΓΝΑΤΙΑ, η οποία προφανώς θα  κάνει συνενώσεις έργων και θα προσκαλεί 
εταιρείες µεγάλων τάξεων, όπως έκανε στο παρελθόν. Θα αναφέρω δύο έργα, το ιατρείο 
Κουφονησίου 200 τ.µ. και τις αφαλατώσεις των νησιών. 

Στόχος είναι, πιθανώς να βλέπουν πάλι, ότι αν θα υπάρχουν  δύο, τρεις µεγάλοι 
όµιλοι οι οποίοι µπορεί να εκτελούν τα έργα και µε υπεργολάβους.. Είναι σίγουρο όµως, 
µικροί, µεσαίοι εργολάβοι και όλος ο εργολαβικός ιστός θα καταστραφεί.  Για δε τις 
µεγάλες εταιρείες αν θέλουν να είναι µεγάλες θα πρέπει να στραφούν στη εξωστρέφεια 
γιατί καµία εταιρία δεν µπορεί να είναι ευρωπαϊκού µεγέθους, στηριζόµενη µόνο και µόνο 
στην µικρή ελληνική οικονοµία. Ευχαριστώ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Μια παρέµβαση από τον κ.Μανδηλαρά. 

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ: Απλώς να δούµε και τις δύο όψεις του θέµατος. ∆ηλαδή η 
ΕΓΝΑΤΙΑ αυτή τη στιγµή πήρε 100 έργα περίπου, 80, πόσα πήρε, από το Νότιο Αιγαίο 
που ξέρω και άλλα τόσα από το Βόρειο, ακριβώς για να τα ωριµάσει. Όµως αυτό που 
πρέπει να προσέξουµε εκεί, είναι αν θα γίνονται απευθείας αναθέσεις ή απευθείας 
αναθέσεις στις µελέτες. Είναι γεγονός ότι αν ρωτήσουµε τους συναδέλφους που δουλεύουν 
στα µικρά έργα κάτω στις Κυκλάδες που ξέρω εγώ, όλοι λένε «να τα πάρει τα έργα η 
ΕΓΝΑΤΙΑ», διότι δεν βρίσκουν άκρη µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Πρόκειται περί µιας 
τραγικά οργανωµένης ∆ιοίκησης, η οποία είναι και αυθαίρετη και όλοι παρακαλούν να 
πάει η ΕΓΝΑΤΙΑ. ∆ηλαδή να δούµε και την άλλη όψη του θέµατος.  

Μ.ΣΙΟΥΝΑΣ: Στα δύο παραδείγµατα που αναφέρθηκα και το ξέρεις και πολύ καλά, το 
ένα είναι οι αφαλατώσεις, είναι πάρα πολύ ώριµο, δηµοπρατήθηκε και απλώς µετά από 
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ενστάσεις κλπ. σταµάτησε. Το δεύτερο, ειδικά το ιατρείο, υπάρχει µελέτη εγκεκριµένη και 
ήταν προς δηµοπράτηση. Από κει και πέρα βέβαια, όλοι οι Εργολάβοι που λες ότι 
συµφωνούν «να τα πάρει τα έργα η ΕΓΝΑΤΙΑ»,, εγώ βλέπω άλλα πράγµατα στο Αιγαίο. 
Γιατί στο Αιγαίο που το δώσανε την προηγούµενη φορά, υπήρξαν πάρα πολλά µεγάλα 
προβλήµατα και στην κατασκευή των έργων και στην επίβλεψη των έργων που δεν πάταγε 
κανένας και από την άλλη µεριά και στην πληρωµή του κόσµου που δούλεψε εκεί πέρα απ’ 
αυτούς που πήραν τα έργα  και ήταν όλοι ξένοι γνωστοί της ΕΓΝΑΤΙΑ από τα δικά της 
έργα. Άρα δεν λύνει τέτοιου είδους θέµατα που ανέφερε ο συνάδελφος Μανδηλαράς.. Αν 
θέλει να οργανώσει, τώρα και µε τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα έχει πράγµατι Τεχνικές 
Υπηρεσίες και ένας Νόµος τέτοιου είδους δεν κλείνει τα θέµατα, είναι ευκαιριακός. Λοιπόν 
να οργανωθεί σωστά το Κράτος και να προχωρήσουµε κανονικά, να ξέρουµε µε τι χαρτιά 
παίζουµε.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ.Πετρακόπουλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων 
Μελετών, θέλει να κάνει µια παρέµβαση για το θέµα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ. Θα ήθελα να τον 
παρακαλέσω, µια που πήρε τον λόγο, να µας πει για µια πρόταση την οποία έκαναν οι 
µελετητές στον κ.Ρέππα, την οποία εµείς µέχρι στιγµής δεν έχουµε τολµήσει να την 
κάνουµε, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή.  

Π. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΓΜ): Καταρχήν γεια σας.  Εγώ ζήτησα το 
λόγο ειδικά για την ΕΓΝΑΤΙΑ, επειδή ακούστηκαν τα σχετικά. 

Θα ήθελα να πω το εξής. Σωστά το βάζει ο κ.Μανδηλαράς από µια πλευρά. Επειδή 
όµως έχουµε ασχοληθεί πρώτοι απ’ όλους µε την ΕΓΝΑΤΙΑ και είµαστε αρκετά ώριµοι 
στο να δούµε πώς θα προχωρήσουµε, θέλω να βάλω ένα ερώτηµα: Πώς είναι δυνατόν να 
είναι αγνό το σύστηµα και πράγµατι να ενδιαφέρεται να προωθήσει τα έργα, την ώρα που 
από τις 5 αποφάσεις της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, στις 3 αποφάσεις δίνει δικαίωµα εκπονήσεως 
µελετών και στις 2 δεν το δίνει; Είναι τραγελαφικό. Το ίδιο πράγµα µπορεί να γίνεται και 
µε τα έργα και µε οτιδήποτε. Στις 3 αναφέρει ότι ανατίθεται στην ΕΓΝΑΤΙΑ το έργο της 
ολοκλήρωσης και επικαιροποίησης µελετών και στις άλλες 2 δεν το δίνει αυτό το 
δικαίωµα. Στις 3 Περιφέρειες το δίνει, στις 2 δεν το δίνει.  

Εµείς ζητήσαµε από το Υπουργείο να κάνει αλλαγή, µέχρι στιγµής κωφεύει, οπότε 
και εµείς είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται 
έργο που να ανήκει στις Μελετητικές εταιρείες και τους Μελετητές – αντίστοιχα µπορεί να 
ισχύει το ίδιο και για τους Εργολήπτες - χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπει η Νοµοθεσία. 

Θέτουµε όµως κι ένα άλλο σοβαρό θέµα για την ΕΓΝΑΤΙΑ. Στις µελετητικές 
εταιρείες επαναφέρεται το ανεκτέλεστο. Η ΕΓΝΑΤΙΑ, άραγε, δεν έχει κώλυµα 
ανεκτέλεστου;  

Αυτό το οποίο θέλω εγώ να πω, ακούγοντας τις απόψεις των µελών σας, είναι ότι 
συµφωνούµε απόλυτα µε τη θέση του κ.Σιούνα κι εµείς. Αυτό το οποίο λέµε, είναι ότι και 
για τις µελέτες θέλουµε να ισχύει ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη. ∆εν ζητάµε να 
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ανακαλύψουν οι αρµόδιοι την πυρίτιδα, αλλά να εφαρµόσουν ό,τι ισχύει στην Ευρώπη και 
όχι επιλεκτικά, γιατί αυτό γίνεται.  

Τελικά αυτά τα Νοµοσχέδια τόσο για τις µελέτες όσο και για τα έργα, στις µελέτες 
πιο έντονα, ουσιαστικά καλούνται να λύσουν ένα εσωτερικό πρόβληµα της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση έχει πρόβληµα να ελέγξει τον εαυτό της και στο όνοµα 
της διαφάνειας, µεταθέτει το πρόβληµα στους συνεργάτες της του ιδιωτικού τοµέα. Επειδή 
δεν µπορώ να ελέγξω την Επιτροπή που θα αναθέσει τη µελέτη, εισάγω τον θεσµό της 
οικονοµικής προσφοράς και µόνο, χωρίς τεχνική αξιολόγηση στις µελέτες. Σύστηµα που 
δεν εφαρµόζεται στην Ευρώπη, παρά µονάχα στην Κύπρο. Στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία 
που το είχαν, το αίρουν. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβούλευσης! Και να 
σας πω κάτι ακόµη; Όταν στην πρώτη συνάντηση µε το Υπουργείο, στην οποία είµαστε 
µαζί εργοληπτικές και µελετητικές επιχειρήσεις, ξεκίνησε ο Ειδικός Γραµµατέας, αρµόδιος 
για τα έργα, την οµιλία του είπε ότι: «Στις εργολαβίες απέτυχε το σύστηµα των ελευθέρων 
εκπτώσεων», ενώ ξεκινώντας ο Γενικός Γραµµατέας, αρµόδιος για τις µελέτες, είπε: «Στις 
µελέτες εισάγουµε το σύστηµα των ελευθέρων εκπτώσεων».  

Βέβαια έχουµε µια µόνιµη κόντρα Μελετητές και Εργολήπτες στο θέµα της 
ποιότητας των µελετών. Εµείς πάντα λέµε, ότι η ποιότητα εξαρτάται από τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για να δοθεί η µελέτη. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα δείτε µε τις νέες 
εξελίξεις και τις ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, τι ποιότητα µελετών θα παίρνετε.  

Όσον αφορά, τέλος, στη πρόταση που έχουµε κάνει, και έχουµε συζητήσει µε τον 
Γιώργο τον Βλάχο, ήταν µια δική µας πρόταση που πρέπει να έχει περάσει στον 
νοµοσχέδιο των µελετών µέχρι νεοτέρας: η εισαγωγή του συστήµατος της κληρώσεως για 
τα µέλη των Επιτροπών, είτε αυτά προέρχονται από τις Οργανώσεις είτε αυτά προέρχονται 
από το ∆ηµόσιο. Πρέπει κάποια στιγµή αυτό το πράγµα να καθαρίσει. Θεωρούµε ότι 
πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος συντασσόµενος ετησίως και για τους εκπροσώπους του 
∆ηµόσιου και για αυτούς των Φορέων και Οργανώσεων. Να υπάρχει αυτός ο κατάλογος, 
από την αρχή της χρονιάς κατατεθειµένος και να γίνεται κλήρωση µέσα απ’ αυτόν για τα 
µέλη των Επιτροπών. Ειδικά στο κοµµάτι που υπάρχει αξιολόγηση, το µέτρο αυτό είναι 
εντελώς καθοριστικό και ουσιαστικό. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Το θέµα αυτό της κλήρωσης των Επιτροπών, συζητήθηκε, απ’ ό,τι ξέρω, από 
το Υπουργείο. Το είχαµε πει και εµείς δειλά-δειλά είναι η αλήθεια. Ντράπηκα που 
βρεθήκαµε δεύτεροι µετά τις δύο Οργανώσεις των Μελετητών. Και ο ΣΕΓΜ και ο ΣΜΕ, το 
πρότειναν επισήµως. Εγώ καλώ και τους εκπροσώπους των άλλων Οργανώσεων που 
ξέρουν τι τραβάµε, που έρχεται ο καθένας που θέλει να στήσει µια δουλειά, επειδή τυχαίνει 
να είναι φίλος, να είναι γνωστός, να έχει προβλήµατα οικονοµικά και λέει: «Βάλε τον τάδε 
στην Επιτροπή αυτή να µε βοηθήσει» και προσπαθούµε να το αποφύγουµε. Και στο τέλος 
πάνε σε κάποιους οι οποίοι πουλάνε τις εκπροσωπήσεις, συνάδελφοι. Σήµερα υπάρχουν 
Οργανώσεις και Σύνδεσµοι Τοπικοί, οι οποίοι ζουν από τις εκπροσωπήσεις στους 
διαγωνισµούς, στις µελετο-κατασκευές και µάλιστα είναι και όλοι αυτοί και εναντίον των 
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µελετο-κατασκευών, αλλά στο στασίδι για να πάρουν το χαρτζιλίκι, είναι πρώτοι. Αυτό το 
πράγµα πρέπει να σπάσει, πρέπει να κοπεί και δεν το κόβει το Υπουργείο, γιατί και το 
Υπουργείο και οι ∆ήµαρχοι και οι Νοµάρχες θέλουν να ελέγχουν πώς θα αναθέτουν έργα.  

 Εγώ λοιπόν προτείνω αυτό το πράγµα να το κάνουµε σηµαία, που λένε οι 
Μελετητές, και δίνω συγχαρητήρια στις δύο Οργανώσεις και στους Προέδρους –λείπει ο 
κ.Αλεξόπουλος- και πρέπει να το κάνουµε και εµείς. Πρέπει να τελειώσει αυτό το 
παραµύθι. Έχουν αποτύχει όλα τα συστήµατα στην Ελλάδα, δεν εµπιστευόµαστε τίποτα, 
γιατί; Γιατί απέτυχε η αιτιολόγηση, συνάδελφοι; Γιατί οι Επιτροπές πιανόταν από πριν. 
Γιατί το σύστηµα µελέτη-κατασκευή θεωρείται τόσο κακό; Γιατί έχουν γίνει προσυµφωνίες 
από πριν, πού θα πάει το έργο. Γιατί συνεχίζονται οι απευθείας αναθέσεις και οι 
προεπιλογές, τη στιγµή που δύο από τους 7 εκπροσώπους  είναι είτε δικοί µας είτε του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου; Γιατί φροντίζουν πάντα αν δηµοσιευτούν –δεν τα θέλουν να τα 
δηµοσιεύσουν και οι αδελφές Οργανώσεις ακόµη- ποιοι πάνε στις αναθέσεις και στις 
πονηρές µελετο-κατασκευές, θα δείτε ότι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι µονίµως και µάλιστα 
είναι και άνθρωποι που δεν τους ξέρουµε στην πιάτσα. Γιατί αν πετύχω τον Κωνσταντινίδη 
σε µια Επιτροπή και µου κάνει λαδιά, θα τον ξαναβρώ και αύριο σ’ ένα διαγωνισµό ή τον 
Σαµψάνη ή οποιονδήποτε µαχόµενο Εργολάβο. Αν είναι όµως κάποιος ο οποίος δεν 
δουλεύει και ο οποίος ζει από αυτή τη δουλειά, δεν τρέχει τίποτα, πήρε το χαρτζιλίκι του 
και τελείωσε.  

Εγώ προτείνω το θέµα της κλήρωσης, το έχουµε πει και στο Τεχνικό Επιµελητήριο, 
να µπει ως αιχµή του δόρατος. Να δούµε αν και το Υπουργείο πραγµατικά θέλει τη 
διαφάνεια. Μια φορά τον χρόνο συντάσσεται ηλεκτρονικός πίνακας και από το ΤΕΕ –δεν 
ξέρω αν είναι ο Πρόεδρος, νοµίζω ότι έφυγε, το έχουµε συζητήσει όµως- και από τις 
Υπηρεσίες. ∆εν µπορεί ο ∆ήµαρχος, θα πω το παράδειγµα, να ορίζει την Επιτροπή, να 
κάνει τον διαγωνισµό, να αποφασίζει πού θα πάει το έργο, να εκδικάζει και τις ενστάσεις 
και µετά να λέµε τώρα για διαφάνεια και παραµύθια. Και αφορά και εµάς. Θα περιοριστεί 
λίγο η συνδικαλιστική µας δικαιοδοσία, δεν θα µπορούµε κι εµείς να κάνουµε 
παρεµβάσεις, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Το πράγµα έχει χοντρύνει.  

Ο κ. Κωνσταντινίδης. Κι αν θες, πες και γι’ αυτό τη γνώµη σου, ∆ηµήτρη, γιατί 
είσαι παθών κι εσύ. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Για το θέµα των κληρώσεων δεν το συζητάµε, είµαστε υπέρ. 
Θέλω να διευκρινίσω κάτι, διότι δηµιουργείται ένα θέµα µεταξύ ηµών και των συναδέλφων 
µας των Μελετητών. Όταν λέµε: «Οι µελέτες που έχουµε στα έργα δεν είναι καλές», δεν 
σηµαίνει ότι είναι οι µελέτες των µελετητικών γραφείων. Πρώτα απ’ όλα είναι οι µελέτες 
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ. Αν δείτε τις µελέτες βάσει των οποίων εκτελέστηκαν τα έργα της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ, θα τραβάτε τα µαλλιά σας, που οι περισσότερες έγιναν εσωτερικά ή οι 
µελέτες Νοµαρχιών. Και παρακάτω, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι όταν ζητάνε οι Μελετητές 
να γίνει γεωτεχνική έρευνα επαρκής, ποτέ δεν εγκρίνονται τα κονδύλια. ∆εν θέσαµε θέµα 
ότι είναι ανεπαρκή τα µελετητικά γραφεία. Θέσαµε θέµα ότι οι µελέτες βάσει των οποίων 
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εκτελούνται τα έργα, δεν είναι επαρκείς σε µεγάλη πλειοψηφία. Αυτό ήθελα να 
διευκρινίσω, για να µη δηµιουργούνται παρανοήσεις.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ.Κατσούλας και µετά είναι ο κ.Αγγελίδης, ο κ.Βλάχος από τη Χαλκίδα 
και ο κ.Μαυροδάκος και όποιος άλλος συνάδελφος θέλει.  

Κ.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΠΕ∆ΕΠ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΠΕΣΕ∆Ε): Πρώτα-πρώτα 
θέλω να ρωτήσω, κ. Πρόεδρε, αν είχατε καλέσει σήµερα εδώ το Υπουργείο;  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Είχα καλέσει τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τους δύο Γενικούς Γραµµατείς.  

Κ.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ: Γιατί την κάνω αυτή την ερώτηση; Πριν από ένα χρόνο είχα δει τον  
Υφυπουργό να έρχεται στις Σέρρες που είχε Συνέδριο η ΠΕΣΕ∆Ε και πανηγυρικά  να 
αναγγέλλει  κάποια πράγµατα.  Κατόπιν στη δική σας Γ.Σ. να είναι πάλι εδώ ο 
Υφυπουργός, να λέει πάλι  κάτι ποµπώδεις ανακοινώσεις και σήµερα, όταν άρχισε έστω 
κάποιος διάλογος, να είναι απών.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιο πανηγυρικά ερχόταν και πριν τις εκλογές, ερχόταν 
ακόµα πιο πανηγυρικά.  

Κ.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ: Σιγά-σιγά δηλαδή άρχισε να µειώνεται η παρουσία του.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Εν πάση περιπτώσει πριν τις εκλογές ήταν κοντά, διάλογος, συζήτηση κλπ. 
Τώρα έχουν κάποια δουλειά, είναι πηγµένοι, τους κυνηγάµε.  

Κ.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ: Ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέµε.  

 Πέρσι τέτοια εποχή ή λίγο αργότερα, τον Νοέµβριο νοµίζω, του 2009, ο Υπουργός 
κάλεσε σε µια πρώτη γνωριµία τις Εργοληπτικές Οργανώσεις. Σ’ αυτή τη συνάντηση στην 
οποία παρευρέθηκα εκ µέρους της ΠΕΣΕ∆Ε, µας είπε τότε επί λέξει ότι: «Θα κάνουµε 
αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων». Ποµπώδης έκφραση: 
«Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων».Αλήθεια, συνάδελφοι, 
αυτό το κείµενο που µας έστειλε  ηλεκτρονικά ο κ. Υπουργός το οποίο φυσικά έχετε δει 
και το έχετε διαβάσει, µοιάζει για αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου; Ή απλώς σε κάποια 
άρθρα του ισχύοντος Νόµου έχουν αλλάξει κάποιες λέξεις και έχουν απλώς µετακυλήσει 
κάποιες αρµοδιότητες, ευθύνες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις πλάτες του  εργοληπτικού 
κόσµου; Ό,τι δηλαδή δεν ήθελε ή δεν µπορεί να κάνει η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, το 
µετακυλύουµε στους Εργολάβους.  Στο Υπουργείο σήµερα διαδίδουν ότι µε αυτό το Σχέδιο 
Νόµου «Εµείς θα τους πιάσουµε τους εργολάβους».  «Εµείς θα τους πάρουµε πίσω τα 
λεφτά που κλέψανε». «Αυτούς τους κλέφτες, τους απατεώνες, θα τους βάλουµε τα δύο 
πόδια σ’ ένα παπούτσι». 

 Να τα πιάσουµε ένα-ένα. Για την Ανεξάρτητη ∆ιαχειριστική Αρχή. Είχαµε 
πράγµατι προτείνει στο Υπουργείο να κάνει µια Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά όχι αυτού του 
είδους την Ανεξάρτητη Αρχή που πάει να θεσµοθετήσει, που πραγµατικά δεν λέει τίποτα, 
γιατί τα παραπέµπει όλα, όσα πρέπει να γίνουν, σε κάποια Προεδρικά ∆ιατάγµατα και 
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Υπουργικές Αποφάσεις. Και φυσικά ξέρετε ποια µορφή παίρνουν τελικά οι Νόµοι µετά 
αυτά τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα.  

Είχαµε πει λοιπόν, ότι θα πρέπει να θεσµοθετηθεί µια Ανεξάρτητη Αρχή η οποία θα 
έχει παράρτηµα σε κάθε Νοµό και όχι µόνο Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα. Αρµοδιότητες 
αυτής της Ανεξάρτητης αρχής θα είναι οι µελέτες, η χρηµατοδότηση και η δηµοπράτηση 
του έργου έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία εφαρµογή του Νόµου. Γιατί έχετε διαπιστώσει όλοι, 
συνάδελφοι, ότι η κάθε Αρχή που δηµοπρατεί, εφαρµόζει τον Νόµο κατά το δοκούν.  Και 
αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή φυσικά   να εµπλέκεται και στην επίβλεψη του έργου, όχι  όµως 
µε τον τρόπο που το λέει το σχέδιο Νόµου. Το Σχέδιο Νόµου αναφέρει  «Όποιο έργο είναι 
µεγάλο και εµπίπτει στις αρµοδιότητές της,  θα πηγαίνει, θα κάνει µια αυτοψία, για να 
επιβάλει τις ποινές στον Ανάδοχο». ∆ηλαδή αυτοψία και ο Ανάδοχος πληρώνει.                 
Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι λέει σήµερα. ∆εν λέει όµως πουθενά για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,  
αυτή που επιβλέπει το έργο,  θα της κάνει έλεγχο;  Θα µπορώ κι εγώ, αν µε έχουν αδικήσει,  
να πω ότι εδώ παρανοµούν; Ασφαλώς όχι. ∆ιαβάστε εκεί που αναφέρει τις αρµοδιότητες 
της Ανεξάρτητης Αρχής και δεν θα συναντήσετε  πουθενά απολύτως καµιά αναφορά για 
έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.  

Κι ερχόµαστε στο άλλο, στο θεσµικό πλαίσιο αυτό που µας εµφάνισαν για 
αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου. Πενήντα άρθρα, πενήντα φορές τις αρµοδιότητες και 
τις ευθύνες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης τις µεταβιβάζει στον Ανάδοχο.  

Πάµε λοιπόν σ΄ ένα διάλογο παρωδία, όπου θα συζητάµε για τις πενήντα αρνητικές 
προτάσεις, µήπως και διορθωθούν οι είκοσι από αυτές και φυσικά να συναινέσουµε  να 
περάσει όλο το Νοµοσχέδιο. 

Έγινε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Σύνδεσµο της Αθήνας και υπήρξε οµόφωνη 
απόφαση. Αυτό το θεσµικό πλαίσιο είναι απαράδεκτο. Προάγει την  αδιαφάνεια και τη  
συναλλαγή. Γι’ αυτό το καταγγέλλουµε και  ζητάµε από τον Υπουργό να το πάρει πίσω, 
γιατί δεν είναι νέο θεσµικό πλαίσιο. Και να συστήσει Επιτροπή η οποία θα έχει 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα πότε θα τελειώσει το έργο της, στην οποία θα συµµετέχουν 
και οι Εργοληπτικές Οργανώσεις µε εκπροσώπους τους και εκεί µέσα να γίνει ένας σωστός 
διάλογος για την πραγµατική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου, αν φυσικά το 
Υπουργείο το επιθυµεί. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε όχι µόνο δεν θα εξαλείψει την 
παθογένεια για την οποία υποτίθεται   ότι  γίνεται η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, αλλά 
θα την προάγει και θα την αυξήσει  στο  έπακρον.  

Θα µου πείτε: «Μα δεν θα κάνετε προτάσεις;» Θα τις κάνουµε, αλλά σας είπα πού 
θα καταλήξει. Κάποιες απ’ αυτές θα πει ο Υπουργός «Εντάξει, έχετε δίκιο». Και µε τη δική 
µας συναίνεση θα περάσει τελικά ένα Νοµοσχέδιο που θα βάλει λουκέτο  σχεδόν στο 
σύνολο των εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Να πάµε λίγο στα επιµέρους. Όσον αφορά τον επανέλεγχο των επιµετρήσεων, την 
επιβολή αρνητικών λογαριασµών και την έγκριση του ΑΠΕ η οποία αν καθυστερήσει 
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πέραν του τριµήνου τεκµαίρεται η απόρριψη, εγώ θα πρότεινα στους συναδέλφους, κάθε 
φορά που θα καταθέτουν  έναν ΑΠΕ να ζητάνε ταυτόχρονα και διακοπή εργασιών µέχρι 
την έγκριση. Από τις νέες εργασίες του ΑΠΕ δεν εκτελούµε καµία πριν την έγκριση,  γιατί 
αν εκτελέσουµε, θα εκτελέσουµε το σπίτι µας. Εκεί που δεν θα µπορούν να αιτιολογήσουν 
την απόρριψη οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, θα το πηγαίνουν πίσω-πίσω, θα περνάει το τρίµηνο  
θα απορρίπτεται ο ΑΠΕ και θα βρίσκει  τον µπελά του ο ανάδοχος.  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Κ.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ: Να µπει. Άµα το θέλει έτσι, πολύ ευχαρίστως να γράψει ότι: «Αυτές τις 
εργασίες για τις οποίες µιλάτε στον ΑΠΕ, δεν θα τις εκτελέσετε  µέχρι να τις εγκρίνουµε». 
«Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτών». Να το δω. Αλλιώς ποιος από µας θα είναι εκείνος που 
θα βάλει το κεφάλι του στον ντορβά, που λέγαµε στο χωριό µου, για να πάει να εκτελέσει 
εργασίες µη εγκεκριµένου  ΑΠΕ ;  

 Έχει µέσα, για να µη µακρηγορώ, τρείς νέους τρόπους ανάθεσης των έργων. Ο ένας 
είναι αυτός που λέει σύστηµα  πολλαπλών κριτηρίων, που ανέπτυξε προηγουµένως ο 
συνάδελφος Μανδηλαράς. Εµείς είµαστε τελείως αντίθετοι Αυτό και αν είναι διαπλοκή.  
Όποιος έχει τη  δυνατότητα  να φέρει  µεγάλη εγγυητική επιστολή σε βάθος χρόνου, θα 
παίρνει και το έργο. Και φυσικά όποιος έχει τη διαπλοκή και τη δυνατότητα για τον χρόνο 
εκτέλεσης του έργου να πάρει – που θα πάρει παρατάσεις, θα παίρνει ξανά το έργο. 
∆ιαφάνεια είναι αυτό, συνάδελφοι; Άρα για µας απορρίπτεται παντελώς. Μα θα µου πείτε 
ότι: «Αναφέρει  για πάνω από τα 4.800.000,00 € και εσένα, συνάδελφε, η εταιρία σου είναι 
τρίτης τάξης και πηγαίνεις στα µικρότερα». Ναι αλλά έχει στο τέλος  και ένα παραθυράκι, 
ότι µπορεί µε Υπουργική Απόφαση, άµα το ζητήσει ο Φορέας, να πάει και σε έργα 
µικρότερου προϋπολογισµού. Για µας απαράδεκτο σύστηµα. Αν βέβαια οι µεγάλοι 
πραγµατικά το θέλουν, ας κάνουν  µια δοκιµή και θα δούµε.  

 Πιο κάτω έχει και έναν άλλον που τον λέει «ανταγωνιστικός διάλογος». Το έχετε 
προσέξει αυτό, το έχετε διαβάσει; Θα πηγαίνουµε στην Υπηρεσία, θα κάνουµε συζήτηση 
κατ’ ιδίαν η κάθε  Επιχείρηση που θα έχει προεπιλεγεί και προσκληθεί στο διαγωνισµό για 
πόσα γκολ έβαλε η ΑΕΚ στον ΑΡΗ, και µετά θα βγαίνει συµπέρασµα ότι το έργο 
ανατίθεται στην τάδε  επιχείρηση.  Ωραία πράγµατα!  

  Και ένα τρίτο  σύστηµα, το µε κατ΄ αποκοπήν τίµηµα. Χωρίς  µελέτη, χωρίς ακόµη 
ούτε προµελέτη µε µόνο κάποιες προδιαγραφές και σύµφωνα µε αυτές, θα δίνεται  
προσφορά και για ότι προκύψει µετά ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να το εκτελέσει. Πέστε 
µου αν κανένας από µας µπορεί να το κάνει αυτό. Άρα καταλήγω στο συµπέρασµα. Κύριε  
Υπουργέ, πάρτε το πίσω όσο είναι καιρός.  Αν πραγµατικά ενδιαφέρεστε  για τη διαφάνεια 
στην κατασκευή των έργων. Πάρτε το πίσω και ελάτε όλοι µαζί πραγµατικά να 
συζητήσουµε, να φτιάξουµε πραγµατικό νέο θεσµικό πλαίσιο, για να διαχειριστούµε έστω 
αυτή τη φτώχεια µας, την πείνα µας την οποίαν έχουµε σήµερα,  αλλά δίκαια, τίµια και µε 
διαφάνεια.  
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 Και κάτι το οποίον είχε πέσει στην αντίληψή µου για την κλήρωση των επιτροπών 
∆ηµοπράτησης.  Εγώ, συνάδελφε Πρόεδρε, έχω στα χέρια µου και το έχω εδώ, µια κάποια 
κόπια που κυκλοφορούσε λίγο παλαιότερα, που έλεγε ότι το πρωί της ηµέρας  του 
διαγωνισµού θα κληρώνεται η Επιτροπή. Σ’ αυτό που µας έδωσαν, εξαφανίστηκε. Πώς; 
Βγάλτε τα συµπεράσµατά σας.  

 Λοιπόν αυτά τα λίγα, για να µην τρώω τον χρόνο, γιατί είναι πολύτιµος και πρέπει 
να εκφραστούν όλοι οι συνάδελφοι.  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ.Κατσούλα. Ο κ.Αγγελίδης, µετά ο κ.Βλάχος και µετά ο 
κ.Μαυροδάκος. 

Γ.ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. ΣΠΕ∆Ε ΕΒΡΟΥ): Γιώργος Αγγελίδης λέγοµαι, 
από την Αλεξανδρούπολη. Και µια φωνή από την επαρχία. Πρώτα-πρώτα γι’ αυτό που είπε 
ο κ. Αλεξίου και είναι η βασική αρχή µιας κουβέντας που πρέπει να γίνει. Με ποιο τρόπο 
πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να µιλάµε για µια συρραφή παρεµβάσεων, συµπληρώσεων και 
τροποποιήσεων ή για ένα θεσµικό πλαίσιο; Αυτό το οποίο παρουσιάστηκε είναι συρραφή 
παρεµβάσεων, συµπληρώσεων, αποσπασµατικών κιόλας και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
∆ιοίκηση και πώς αυτή θα καβαλήσει καλύτερα στο άλογο για να χειραγωγήσει το παιχνίδι 
κατά των κατασκευαστών.  

Αν θα µιλήσουµε για ένα θεσµικό πλαίσιο, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να ζητήσουµε 
από τον εαυτό µας και από τον συνοµιλητή µας την Πολιτεία, να παραδεχθεί αν οι 
συνιστώσες που λαµβάνουν µέρος σ’ αυτό που λέµε παραγωγή έργων, δηλαδή ο Φορέας 
κατασκευής, η ∆ιοίκηση, η µελέτη και ο Ανάδοχος, είναι οι συνιστώσες που θα πρέπει να 
µας προβληµατίσουν, ποιοι όροι θα θεσµοθετηθούν για να είναι ισόρροπη η σχέση τους και 
η συµµετοχή τους µέσα στην παραγωγή των έργων.  

Αυτόµατα γεννιέται το ερώτηµα: Εµείς σαφώς προβληµατιζόµαστε και 
αναρωτιόµαστε και προσπαθούµε για το πώς θα κάνουµε ένα πλαίσιο θεσµικό για τα 
δηµόσια έργα, για την παραγωγή τους. Η Πολιτεία θέλει παραγωγή έργων; Έχει σκοπό να 
συνεχίσει την παραγωγή των έργων; Κι αυτό γιατί το αναφέρω; ∆εν είναι ρητορικό το 
ερώτηµα. Αλλά κυρίως µε αφορµή αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει η πολιτεία προς 
αυτό τον τοµέα. Ή θεωρεί ότι µέσω των Σ∆ΙΤ παράδειγµα ή µέσω των Ανώνυµων 
Εταιριών καλύπτεται το ζήτηµα. Θίχθηκε  εδώ ο ρόλος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και ο παλαιότερος 
και ο νεότερος που προσπαθεί τουλάχιστον η Πολιτεία να της δώσει. Μήπως µέσω αυτών 
θεωρεί η Πολιτεία ότι παραγωγή δηµοσίων έργων δεν βλέπει µπροστά της;  

Αυτά βέβαια είναι στοιχεία που πρέπει να µας οδηγήσουν, εµάς τουλάχιστον, να 
σταθούµε θεσµικά προβληµατιζόµενοι στο τι θα προτείνουµε. Και θα πρέπει να 
επιµείνουµε για όλα και όχι στη λογική του: «Σφάξε µε αγά µου ν’ αγιάσω», να µείνουµε 
µακριά από εκείνο που δήθεν δεν µας αναλογεί. ∆εν µας αναλογεί τι πρέπει να έχει η 
∆ιοίκηση σαν ρόλο και σαν υποχρεώσεις; ∆εν µας αναλογεί η µελέτη τι υποχρεώσεις και 
από ποιους θα πρέπει να συνιστώνται αυτές οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα και οι 
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συνέπειες; Απέναντι σε όλα αυτά εποµένως, ήταν και η πρώτη µου αναφορά που είχε γίνει 
και παλαιότερα στην αρχή της συζήτησης ενόψει του θεσµικού πλαισίου που έλεγε το 
Υπουργείο. 
 ∆εν µπορεί, απλώς δια στόµατος Πρωθυπουργού να παραδέχεται µεν η Πολιτεία ότι 
η ∆ιοίκηση και δη στον δικό µας τον τοµέα, στην παραγωγή των έργων, αποτελεί µια σειρά 
από µήτρες διαφθοράς και διαπλοκής, αλλά να µην προσεγγίζουµε, ούτε εµείς ούτε η 
Πολιτεία, αυτά τα ζητήµατα.  

 Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο τουλάχιστον εµείς, µε την κουβέντα που γίνεται 
ανάµεσά µας, θεωρούµε ότι δεν είναι στα πλαίσια της θεσµικής προσέγγισης του 
προβλήµατος, είναι να δεχόµαστε να µπαίνουν τοίχοι ή διαχωρισµοί σε έννοιες µικρού – 
µεγάλου έργου, µικρής – µεγάλης επιχείρησης και πάει λέγοντας. Πρέπει να θεωρούµε ότι 
η πολυµορφία, η πολυνοµία, η πολύ-προσέγγιση των προβληµάτων, είναι στρατηγική 
διάλυσης και όταν διαλύω, διαφεντεύω. Είναι αποπροσανατολισµός να ξεκινάµε και να 
λέµε ότι άλλα ζητήµατα πρέπει να αφορούν τα µικρά έργα, άλλα ζητήµατα τα µεγάλα, 
άλλα τις µικρές επιχειρήσεις, άλλα τις µεγάλες επιχειρήσεις. Η βάση των προβληµάτων και 
των κανόνων που διέπουν την παραγωγή των έργων, είναι η ίδια, είτε είναι µικρότερο είτε 
µεγαλύτερο είτε ανώτατου επιπέδου έργο ή επιχείρησης. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά και 
δηµοπρατείται ένα έργο, το ίδιο τραγικό είναι και για τη µικρή επιχείρηση και για τη 
µεγαλύτερη επιχείρηση. Και να µην κάνω τώρα εδώ αναφορά αυτών των στοιχείων που 
διαµορφώνουν το περιεχόµενο αυτού του επιχειρήµατος που λέω.  

 Αυτοί οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους τους Φορείς, και γιατί άραγε να 
είναι πολλοί οι Φορείς παραγωγής των έργων; Έναν Φορέα κατασκευής πρέπει να έχει το 
δηµόσιο έργο, αυτό που µε όποιο κουστούµι και να φορά, µε την ειδοποιό µορφή της 
χρηµατοδότησης που προέρχεται, κατά πλειοψηφία τουλάχιστον, από κοινωνικούς πόρους. 
Άρα όλοι αυτοί οι Φορείς, πρέπει να έχουν ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων παραγωγής των 
έργων. Γιατί ακριβώς αυτοί οι ενιαίοι κανόνες συνιστούν, βοηθούν, οδηγούν σε ένα 
πλαίσιο κοινών κανόνων υγιούς ανταγωνισµού και επιχειρηµατικότητας. Αυτό είναι που 
εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει εµείς να διεκδικούµε, τον υγιή ανταγωνισµό και την 
υγιή επιχειρηµατικότητα. Και ένα τέτοιο πλαίσιο υγιούς ανταγωνισµού δεν µπορεί παρά να 
στηρίζεται σε ένα πλαίσιο ενιαίο αρχών και ενιαίο Φορέα παραγωγής των έργων.  

 ∆εν θα µπω στις λεπτοµέρειες. Μένω εκεί, στο στοιχείο που έχει να κάνει ότι ο 
όποιος προβληµατισµός µας θα πρέπει να ξεκινάει ότι τα ίδια προβλήµατα τα θεσµικά είναι 
για κάθε µέγεθος έργων και για κάθε µέγεθος επιχείρησης.  

 Η Πολιτεία δεν µας ακούει. Είπε πάλι ο πραγµατικά εκτιµητέος πολύ σε εµένα ο κ. 
Αλεξίου, ότι έµεινε µόνος ο ΣΑΤΕ και ότι γενικά ο Κλάδος ο Εργοληπτικός διασπασµένος 
δεν εισακούγεται, παλεύει διηρηµένος. Και πώς ένας διηρηµένος Κλάδος, να µπορέσει να 
προωθήσει προτάσεις και διεκδικήσεις; Πάλεψε και εκείνος πολύ. Του θυµίζω ότι στις 27 
Σεπτεµβρίου εκδικάστηκε η αναγνώριση ενός Καταστατικού, που µε πολύ πόνο, µε πολύ 
βάσανο, µε πολύ ανάλυση, µε πολύ προβληµατισµό, συντάχθηκε ένας Καταστατικός 
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Χάρτης για µια ενιαία Οργάνωση. Πιστεύω ότι τα υγιή κοµµάτια απ’ όλες τις Οργανώσεις 
το αγκάλιασαν και συνεχίζουν να το αγκαλιάζουν. Ένας τέτοιος δρόµος αναρωτιέµαι, τι 
έχει να φοβηθεί από κάποιους σώγαµπρους, κ. Αλεξίου; Έτσι κι αλλιώς και στην Ήπειρο 
το λέτε αυτό τον όρο, άρα τον καταλαβαίνετε. Εποµένως ιδού ο δρόµος. Σε ένα-δύο µήνες, 
θα είναι το καταστατικό πλαίσιο έτοιµο. Αυτές οι δυνάµεις, οι υγιείς δυνάµεις της 
επιχειρηµατικότητας του Κλάδου µας, ας το αγκαλιάσουν, ας γίνουµε ένα, τουλάχιστον σε 
ό,τι αφορά την πραγµατική φωνή του επαγγέλµατός µας. Οι σώγαµπροι ας κάτσουν στις 
καρέκλες τους σφιχταγκαλιασµένοι µ’ αυτές. Από µας εξαρτάται.  

 Τι κάνουµε; Εγώ δεν διαφωνώ ότι θα πρέπει πρωτίστως να µας απασχολήσουν τα 
καθηµερινά προβλήµατα. Αλλά θα διαφωνήσω αν αυτά τα καθηµερινά προβλήµατα θα τα 
αποσυνδέσουµε από τα θεσµικά, έστω και αν υπάρχει το επιχείρηµα ή ο προβληµατισµός 
ότι δεν µας αναλογούν. Μας αναλογεί να υπάρχει ∆ιοίκηση και µελέτη και Φορέας υγιής, 
για να παράγονται κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις τα έργα. ∆εν θα πρέπει να 
ξεπουλήσουµε το δικαίωµα να επιµείνουµε για σωστή ∆ιοίκηση, η Πολιτεία η ίδια πρέπει 
να κάνει σωστή τη ∆ιοίκηση, ώστε να µην αποτελεί µήτρα διαφθοράς και διαπλοκής. Εµείς 
θα πρέπει, κάνοντας τρεις-τέσσερις στήλες αυτών των συνιστωσών που επηρεάζουν την 
παραγωγή των έργων, να προτείνουµε κάτω από κάθε επικεφαλίδα τις προτάσεις µας για 
όλα. Η Πολιτεία από κει και πέρα ας αναλάβει τις ευθύνες της. Αν θέλει µόνο να 
ασχοληθεί µε το πώς θα χειραγωγήσει µε τον χειρότερο τρόπο τους Αναδόχους, θα είναι ο 
Νόµος χάρισµα του όποιου ισχυρίζεται ότι θα κάνει Νόµο στον οποίο θα διαφωνούν οι 
Εργολάβοι. Ούτε έργα θα υπάρχουν, ούτε εργολάβοι θα υπάρχουν τότε µέσα από τέτοια 
εξέλιξη.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Αγγελίδη. Ο κ. Βλάχος Βασίλης. Και µετά είναι ο 
κ.Μαυροδάκος.   

Β.ΒΛΑΧΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ): Χρόνια 
τώρα το ίδιο βιολί έχουµε. Αλλάζουµε το θεσµικό πλαίσιο, το λέµε θεσµικό πλαίσιο. Τις 
αλλαγές που θα µπορούσαν να γίνουν µε Εγκυκλίους και µε τροπολογίες σε Νοµοσχέδια, 
τα λέµε θεσµικά πλαίσια. Και τι έγινε; Θα καταστραφούµε από αυτό το πράγµα που 
γίνεται; Όχι. ∆εν καταστραφήκαµε από τα τιµολόγια του Σουφλιά. Σιγά!  

Ο εργολαβικός χώρος δεν έχει πρόβληµα από τέτοια Νοµοσχέδια. Είναι η πιο 
σκληρή παραγωγική τάξη της Ελληνικής κοινωνίας. Και θα µου πεις τώρα: «Καλά, ρε 
Βλάχο, ποια παραγωγική; Αφού οι περισσότεροι παραπαίουν, οι περισσότεροι έχουν 
χρέη», το ένα, το άλλο. Εκεί είναι το πρόβληµά µας. Αν ρωτήσουµε όλο τον κόσµο, έχει να 
λαµβάνει 10, χρωστάει 3. Στο άρθρο 99. Συνάδελφοι, ό,τι και να κάνει το Υπουργείο των 
∆ηµοσίων Έργων το παλιό, δεν µας τροµάζει, δεν έχουµε πρόβληµα. Εγγυητικές θέλει; Θα 
του βρούµε, µα είτε πλαστές, είτε δανεικές, θα του βρούµε. Έργα θέλει να κάνει; Θα τα 
βρούµε, θα τα κάνουµε.  

Αυτό που µας ενδιαφέρει, συνάδελφε Πρόεδρε του ΣΑΤΕ και συνάδελφοι όλοι, 
είναι πώς θα πληρωθούµε. ∆εν έχουµε λόγο, συνάδελφοι, να πηγαίνουµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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Γιατί, συνάδελφοι, πηγαίνετε οι Πρόεδροι κάθε εβδοµάδα στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, να συζητήσετε 
τι; Γι’ αυτές τις περιβόητες καµπύλες που µας είπε ο Στάθης ο Μανδηλαράς; Πάλι θα 
εκφυλιστούν, πάλι θα βρούµε τρόπο όπως και παλαιότερα. Γιατί και στον µαθηµατικό τύπο 
οι προθέσεις του Υπουργείου αγαθές ήταν. Πρέπει να πηγαίνουµε στο Υπουργείο 
Οικονοµικών κάθε εβδοµάδα, Πρόεδρε Βλάχο, αυτό θα µας λύσει το πρόβληµα. ∆εν µας 
αφορά το ΥΠΕΧΩ∆Ε πλέον, ας κάνει ό,τι θέλει, γιατί θα κάνει ό,τι θέλει. Και όποιος 
πιστεύει ότι είτε µε ενιαία φωνή, που δυστυχώς δεν µπορεί να την έχουµε, είτε όποιος 
πιστεύει ότι µε παρεµβάσεις, που δυστυχώς είναι αδιάφορη η Πολιτεία από τις 
παρεµβάσεις µας, θα καταφέρουµε κάτι, δεν καταφέρνουµε τίποτα. Αύριο το πρωί να έρθει 
το Υπουργείο και να σου πει: «Βλάχο, φέρε µου τι θες, να στο κάνω πράξη». Και να πας να 
πάρεις έργα και να σε αφήσει απλήρωτο. Που θα καταλήξουµε όλοι; Εκεί θα καταλήξουµε. 
Γιατί έχουµε χάσει το δάσος και βλέπουµε το δένδρο; Γιατί έχουµε αναλωθεί όλοι σ’ αυτή 
την κουβέντα; Έχουµε πολιτικές ηγεσίες στον τόπο µας οι οποίες είναι κενές, πολιτικές 
ηγεσίες που βγαίνουν µόνο στο µπαλκόνι, να λένε ότι: «Θα τα βάλω µε τους Εργολάβους. 
Άρα το Νοµοσχέδιό µου είναι καλό». Ποιο Νοµοσχέδιο; 5 άρθρα είναι.  

Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να συζητάµε πλέον για το θεσµικό πλαίσιο, δεν 
θα καταφέρουµε τίποτα. Άντε και να καταφέρουµε το µεγαλύτερο που σας λέω εγώ, το 
καλύτερο για µας είναι να δεχθεί το Υπουργείο να κάνει τους διαγωνισµούς σε δύο στάδια, 
θα είναι πραγµατικά ένα βήµα για καλύτερες συνθήκες, αν το δεχθεί το Υπουργείο αυτό, 
αλλά δεν πιστεύω ότι θα το δεχθεί κι αυτό βέβαια. Και από κει και πέρα, να στρέψουµε την 
προσοχή µας, τις δυνάµεις µας και τους στόχους µας, εκεί που πραγµατικά θα µας λύσει το 
πρόβληµα της βιωσιµότητας των επιχειρήσεών µας. Ευχαριστώ πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο Τάκης ο Μαυροδάκος; Όχι. Άλλος συνάδελφος έχει να πει κάτι ή να 
απαντήσει; Ο κ.Τζήκας. 

Γ.ΤΖΗΚΑΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΣΠΕ∆ΕΘ – ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΠΕΣΕ∆Ε): Λέγοµαι Τζήκας 
Γιώργος, είµαι µέλος του ∆.Σ. του ΣΠΕ∆ΕΘ και ταυτόχρονα µέλος του ∆.Σ. της ΠΕΣΕ∆Ε. 
Στην αίθουσα αυτή είµαστε καµιά εκατοστή άτοµα. Είµαι σίγουρος ότι αν κάνω κατ’ ιδίαν 
κουβέντες και µε τους εκατό, θα υπάρχουν εκατό διαφορετικές απόψεις. Στη σηµερινή 
δύσκολη κατάσταση που βιώνουµε όλοι, δεν θα καθίσω να αναλύσω τα κακά του νέου 
θεσµικού πλαισίου, όπως είπε ο κ.Κατσούλας, διαφηµίστηκε πάρα πολύ µε ποµπώδεις 
εκφράσεις περί δηµιουργίας ενός νέου θεσµικού πλαισίου και έχουµε καταλήξει στο 
κείµενο που έχουµε δει όλοι, το έχουµε διαβάσει όλοι.  

 Επί του πρακτέου. Εγώ πιστεύω ότι ο µόνος τρόπος για να µπορέσουµε να κάνουµε 
κάτι, είναι αν πάµε ενωµένοι. Το να πηγαίνει µόνος του ο ΣΑΤΕ, µόνη της η ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, 
µόνη της η ΠΕΣΕ∆Ε, και να υποβάλει κάποιες προτάσεις και µετά να βγαίνει και να 
κοµπορρηµονεί ότι κάτι πέτυχε, διόρθωσε ένα «και», αφαίρεσε ένα κόµµα ή κάτι έκανε και 
να λέει ότι «το πέτυχα εγώ αυτό», είναι ό,τι χειρότερο. Για µένα στην αρχή του διαλόγου 
αυτού, όταν ο Υπουργός κάλεσε εκατό Φορείς για να συζητήσουν για το θεσµικό πλαίσιο 
και κάποιοι χάρηκαν, γιατί είπαν ότι «ανοίγει η πόρτα του διαλόγου, θα πάµε, θα 
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καταθέσουµε απόψεις, θα εισακουστούµε», εγώ διαφώνησα ριζικά τότε. ∆ηλαδή η 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ ή της κάθε εξουσίας, είναι το διαίρει και βασίλευε. Φώναξε εκατό να 
καταθέσουν όλοι τις απόψεις τους, να τις πετάξει όλες στον κάλαθο των αχρήστων και να 
κάνει ό,τι θέλει, αυτό έκανε.  

 Εγώ λέω τώρα ότι µόνο µια λύση υπάρχει, πρέπει να πάµε ενωµένοι. Επειδή είµαι 
και θιασώτης της ενοποίησης, µε τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ τον φίλο µου τον Γιώργο τον 
Βλάχο και µε άλλους από τον ΣΑΤΕ, καθίσαµε επί δύο χρόνια σε µια Επιτροπή 
Ενοποίησης και καταλήξαµε σ’ ένα κείµενο. Πάει καλά αυτή η ιστορία της ενοποίησης. 
Προχωράµε τρεις Οργανώσεις, ο ΣΑΤΕ, η ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και η ΠΕΣΕ∆Ε. Ας µην κάνουµε 
πίσω. Έστω και την τελευταία στιγµή ας προχωρήσουµε. Πώς; Ας πάµε αυτή τη στιγµή οι 
τρεις Οργανώσεις, οι πέντε αν θέλετε, όλοι µαζί, έχουµε προσυπογράψει ένα κείµενο 
θέσεων και αρχών για το νέο θεσµικό πλαίσιο. Ας µείνουµε λοιπόν σε εκείνες τις θέσεις, 
που πιάναµε όλα τα θέµατα: Της αδιαφάνειας, των απευθείας αναθέσεων. Είναι ένα 
κείµενο λιτό και λειτουργικό.  

Άρα εγώ λέω ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι τρεις Οργανώσεις, να πούµε και στις 
άλλες, στο κείµενο αυτό και να πούµε στον Υπουργό να ξεκινήσει από εκεί. Να µην πάµε 
µε νέες προτάσεις. Είναι ένα κείµενο πολύ σηµαντικό, για όποιους δεν το ξέρουν, όπου 
βάζει όλα τα θέµατα αυτά που µας αγγίζουν: Της διαφάνειας, της Ανεξάρτητης Αρχής, των 
απευθείας αναθέσεων, των πρόσθετων εγγυητικών κλπ. Άρα η δική µου η θέση είναι, να 
ξαναπάµε σ’ ένα τραπέζι διαλόγου µε τον Υπουργό, µε αυτές τις προτάσεις που έχουν 
προσυπογράψει οι τρεις Οργανώσεις. Ευχαριστώ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Θέλω να πω πάνω σ’ αυτά που είπε ο Γιώργος ο Τζήκας, τον οποίον τον 
σέβοµαι και τον εκτιµώ βαθύτατα, ότι προτάσεις από κοινού κάναµε, Γιώργο, ΣΑΤΕ, 
ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε. Κάναµε προτάσεις από κοινού, απερρίφθησαν όλες. ∆ηλαδή αυτό 
το «όλοι µαζί» είναι καλό, είναι σωστό, αλλά νοµίζω ότι θέλει πολύ περισσότερη 
επεξεργασία από το να κάνουµε µια κοινή πρόταση. ∆ηλαδή πρέπει να έχουµε πραγµατικά 
σοβαρές θέσεις και να προτείνουµε και πράγµατα που µας πονάνε. Το να κάνουµε 
ευχολόγια… Γιατί ξέρεις, οι κοινές προτάσεις µερικές φορές, υποχωρώντας ο ένας, 
υποχωρώντας ο άλλος ... Πρέπει να κάνουµε προτάσεις που πονάνε. Συγκεκριµένα θέµατα. 
Και τα µόνα θέµατα που νοµίζω ότι σήµερα πονάνε την πολιτική ηγεσία, είναι το θέµα της 
αδιαφάνειας και το θέµα της καθυστέρησης της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, αυτά τα δύο τους 
πονάνε, αυτά είναι τα προβλήµατα για τα οποία λογοδοτούν. Τα υπόλοιπα να µη 
χρησιµοποιήσω εκφράσεις πού τα γράφουν.  

Και πρέπει να καταλάβουµε και ποιοι είµαστε και τι δυνατότητες έχουµε. Εδώ οι 
φορτηγατζήδες µε 30.000 φορτηγά έκλεισαν όλους τους δρόµους και δεν πέρασαν τίποτα 
στο τέλος. Εµείς να κάνουµε απεργία, είναι αδύνατον. Να κάνουµε αποχές από τις 
δηµοπρασίες, τις κάναµε και είδατε ότι δεν είχαµε ουσιαστικά κανένα αποτέλεσµα. Να 
κάνουµε κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις κλπ., µην το πιστεύετε ότι µπορεί να γίνει. Εγώ 
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θέλω να είµαι αντικειµενικός, δεν θέλω να κοροϊδεύω και να λέω λόγια και επαναστάσεις 
κλπ., τη στιγµή που είναι προδιαγεγραµµένα τα πράγµατα. 

Τι µπορούµε να κάνουµε; Μπορούµε µόνο να παρέµβουµε σε θέµατα 
δηµοσιότητας. Έχουµε γνωστούς σε εφηµερίδες, έχουµε αναπτύξει ένα δίκτυο σοβαρό. Να 
βάλουµε κορυφαία θέµατα, όπως το θέµα αυτό που είπαµε, το θέµα της κλήρωσης. Όχι να 
αναθέτει ο Υπουργός ή ο ∆ήµαρχος έργο. Αυτό που λένε, να το εφαρµόσουν. Λένε ότι 
θέλουν να µην υπάρχει καµία δυνατότητα παρέµβασης από την οποιαδήποτε ηγεσία στο 
ποιος θα πάρει το έργο. Αυτό αν θέλουν να το κόψουν, εκεί µπορούµε πραγµατικά να τους 
ξεµπροστιάσουµε, να το πω έτσι.  

Σε τέτοια θέµατα πρέπει να παρέµβουµε και πρέπει να κάνουµε και την αυτοκριτική 
µας και εµείς και το ΤΕΕ και οι Μελετητές που ίσως είναι και πιο µπροστά µ’ αυτά που 
έχουν πει µέχρι στιγµής. ∆εν νοµίζω ότι έχουµε άλλες δυνατότητες. Λυπάµαι, αλλά 
δυνατότητα κινητοποιήσεων σήµερα δεν έχει ούτε η εργατική τάξη, όχι µόνον εµείς. Να 
βλέπουµε σε ποιο πλαίσιο είµαστε. Πριν από 5-6 χρόνια, µε τον Κώστα τον Κατσούλα πάλι 
είµαστε µαζί, µε τον Μιχάλη τον Αλέπη, πήγαµε και κάναµε µια παρ’ ολίγον κατάληψη 
του Υπουργείου, τελικά και εκεί δεν έγινε τίποτα. Σήµερα αν γίνει το ίδιο, δεν θα 
µαζευτούν ούτε εκατό. Να καταλάβουµε πού είµαστε και τι µπορούµε να πετύχουµε.  

Το µόνο που µπορούµε να πετύχουµε, έχει σχέση µε τα θέµατα διαφάνειας. 
Μπορούµε να πάµε στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια, που είπε ο Μάρκος ο Σιούνας, να 
προσφύγουµε, να βάλουµε ∆ικηγόρους ακριβοπληρωµένους αν χρειάζεται, αν και έχουµε 
καλούς ∆ικηγόρους. Αυτά µπορούµε να κάνουµε. ∆ηλαδή, να δούµε τα πλαίσια που 
µπορούµε να κινηθούµε και να δούµε τι µπορεί να φέρει αποτέλεσµα. ∆εν θα συγκινηθεί 
κανείς αν του πούµε ότι οι Εργολήπτες δεν πάνε καλά, δεν συγκινείται κανείς. Εδώ δεν 
πάνε καλά οι συνταξιούχοι, δεν πάνε καλά οι δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν πάνε καλά οι 
εργαζόµενοι, κάθε µέρα απολύονται. Μέχρι τέλος του χρόνου θα πάει, λέει, 1.000.000 ο 
αριθµός των ανέργων. ∆ηλαδή τι να πούµε εµείς; Ότι οι Εργολάβοι δεν βγάζουµε λεφτά; 
«Σκασίλα µου» θα πει ο καθένας.  

Να δείξουµε ότι δεν γίνεται απορρόφηση του ΕΣΠΑ. ∆εν µπορεί η Χώρα να κάνει 
τις επενδύσεις, οι οποίες είναι έτοιµες, είναι κολληµένα τα πάντα και πώς θα ξεκολλήσουν. 
Και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί αυτή τη στιγµή, ουδέν κακόν αµιγές καλού, µέσα 
στην κρίση που υπάρχει της ελληνικής κοινωνίας, το θέµα της διαφάνειας είναι σηµαντικό 
και το αποδέχονται όλοι. Όχι από χριστιανική άποψη ή από ηθική άποψη, από άποψη 
παραγωγική και λειτουργική. ∆εν µπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και όλα τα έργα του 
ΕΣΠΑ που έχουν δηµοπρατηθεί και οι µελέτες-κατασκευές, στις οποίες γίνεται της 
κακοµοίρας από ενστάσεις, και άλλα που έχουν δηµοπρατηθεί και πάνε µε πλαστές 
εγγυητικές και παίρνουν 65% και 80% έκπτωση, και πάλι και αυτά σταµατηµένα. Πρέπει 
να δείξουµε και να κάνουµε πρόταση, πώς θα ξεκολλήσουµε απ’ αυτά.  

Εγώ θέλω να πω εντελώς επιγραµµατικά, ότι το θέµα του τρόπου ανάθεσης πρέπει 
να το δούµε όχι όπως το έβαλε ο Κώστας ο Κατσούλας, σε όλα τα άλλα που είπε, 
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συµφωνώ. Αλλά ο τρόπος ανάθεσης όπως υπάρχει σήµερα, είναι ό,τι χειρότερο. Και είπε 
και ο Βασίλης ο Βλάχος ότι: «Εµάς µας ενδιαφέρει µόνο το Υπουργείο Οικονοµικών». 
Χθες πήρε κάποιος ένα έργο µε 52% έκπτωση.  Εάν βρεθεί ένα σύστηµα ανάθεσης που να 
µπορεί να µειώσει την έκπτωση στο 32%, ώστε να υπάρξει ένα εύλογο κέρδος και όχι 
ζηµία, πρέπει, ως ΣΑΤΕ να το επιδιώξουµε. Και γι’ αυτό το σύστηµα ανάθεσης είναι 
σηµαντικό ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να δουλέψουµε αξιοπρεπώς, γι’ αυτό πάµε στο 
Υπουργείο. Και αυτό θα το κανονίζει το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων 
κλπ., το παλιό ΥΠΕΧΩ∆Ε, αυτό θα το κανονίζει, δεν θα το κανονίζει το Υπουργείο 
Οικονοµίας. Γι’ αυτό πάµε στο Υπουργείο, συνάδελφε. Σωστό είναι αυτό που λες, ότι από 
τη στιγµή που δεν γίνονται πληρωµές, υπάρχει τεράστιο πρόβληµα, αλλά µην είµαστε 
µηδενιστές όµως. Χθες στην Αθήνα τουλάχιστον βγήκαν 100 διαγωνισµοί, τα ξέρετε, και 
θα βγουν και άλλα. Αυτά να τα περισώσουµε, να µην πάνε µε µέσο όρο έκπτωση 60% και 
70% ή να µην πάνε µε απευθείας αναθέσεις, αυτό ζητάµε από το Υπουργείο.  

Με συγχωρείτε. Ο κ.Μανδηλαράς και εν συνεχεία θέλει να κάνει ορισµένες 
διευκρινίσεις ο κ.Καραβοκύρης. Παρακαλώ τον κ. Μανδηλαρά µια που θα είναι στο βήµα, 
επειδή είναι για ένα θέµα που το ξέρει καλά, να αναπτύξει το θέµα του χρόνου εγγύησης 
και συντήρησης.  

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ: Τον τελευταίο καιρό, συνάδελφοι, µεταξύ µας και στα 
πηγαδάκια, θέτουµε ζητήµατα τα οποία δεν ακούστηκαν εδώ και ήθελα να τα βάλω, µήπως 
δηµιουργηθεί ένας προβληµατισµός και σηκωθούµε και πούµε πέντε πράγµατα.  

Παραδείγµατος χάριν το θέµα της µελέτης-κατασκευής που µας τυραννάει τόσο 
καιρό. Όπου πάµε σε µελέτη-κατασκευή, είναι, σχεδόν µε βεβαιότητα, στηµένη, τα ξέρετε 
πολύ καλά. Οι συνάδελφοι που τα στήνουν, µπορεί να είναι και εδώ µέσα και εγώ µπορεί 
να είµαι, δεν ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Θέλω να δούµε το θέµα, αν µπορούµε 
θεσµικά να ξεπεραστεί µέσα από διαδικασίες που θα προτείνουµε στον Νόµο, εν πάση 
περιπτώσει ό,τι είναι αυτό, µήπως προτείνουµε κάποιες διαδικασίες τις οποίες όλοι τις 
θέλουµε, εγώ πιστεύω ότι τις θέλουν και αυτοί ακόµα που στήνουν τις δουλειές. ∆ιότι οι 
άνθρωποι χρηµατοδοτούν αυτό το να µην το πω πώς, το χρηµατοδοτούν και είναι και σε 
δάνεια για τα χρηµατοδοτήσουν. Υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουµε αυτό το θέµα;  

 Ένα άλλο ζήτηµα επίσης, είναι και τα µέλη µας που µας εκπροσωπούν στις 
Επιτροπές και στα διάφορα Τεχνικά Συµβούλια. Έχουµε κατακτήσει ένα πάρα πολύ 
σηµαντικό ζήτηµα, που είναι η εκπροσώπηση στα Τεχνικά Συµβούλια. Εάν πραγµατικά 
αυτό λειτουργεί καλά, είναι πάρα πολύ σηµαντικό, υπάρχει η φωνή µέσα του Εργολάβου. 
Είναι πάρα πολλές φορές, ξέρετε πολύ καλά, στα Τεχνικά Συµβούλια, ακόµα και η 
Υπηρεσία να θέλει να µας προστατεύσει, δυσκολεύεται πάρα πολύ σ’ ένα Τεχνικό 
Συµβούλιο που συµµετέχουν και διάφοροι άλλοι να προασπίσει τα συµφέροντα του 
Εργολάβου, διότι αυτόµατα αποκτά µια ρετσινιά. Εκείνη την ώρα λοιπόν η εκπροσώπηση 
η δική µας είναι πάρα πολύ σηµαντική, να πει πέντε πράγµατα.  
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 Όµως τι έχει γίνει µε τα Τεχνικά Συµβούλια; Και το λέω ανοιχτά, για να ξέρει και ο 
Γιώργος. Έχουν γίνει µαγαζάκια κυριολεκτικά της κάθε Εργοληπτικής Οργάνωσης. Είναι 
δυνατόν να τίθεται ζήτηµα; Μαζευόµαστε οι Πρόεδροι και βάζουν ένα ζήτηµα –εγώ είµαι 
κάθετα αντίθετος- ότι αυτό το Συµβούλιο θα ανήκει στην ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, το άλλο Συµβούλιο 
στον ΣΑΤΕ, το άλλο Συµβούλιο στην ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, το άλλο Συµβούλιο στο ΣΤΕΑΤ. Τα 
ξέρετε αυτά; ∆ηλαδή εσείς κάθεστε σπίτι σας ή στο γραφείο σας και παίζουν στην πλάτη 
σας; Θα τεθεί ένα θέµα ουσιαστικό σ’ αυτά τα ζητήµατα;  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ: Κάτσε να τα πω τώρα. Μην µε κόβεις. Θα τα πω όλα και µετά. 
Ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή στο Συµβούλιο του ΜΕΕΠ που κρίνονται τα πτυχία σας, 
υπάρχουν άνθρωποι που είναι 10 χρόνια εκεί; Ξέρετε ότι στο Συµβούλιο του ΜΕΚ 
υπάρχουν άνθρωποι που εναλλάσσονται άλλα 10 χρόνια; Σας αφορά αυτό το ζήτηµα; Θα 
πείτε τίποτα; Ή να σηκωθούµε να φύγουµε, αφού ήπιατε τον καφέ σας;  

 Είναι ζητήµατα που νοµίζω ότι πρέπει να τα θέσετε και να σηκωθείτε όλοι να 
µιλήσετε, εκτός και αν δεν σας καίει. Σας ενδιαφέρουν οι απευθείας αναθέσεις; Σας 
ενδιαφέρουν τα συστήµατα; Θέλετε να σας τα αναλύσω κιόλας πώς γίνονται, µήπως 
στήσετε και εσείς καµία δουλειά ή δεν σας ενδιαφέρουν; Θα σας τα πω, τον ξέρω τον 
τρόπο πολύ καλά.  

 Κάτι θέλατε να ρωτήσετε για το θέµα της εγγύησης και συντήρησης. Υπάρχει 
διαφορά στην εγγύηση και στη συντήρηση, αυτό που λέγαµε πριν. Βέβαια η διαφορά αυτή, 
όταν έχεις µια Υπηρεσία η οποία θέλει να λειτουργήσει εκβιαστικά, είτε εσύ εν πάση 
περιπτώσει δεν έχεις τη δυνατότητα να προσβάλεις µια άποψή της και κάθεσαι και κάνεις 
και τη συντήρηση, αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα. Αλλά η εγγύηση από τη συντήρηση, είναι 
πάρα πολύ συγκεκριµένη η διαφορά της. Στο σχολείο που έλεγε πριν ο συνάδελφος 
Μάρκος, δεν είναι δυνατόν να εννοείται εγγύηση, όταν πάει ο πιτσιρικάς και γράφει πάνω 
στους τοίχους, αυτό σαφέστατα είναι θέµα συντήρησης, δεν είναι θέµα εγγύησης. Όταν 
σπάσει ένα τζάµι ή σπάσει την καρέκλα µε ένα λοστό, είναι θέµα συντήρησης. Αλλά το 
θέµα να φτιάξεις ένα σχολείο και µετά…  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται).  

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ: Αλλά το ζήτηµα το να φτιάξεις ένα σχολείο και µετά από 2 
χρόνια να στάζει από την οροφή, είναι σαφέστατα θέµα εγγύησης, έτσι; Βέβαια, µακάρι να 
ήταν αυτού του είδους οι διαφωνίες, διότι αυτές είναι σαφείς για µένα. Υπάρχουν όµως 
πάρα πολλά τα οποία είναι σε γκρίζα περιοχή. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτηµα. Αν οι 
Υπηρεσίες λοιπόν είναι σοβαρές, βεβαίως εκεί έχεις τη δυνατότητα να έρθεις σε µια επαφή 
µαζί τους και να κρίνετε ποιο είναι συντήρηση και ποιο είναι εγγύηση.  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται).  

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ: Έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά αυτό είναι το γενικότερο θέµα 
της ∆ιοίκησης. Μην ξαναβάζουµε πάλι το θέµα της ∆ιοίκησης. 
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ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται).  

ΕΥΣΤ.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ: Το 70% που δίνουµε σήµερα, στηρίζεται…; Το 70% δεν είναι; 
Εν πάση περιπτώσει, το θέµα είναι θέµα εκτίµησης. Ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα 
λειτουργήσει ένα πράγµα στην πράξη. Ξέρετε πολύ καλά, ότι ο µαθηµατικός τύπος δεν είχε 
εκ των προτέρων εκτιµηθεί το πώς θα λειτουργούσε στην πράξη. Ούτε είχε εκτιµηθεί ότι 
θα τριπλασιάζονταν οι εργοληπτικές εταιρίες. Στην πράξη λοιπόν λειτούργησε 
διαφορετικά. Όποιος είχε δει τον µαθηµατικό τύπο τότε, αυτόµατα στο µυαλό του πήγαινε 
το εξής: Αφού ούτως ή άλλως ο µαθηµατικός τύπος είναι µια κλήρωση, διότι όλοι θα 
πηγαίνανε στο 35%, 35,1, 35,2 κλπ., στα κτιριακά λέω τώρα, οπότε θα ήταν ένα είδος 
κλήρωσης. Το µυαλό µας πήγαινε: Αφού θα γίνει κλήρωση µέσα, γιατί να µη γίνει έξω στο 
3% έως το 35%; Τελικά δεν λειτούργησε έτσι όµως, λειτούργησε αλλιώς.  

 Εγώ πάντως θα ήθελα οι συνάδελφοι να µιλήσουν για τα θέµατα της δικής µας 
διαφάνειας και όχι της διαφάνειας που περιµένουµε απέξω. Ας ξεκινήσουµε από µας. Η 
διαφάνεια η δική µας είναι πιο σηµαντική. Ευχαριστώ. 

Β.ΒΛΑΧΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται).  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Τους εκπροσώπους στα Τεχνικά Συµβούλια τους όρισε η Συντονιστική 
Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους Προέδρους, τους Γενικούς Γραµµατείς και τους 
Αντιπροέδρους των Οργανώσεων τις οποίες εκλέξαµε εµείς, όλοι οι συνάδελφοι. Μ’ αυτό 
τον τρόπο ορίστηκαν.  

 Άλλος συνάδελφος να τοποθετηθεί; Ο κ. Κοκκίνης που έλεγε ότι πρέπει να γίνει 
ενηµέρωση των συναδέλφων, να ακούσουµε απόψεις κλπ., έχει να πει κάτι;  

 Θέλω ένα πράγµα να προσέξουµε σήµερα. Η µόνη συγκέντρωση ανοιχτή που 
γίνεται για τον Νόµο, είναι αυτή εδώ σήµερα και εγώ είχα επιφυλάξεις αν πρέπει να γίνει 
στο Συµβούλιο. Βλέπω ότι όλοι διαµαρτύρονται στα πηγαδάκια, όλοι διαµαρτύρονται 
στους διαγωνισµούς, τι κάνετε, τι γίνεται, και τελικά στα κρίσιµα θέµατα δεν θέλει να 
µιλήσει κανείς. Ίσως αποδειχθεί ότι κάποιες άλλες τακτικές του τύπου «δεν κάνω ποτέ 
Συνέλευση», «τα µέλη µου δεν τα λογαριάζω καθόλου», «προτείνω ό,τι θέλω», δυστυχώς 
λυπάµαι, µε µεγάλη λύπη το λέω, µήπως αποδειχθούν πιο αποτελεσµατικές. ∆ηλαδή δεν 
πρέπει να έχουµε µαζικές διαδικασίες; ∆εν πρέπει να υπάρχουν Συνελεύσεις; ∆εν πρέπει να 
συζητούνται τα θέµατα;  

 Ο κ.Μαυροδάκος και ο κ.Σαµψάνης θέλουν να τοποθετηθούν.  

Π. ΜΑΥΡΟ∆ΑΚΟΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΣΑΤΕ) : Είχα γραφτεί οµιλητής, απέσυρα την οµιλία 
µου, αλλά µετά τη δευτερολογία του Προέδρου, προκλήθηκα να µιλήσω. 

 Πραγµατικά ήµουν ένα από τα µέλη του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ που επέµενα πάρα πολύ να 
γίνει η σηµερινή συγκέντρωση για την ενηµέρωση των συναδέλφων. Ο λόγος που απέσυρα 
την οµιλία µου ήταν ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι αναφέρθησαν εκτενώς σε όσα θα 
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επεσήµαινα και εγώ.  Παίρνω όµως τελικά τον λόγο για να µην κατηγορηθώ ότι δεν 
εξέφρασα και εγώ τις απόψεις µου.  

 Θα σας απασχολήσω µόνο για το σύστηµα ανάθεσης των έργων, χωρίς να σηµαίνει 
ότι τα υπόλοιπα ζητήµατα που τέθηκαν σήµερα δεν είναι εξίσου σοβαρά. Θεωρώ ότι αυτό 
το σύστηµα που σήµερα προτείνει το Υπουργείο µε το νοµοσχέδιό του, είναι χειρότερο από 
το υφιστάµενο σύστηµα της µειοδοσίας, αφού όχι µόνο δεν λύνει το πρόβληµα των 
µεγάλων εκπτώσεων, αλλά επιτρέπει – για να µη πω προτρέπει – σε µεγαλύτερη διαπλοκή 
στη διαδικασία ανάθεσης των έργων. Είµαι σίγουρος ότι όλοι µας, και εγώ µέσα σ’ αυτή τη 
διαδικασία, θα προσπαθούµε να προσφέρουµε τον µεγαλύτερο δυνατό χρόνο εγγύησης στο 
έργο, την µικρότερη δυνατή οικονοµική προσφορά καθώς και τον συντοµότερο χρόνο 
κατασκευής του έργου για να µπορέσουµε να αναδειχθούµε ανάδοχοι του εκάστοτε 
δηµοπρατούµενου έργου. Άρα λοιπόν οι πραγµατικές εκπτώσεις θα µένουν ως έχουν 
σήµερα, και από κει και πέρα, θα είµαστε εκτεθειµένοι στις ορέξεις της εκάστοτε 
αναθέτουσας αρχής, επιβλέποντα µηχανικού κ.ο.κ. Ο κάθε ένας από εµάς, είτε µε πλαστές 
εγγυητικές είτε µε οποιαδήποτε άλλη διαπλοκή µέσα στις Υπηρεσίες, ανάλογα µε τη 
συνείδησή του αλλά και τον βαθµό έκθεσής του στις τράπεζες και τις υποχρεώσεις, θα 
είναι αναγκασµένος να χάνει και την αξιοπρέπειά του και αρχίζει και τις συναλλαγές µε τις 
διάφορες Υπηρεσίες.  

Και η ίδια η Πολιτεία θα είναι αυτή που θα µας έχει οδηγήσει στη διαπλοκή. Ε, δεν 
µπορεί λοιπόν µια Πολιτεία όταν βγαίνει έξω και διαδίδει και λέει: «Εγώ είµαι υπέρµαχος 
της διαφάνειας», η ίδια µε Νοµοσχέδιά της να ευνοεί τις συνθήκες γιγάντωσης της 
διαπλοκής. Είµαι κάθετα αντίθετος. 

Και θα µου πει κάποιος: «Καλά, και τι προτείνεις; Το σηµερινό σύστηµα  ανάθεσης 
των έργων, το µειοδοτικό, είναι απαράδεκτο, είναι καταστροφικό, διαπλοκή υπάρχει πάλι. 
Άρα τι λες;» Γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι εγώ είµαι υπέρµαχος του µαθηµατικού τύπου, 
δηλαδή, ενός µειοδοτικού συστήµατος στο οριακό κόστος εργασιών .  

Συγκεκριµένα, προτείνω, όπως και προ διετίας πρότεινε ο ΣΑΤΕ στο συνέδριο που 
συνδιοργανώθηκε µε το ΤΕΕ, τον  µαθηµατικό τύπο των δύο (2) σταδίων. ∆ηλαδή: 

Α) στο πρώτο στάδιο επίδοση των δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών και 
οριστικοποίηση του πίνακα των ορθώς συµµετεχόντων, µε την εκδίκαση των ενστάσεων 
των πιθανώς απορριπτόµενων. 

Με την εφαρµογή του σταδίου αυτού αποφεύγονται οι δικαστικές διαµάχες των 
προσφυγών από τρίτους βάλλοντες προσφορές άλλων προκειµένου µε την ακύρωση των να 
έλθει το έργο σ’ αυτούς. Έτσι επιτυγχάνεται ο σκοπός της γρήγορης διαδικασίας 
κατακύρωσης του έργου, που δεν την επιτυγχάνει σήµερα  το υφιστάµενο σύστηµα. 

Β) Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η επίδοση των οικονοµικών προσφορών και η 
αποσφράγιση αυτών αυθηµερόν ενώπιον όλων των διαγωνιζοµένων και εξάγεται το 
αποτέλεσµα του τελευταίου µειοδότη. 
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 Έτσι όλα τα νοσηρά έκτροπα του παρελθόντος αποφεύγονται (αντικαταστάσεις 
οικονοµικών φακέλων, µέθοδοι αποκρυπτογράφησης των οικονοµικών προσφορών κλπ). 

Επισηµαίνω ότι το προτεινόµενο σύστηµα είναι αυτό που ίσχυε κατά την ηµέρα 
κατάργησης του, αλλά µε διαφοροποιήσεις για την αποφυγή της οµαδοποιήσεως 
προσφορών και καθοδήγησης του µαθηµατικού τύπου (από οµάδα πτυχίων). 

Οι νοµικοί έχουν επισηµάνει ότι ενδεχοµένως να υφίστανται ορισµένα προβλήµατα 
από την υιοθέτηση του ως συστήµατος που προτείνω. Ας βοηθήσουν να ξεπεραστούν, 
ώστε η πρόταση να γίνει λειτουργική.  Τουλάχιστον για τα έργα κάτω από το όριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και θέση του Συνδέσµου µας. Για τα µεγαλύτερα έργα πάλι 
µπορούµε να το λύσουµε αυτό και έχουµε και παραδείγµατα και σε άλλες συγκεντρώσεις 
τα έχουµε πει αυτά τα πράγµατα εδώ.  

Συνάδελφοι, κακά τα ψέµατα. Έτσι και τους αφήσουµε, δηλαδή, όχι να τους 
αφήσουµε, δεν έχουµε τη δύναµη να µην τους αφήσουµε, αυτό θα το κάνουν, αλλά 
τουλάχιστον να µην τους ευλογούµε. Τουλάχιστον να µην τους λέµε ναι, δίνοντας 
συγχωροχάρτι στην Κυβέρνηση, είναι λάθος αυτό. Η διαπλοκή θα µεγαλώσει. Να µην τα 
ξαναλέω τώρα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω εγώ. Είµαι κάθετος σε αυτό το πράγµα, 
δηλαδή, και όσο µπορώ από τη µεριά µου σαν µέλος του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ θα το παλέψω 
αυτό και θα καταψηφίσω αυτό το πράγµα σαν άτοµο. Ευχαριστώ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο Τάκης Παπανικολάου. 

∆.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ): Με ανήγγειλε ήδη ο 
Πρόεδρος. ∆ηµήτρης Παπανικολάου από Θεσσαλονίκη. Αντιλαµβάνοµαι λοιπόν την 
αγωνία ούτως ειπείν του Προέδρου µας (κ. Βλάχου) στο ρητορικό του ερώτηµα: «Μήπως 
δεν πρέπει να προβαίνουµε σε τέτοιες διαδικασίες», συνελεύσεις κλπ. Όµως θέλω να τον 
διαβεβαιώσω, ότι και επιτυχία έχει αυτή η συνάντηση και µαζική είναι και κόσµος 
κουβαλήθηκε από διάφορα µέρη της Ελλάδος. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας ενδοιασµός 
για το αν πρέπει τα ζητήµατα αυτά να λύνονται συλλογικά, να εκφράζουµε την άποψή µας. 
Συνεπώς, Πρόεδρέ µας (κ. Βλάχο), νοιώθω την αγωνία σου, ηγείσαι αυτής της 
προσπάθειας ως Πρόεδρος εκλεγµένος που είσαι δικός µας, ωστόσο όµως πάρε το µήνυµα 
ότι και επιτυχηµένη ήταν η συνάντηση και τρέξαµε από όλα τα µέρη της Ελλάδος για να 
καταθέσουµε τις απόψεις µας.  

Τι µένει όµως τώρα σε σας, σε σχέση µε τον καινούργιο Νόµο που πάνε να 
περάσουν για τα δηµόσια έργα; ∆ανείζοµαι δύο λόγια, ή  ένα κοµµάτι της άποψης του κ. 
Βλάχου Βασίλη και η κεντρική ιδέα είναι αυτή: Συνάδελφοι, ο Νόµος θα περάσει βρέξει-
χιονίσει, µε µικρές ή µεγάλες αλλαγές. Σε µας µένει το εξής απλό. Να ζητήσουµε κάποιες 
βελτιώσεις του νόµου που ούτως ή άλλως θα ψηφισθεί. Και εδώ συντάσσοµαι, Πρόεδρε, µε 
την άποψή σου, ότι οι φορτηγατζήδες καταλύσανε τη µισή Ελλάδα και δεν πετύχανε 
τίποτα.  
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Τι θα πετύχουµε εµείς; Μπορούµε όµως κάτι να πετύχουµε. Τι; Στον ρόλο σας τον 
συντονιστικό ως Προέδρου, ως ∆ιοίκησή µας, µένει να κάνετε το εξής. Αφού ακούσατε τις 
απόψεις όλων, και δεν είναι απαραίτητο να µιλήσουν όλοι, διότι καλυφθήκαµε σε πολλά 
ζητήµατα. Οι απόψεις ακούστηκαν. Αφού ακούστηκαν λοιπόν οι απόψεις, πρέπει να 
συλλέξετε, να σταχυολογήσετε πέντε σηµεία και να πατήσουµε σ’ αυτά, να ζητήσουµε 
τουλάχιστον αυτά να περιληφθούν στον καινούργιο Νόµο, τουλάχιστον αυτά. Και είναι 
πέντε σηµεία, δεν θα τα επαναλάβω, που έχουν ακουσθεί εδώ σήµερα. Απλώς σε σας µένει 
να τα ξεκαθαρίσετε λίγο, έτσι ώστε να πάτε στην ηγεσία του Υπουργείου και να τους πείτε: 
«Θέλουµε 1, 2, 4, 5 πράγµατα». Έναν κοινό τόπο.  

Ας πούµε το ζήτηµα το πρώτο, που έχετε θέσει από πολύ παλαιά, της ηλεκτρονικής 
ταυτότητας του κάθε έργου, είναι κάτι απλό που όµως ακόµη δεν γίνεται. Ας πατήσουµε σ’ 
αυτό. Ας πετύχουµε το ελάχιστο, το 1, το 2, το 3. Μη ζητούµε να αλλάξει ο Νόµος, διότι 
δεν έχουν σκοπό,  να εφεύρουν ένα καινούργιο σύστηµα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας 
προχωρήσουµε σ’ αυτή τη βάση, να απαιτήσουµε  πέντε πράγµατα, αλλά εφικτά, επιτέλους 
να γίνουν.  

Ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία και έτσι πρέπει να γίνονται 
οι διαδικασίες, µαζικά και δηµοκρατικά. Ευχαριστώ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο Μιχάλης ο Αλέπης και ο κ.Καραβοκύρης µετά έχει να πει κάτι.  

Μ.ΑΛΕΠΗΣ: Από όλα όσα ακούστηκαν, βγαίνει από µένα ένα συµπέρασµα, ότι τελικά 
όταν κάνεις κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο, είναι περισσότερο αδιαφανές. Και είναι 
γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία συνέχεια συνθέτουν το οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο, 
τροποποιώντας και κολλώντας και άλλες ∆ιατάξεις κλπ., το κάνει πιο σύνθετο και είναι 
συνέχεια υπέρ της αδιαφάνειας. Βέβαια κρατάω αυτά τα οποία ελέχθησαν, ότι πρέπει εµείς 
πρώτοι να ξεκινήσουµε κάποια πράγµατα, µεταξύ µας να λύσουµε αφού αποδεχθούµε 
κάποιες καταστάσεις.  

 Για τα ΜΕΚ φερ’ ειπείν. Σε καθένα έργο, τουλάχιστον σε σοβαρά έργα, η 
Υπηρεσία σε υποχρεώνει να έχεις ένα οργανόγραµµα και στο οργανόγραµµα αυτό να 
βάλεις ποιος είναι ο ∆ιευθυντής του έργου, ποιος κάνει εκείνο, ποιος κάνει ετούτο, ποιος 
κάνει το άλλο. Όταν λοιπόν σε υποχρεώνει από τη διαδικασία του έργου και έχεις αυτό το 
οργανόγραµµα, τι χρειάζεται στη συνέχεια να έχεις τόσα πολλά στελέχη, που να είναι 
πιστοποιηµένα, να είναι τόσα ΜΕΚ ∆, τόσα Β, τόσα Γ και πάει λέγοντας. Η καθεµία 
εταιρία έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει κάποιο έργο και προσαρµόζεται ανάλογα.  

Εγώ έχω στη δική µου την εταιρία 15, 20, 30 στελέχη τέτοια. Κι’ όµως όταν κάποιο 
έργο το οποίο εκτελώ, χρειάζεται µια συγκεκριµένη ειδικότητα ή γνώση, παίρνω από την 
αγορά κάποιον και τον βάζω και εκεί κάνει τον ∆ιευθυντή του έργου. Τι τα θέλω λοιπόν 
όλα αυτά τα στελέχη να τα έχω, εάν δεν εξυπηρετούν την παραγωγή του έργου την οποία 
θέλω εγώ να κάνω; Αυτά λοιπόν πρέπει να τα πούµε, πρέπει να τα οµονοήσουµε. 
Καταλαβαίνω ότι βολεύονται πολλοί συνάδελφοι µε τα πτυχία. Ε, να ξεβολευτούν. Όλοι 
έχουµε ξεβολευτεί. Πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι να ξεβολευτούν. Όλοι έχουµε ξεβολευτεί.  
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Ένα άλλο θέµα το οποίο είναι γενικό και πρέπει να τεθεί. Το ∆ηµόσιο έκανε πολύ 
µεγάλη φασαρία, γιατί έκοψε 10, 15, 20, 30% από τους µισθούς των υπαλλήλων, αυτούς 
που πληρώνει. Όταν δεν πληρώνει µια εργοληπτική επιχείρηση, δεν την πληρώνει 
καθόλου, αυτή τους υπαλλήλους που έχει, που δεν τους πληρώνει καθόλου, δεν είναι 
άδικο; ∆ηλαδή εγώ σαν ∆ηµόσιο τον µεν εξηρτηµένο απόλυτα σε µένα τον πληρώνω κατά 
80%, αυτόν που είναι έµµεσα εξηρτηµένος από µένα, δεν τον πληρώνω καθόλου. Αυτές τις 
αδικίες θα τις βάλουµε; Αυτό το τροµερό θέµα της κοινωνίας θα το βάλουµε, θα το 
θίξουµε;  

Άλλο θέµα. Όλοι ρυθµίζουν τις υποχρεώσεις τους, ΙΚΑ κλπ. Σε ποιον από τις 
επιχειρήσεις που υπάρχουν, που έχει ρυθµίσει τις υποχρεώσεις του, έχει µπει το ό,τι: Ναι 
µεν τη ρύθµισες την υποχρέωσή σου προς το ΙΚΑ φερ’ ειπείν, αλλά άµα εισπράξεις 
οποιαδήποτε λεφτά από το ∆ηµόσιο, θα πάνε όχι για να πληρώσουν τις πρώτες δόσεις που 
έχεις να πληρώσεις, τις τελευταίες που έχεις να πληρώσεις. Έχεις ρυθµίσει δηλαδή 46 
δόσεις; Έχεις πληρώσει την πρώτη δόση σου; Εισέπραξες λεφτά από το ∆ηµόσιο; Θα πάνε 
να µειώσουν από τις 46, 45, 44, 43, τη δεύτερη πρέπει να την πληρώσεις, την τρίτη πρέπει 
να την πληρώσεις. Αυτά δεν είναι ρυθµίσεις. Είχα πει παλαιότερα, ότι σε κάτι τέτοια που 
είναι τραβηγµένα πράγµατα, θα πρέπει να γίνει ανακοίνωση και να πει στο τέλος: «Οι 
λεπροί, οι Χανσενικοί», µια και µε το «Νησί» που παίζεται τώρα, είναι επίκαιρο πολύ, 
είµαστε «οι Χανσενικοί της ελληνικής κοινωνίας».  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Μ.ΑΛΕΠΗΣ: Το 80%, άµα κοιτάς τα στατιστικά, αυτό λέει. Οι Χανσενικοί της Ελληνικής 
κοινωνίας, αυτοί είµαστε, οι λεπροί για κάποια πράγµατα. Και από την άλλη έχουµε τη 
ρετσινιά. ∆εν πέτυχαν οι φορτηγατζήδες, γιατί είχαν την κοινωνία αντιµέτωπη, γι’ αυτό δεν 
πέτυχαν. Εµείς την έχουµε απέναντι την κοινωνία και τα έχουν βάλει µε µας και τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης µε το ότι δεν προβάλουν το θετικό µας έργο και προβάλουν το 
αρνητικό µας. Ήρθε συγνώµη από το εξωτερικό, και µπράβο για τα ολυµπιακά έργα που 
γίνανε, και από την Ελλάδα ένας δεν βρέθηκε να πει συγχαρητήρια. ∆εν βρέθηκε κανένας 
από αυτούς που µας υποτιµούσαν και µας λοιδορούσαν να πουν µπράβο ή συγνώµη, 
κανένας. Και δεν είναι µόνον αυτό, είναι πολλά τα θέµατα. Άρα ένα-ένα θέµα για το οποίο 
είναι κραυγαλέο ότι έχουµε δίκιο, πρέπει αυτό να το προβάλουµε, για να αρχίσουµε να 
κερδίζουµε λίγο την κοινωνία, ειδάλλως δεν θα γίνει τίποτα.  

 Ένας συνεργάτης πάλαι ποτέ, µεταπήδησε από Σύµβουλος σε εταιρία εργοληπτική 
και έγινε Σύµβουλος σε Επιµελητήριο. «Ναι», λέει, «γιατί εκεί µε έτρωγε η ρετσινιά των 
Εργολάβων κλπ. Εδώ πέρα τώρα είµαι στους Επιστήµονες». Μα αυτή είναι η 
πραγµατικότητα. Πώς θα το βγάλουµε αυτό από πάνω µας; Κάποια θέµατα στα οποία 
έχουµε τροµερό δίκιο, να τα προβάλουµε.  

 Τα ΜΕΚ, δεν χρειάζονται τόσα, όσα έχεις και όσα απαιτείται για το καθένα έργο 
που έχεις. Τώρα δεν υπάρχουν έργα. Γιατί να συντηρείς αυτή τη στρατιά; Την έχεις; Θέλεις 
να τη συντηρήσεις; Έχε την. Γιατί να υποχρεώνεσαι; Χαίρετε.  
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Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο Ηλίας ο Σαµψάνης.  

Η.ΣΑΜΨΑΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΑΤΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ): Θέλω να αναφερθώ πρώτα στην τελευταία παρέµβαση 
του Προέδρου του ΣΑΤΕ, που αµφισβήτησε την αναγκαιότητα τέτοιων Συνελεύσεων, 
σκοπός των οποίων είναι να ακούγονται οι απόψεις των µελών του συνδέσµου για τους 
καινούργιους Νόµους περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων, τα «θεσµικά πλαίσια» όπως 
αποκαλούνται από τους εκάστοτε  υπουργούς.  

Νοµίζω ότι ακούστηκαν σήµερα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Εγώ αυτή την 
εντύπωση έχω, αν και κάποιο διάστηµα ήµουν έξω από την αίθουσα. Και νοµίζω ότι οι 
περισσότεροι οµιλητές συµφώνησαν στο ότι ο καινούργιος Νόµος, το θεσµικό πλαίσιο, 
όπως θέλετε πείτε το, είναι χειρότερος από τον προηγούµενο. Αυτό που είπε ο κ. 
Μαυροδάκος στο πρώτο τµήµα της οµιλίας του, µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο. ∆ηλαδή ότι 
οι εκπτώσεις θα παραµείνουν στα ίδια ύψη και απλώς θα απαιτηθούν µεγαλύτερες 
εγγυήσεις ως συνέπεια των νέων εγγυήσεων που επιβάλλονται  των σχετικών µε τον χρόνο 
κατασκευής του έργου και µε τον χρόνο εγγύησης.  

Ειδικότερα για τον χρόνο εγγύησης, από εµπειρία που έχω από το 1993 σε 
συντηρήσεις διαφόρων έργων, κυρίως ηλεκτροµηχανολογικών, θέλω να επισηµάνω ότι οι 
συµβάσεις συντήρησης είναι λεόντειες, είναι πολύ χειρότερες από τις συµβάσεις 
κατασκευής έργων. ∆εν υπάρχει πλαίσιο για συµβάσεις υπηρεσιών. Η κάθε Υπηρεσία 
µπορεί να περιλαµβάνει στις συµβάσεις αυτές  ό,τι όρους θέλει. Παράδειγµα ενώ είσαι 
υποχρεωµένος να έχεις τρία άτοµα για την συντήρηση και να σε πληρώνει για τρία άτοµα 
για 40ωρη εβδοµαδιαία απασχόληση, να θεωρεί ότι είσαι υπεύθυνος για την 24ωρη 
λειτουργία, «αποδοτική λειτουργία» της εγκατάστασης όπως αναφέρεται συνήθως, ενός 
βιολογικού, µιας οµάδας αντλιοστασίων κλπ. Σε πολλές  περιπτώσεις ο υπεύθυνος 
συντήρησης θεωρείται υπεύθυνος και για τις βλάβες,  οι οποίες είναι συνέπεια της χρήσης 
από τρίτους ή ακόµα υπεύθυνος για την φύλαξη της εγκατάστασης δηλαδή αν κλαπεί  
τµήµα του εξοπλισµού  να θεωρείται επίσης υπεύθυνος ο ανάδοχος. Συµπέρασµα.  Εξαιτίας 
των ασαφειών στους όρους συντήρησης η διαπλοκή µεταξύ Εργολάβων και Υπηρεσιών 
κατά την εφαρµογή των συµβάσεων που θα καταρτισθούν µετά την ψήφιση του νέου 
νόµου θα αυξηθεί.  

Άρα λοιπόν συµφωνώ µε τον κ. Μαυροδάκο αλλά µόνο στο πρώτο τµήµα της 
οµιλίας του, γιατί είµαι εναντίον του µαθηµατικού τύπου λόγω των στρεβλώσεων τις 
οποίες επέφερε.  

Εγώ έµεινα µε την εντύπωση ότι όλοι οι οµιλητές σχεδόν αναφέρθηκαν στο ότι ο 
προς ψήφιση νόµος είναι χειρότερος από το νόµο του Σουφλιά, δεν ξέρω όµως αν έχει την 
ίδια εντύπωση  ο κ. Βλάχος.  ∆εν αντιλαµβάνοµαι γιατί προτείνεται από το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ 
το σύστηµα της πλέον συµφέρουσας κλπ. οικονοµικής προσφοράς, αντί να έχει εφαρµογή 
για έργα µόνο πάνω από 5.000.000€, να επεκταθεί στα έργα πάνω από 1.500.000€. Αυτή 
είναι η άποψή σας; Επαναλαµβάνω ότι η άποψη αυτή µου κάνει µεγάλη εντύπωση. 
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Σχετικά µε τον κ.Μανδηλαρά, τον συγχαίρω που αναφέρθηκε σε θέµατα διαφάνειας 
σχετικά µε τους εκπροσώπους µας στα Τεχνικά Συµβούλια ή στις Επιτροπές διαγωνισµών. 
Η απάντηση του κ. Προέδρου δεν µε ικανοποίησε, ότι οι εκπρόσωποι ορίζονται από µια 
Συντονιστική Επιτροπή των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Αυτή η απάντηση µας καλύπτει; 
Εµένα δεν µε καλύπτει καθόλου. Σχετικά µε το θέµα αυτό έγινε µια συγκέντρωση 
εκπροσώπων εταιρειών στη Θεσσαλονίκη παρουσία του προέδρου πρόσφατα, το 2010, 
επειδή είχε παρεισφρήσει ένας όρος στη διακήρυξη ενός έργου, σύµφωνα µε τον οποίο 
έπρεπε για κάποιο PLC το οποίο ήταν, αν θυµάµαι καλά, όσοι καταλαβαίνουν από PLC, 
τέλος πάντων, ο κ. Μανδηλαράς πιστεύω καταλαβαίνει, 40 εισόδων – εξόδων. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Οι περισσότεροι είναι Μηχανολόγοι, Ηλία. 

Η.ΣΑΜΨΑΝΗΣ: Απαιτούνταν πτυχίο ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε αποτέλεσµα να 
µπορούν να συµµετάσχουν ουσιαστικά 7 συνδυασµοί ελληνικών εταιρειών και όχι 
περισσότεροι, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και µετά διαπίστωσα ότι στο site του ΣΑΤΕ 
είχε ανέβει µια άποψη µονάχα, η απάντηση σε σχετική καταγγελία και όχι η καταγγελία. 
Άρα, λοιπόν, συµφωνώ και µε τον κ. Μανδηλαρά, ότι η διαφάνεια πρέπει να ξεκινήσει από 
µας τους ίδιους και πρώτα-πρώτα απ’ αυτούς που έχουµε εκλέξει και από αυτούς που 
έχουν ορισθεί εκπρόσωποί µας. Ευχαριστώ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Επειδή ακροθιγώς µπήκε και λίγο προσωπικό θέµα µε την τοποθέτηση του 
Ηλία και χαίροµαι, γιατί δεν θέλω να αποφεύγω τα ζητήµατα. Προηγουµένως, Ηλία, 
θέσαµε πάλι µετ’ επιτάσεως το θέµα ειδικά για τις Επιτροπές, σε όλες τις Επιτροπές 
∆ιαγωνισµών. Από 1.500.000 € και πάνω υπάρχει ένας εκπρόσωπος δικός µας και ένας 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Θέσαµε λοιπόν το θέµα και θα επιµείνουµε, 
όπως το έβαλαν οι Μελετητές πολύ σωστά, να µπαίνουν µε κλήρωση. Να τελειώσει αυτή η 
δυνατότητα να επηρεάζω εγώ υπέρ του φίλου µου ή ο Γερακάκης υπέρ του Σιούνα κλπ. 
Και το ζητάµε και από τις Υπηρεσίες. Και σε ενηµερώνω ότι στην Επιτροπή του 
Υπουργείου που συνέταξε το Νοµοσχέδιο, το είπε, αν δεν το πρόσεξες, ο Κώστας ο 
Κατσούλας, είχε ήδη µπει. Ικανοί δηµόσιοι υπάλληλοι, ο Αντώνης ο Κοτσώνης, να το πω, 
προς τιµή του δηλαδή γιατί είναι κάτι καλό, το είχε βάλει. Μπορεί και ο Θανάσης ο 
Μπούµης που έχει έρθει τώρα και τον χαιρετίζουµε, να µας το διαβεβαιώσει. ∆υστυχώς,  
προς το παρόν έχει απαληφθεί. Εµείς θα επιµείνουµε ώστε να ξαναµπεί.  

Και για το θέµα των Τεχνικών Συµβουλίων, έχουµε επιδιώξει τη µεγαλύτερη 
δυνατή συναίνεση και µάλιστα να γίνονται από κοινού οι προτάσεις µε 5 υπογραφές, 
δυστυχώς δεν τα έχουµε καταφέρει.  

Για το θέµα του τρόπου ανάθεσης, ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές ότι είναι 
αδιαφανής, ο ∆ηµήτρης ο Μπουζιάκας έλεγε ότι θα αυξήσει τη διαπλοκή κλπ. Προσωπική 
µου άποψη, δεν νοµίζω ότι αυξάνει πουθενά τη διαπλοκή, παραπάνω απ’ ό,τι ισχύει 
σήµερα. Καταρχήν ο τύπος είναι πραγµατικός µαθηµατικός τύπος, πραγµατική εξίσωση, 
δεν χωράει ανθρώπινο χέρι, δεν χωράει αιτιολόγηση. Και πράγµατι κάποιος θα πάρει 
παράταση και κάποιος δεν θα πάρει, όπως γίνεται και σήµερα, κάποιος θα πάρει 
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συµπληρωµατική σύµβαση και κάποιος δεν θα πάρει. Και κάποιος στο θέµα της εγγύησης 
θα του φορτώσουν ότι κλέψαµε τις µπάρες από τον πίνακα, που κλέβει τώρα η συµπαθής 
τάξη των ROMA, που κλέβουν τους πίνακες, τους χαλκούς, τα καλώδια κλπ., γιατί έχει 
µεγάλη τιµή ο χαλκός. Πράγµατι αυτά θα γίνουν και σε κάποιους, κάποιες Υπηρεσίες, 
εκβιαστές κλπ. θα τα φορτώσουν. Αυτά θα γίνουν και γίνονται και σήµερα.  

Η διαφορά είναι µόνο µια. Αν δείτε µε ηρεµία λίγο αυτό το πράγµα εκεί πέρα που 
µας εξήγησε λίγο και ο Στάθης ο Μανδηλαράς προηγουµένως, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 
λέω εγώ, δεν είµαι σίγουρος, να πάρουµε το έργο µε 20% µικρότερη έκπτωση, αυτό είναι 
πάρα πολύ σηµαντικό, συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, αντί να πάρω ένα έργο µε 
50%, που είναι δεδοµένο ότι θα έχω ζηµία. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα έργα που 
παίρνονται σήµερα µε αυτές τις εκπτώσεις, είναι εκ των προτέρων η διαπλοκή δεδοµένη. 
∆εν γίνεται να πάνε κάτω από ένα όριο οι τιµές. ∆εν γίνονται να φτιάχνονται σχολεία µε 
350 € το τετραγωνικό, υπάρχει απάτη. Τώρα την κάνει ο Εργολάβος µόνος του, την κάνει 
µαζί µε την Υπηρεσία; ∆εν πληρώνεται το ΙΚΑ; ∆εν πληρώνονται οι εργαζόµενοι; Πάντως 
υπάρχει απάτη. ∆εν βγαίνει µε 350 € το τετραγωνικό κτίριο σήµερα. Εάν λοιπόν βοηθήσει 
στο να ληφθεί µε 20% παρακάτω έκπτωση το έργο, είναι πάρα πολύ σηµαντικό, µην το 
απορρίπτουµε εκ των προτέρων. Αυτό λέω, µην το απορρίπτουµε εκ των προτέρων.  

Θα πω και κάτι άλλο ακόµα. Οποιοδήποτε σύστηµα πάει να εφαρµοστεί στην 
Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον για τον τρόπο ανάθεσης, στο τέλος το 
βγάζουµε ότι είναι άχρηστο και ότι είναι σύστηµα διαπλοκής. Ο Πετρακόπουλος ο Πέτρος, 
ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ εδώ πέρα, µου είπε προηγουµένως ότι στην Ιταλία πέρασε πλέον 
και στην ανάθεση των µελετών διαδικασία µαθηµατικού τύπου. Έχουµε παραδείγµατα, τα 
µελετούσαµε όταν κάναµε Οµάδα Εργασίας για τον τρόπο ανάθεσης, όπου στην Ιταλία 
δουλεύει άψογα ο µαθηµατικός τύπος, µε 7 προσφορές, 8 το µέγιστο.  

Εδώ τον µαθηµατικό τύπο τον ¨κάψαµε¨ εµείς, συνάδελφοι. Όταν εµείς ζητούσαµε 
να γίνονται εύκολα τα καινούργια πτυχία, όταν οι εταιρίες οι παλιές Ε, οι σηµερινές 3ης, 
έγιναν από 180, 540, τριπλασιάστηκαν, όταν τα ατοµικά πτυχία τα παλιά ∆1 από 400 
έγιναν 2.500, αυτά τα ζητήσαµε εµείς και τότε λέγαµε ότι είναι κατάκτηση, να µπορέσει ο 
κόσµος να πάρει πτυχία να δουλέψει. Είναι λάθος αντιλήψεις λαϊκίστικες αυτές, αυτά 
ακόµα µέσα µας υπάρχουν.  

Ζητήσαµε και µέσα στον ΣΑΤΕ, δεν πέρασε, να αυστηροποιηθούν οι όροι κρίσης 
των πτυχίων. Στο τέλος όλοι λένε: «Γιατί να χάσω εγώ το 5ης της οδοποιίας και το 4ης 
λιµενικά; Άστο. Ας έχουµε µικρότερη εµπειρία. Ας µην απαιτείται εµπειρία. Ας µην 
απαιτούνται κεφάλαια». Εντάξει. Και φτάσαµε σήµερα να έχουµε αριθµό πτυχίων τέτοιον 
που δεν αντιστοιχεί στον αριθµό των πραγµατικών επιχειρήσεων. Και ο κάθε Νοµάρχης, 
∆ήµαρχος και Περιφερειάρχης, να έχει στο συρτάρι του και 50 πτυχία και να κάνει τα 
παιχνίδια του, γιατί αυτό γίνεται. Τα πτυχία πρέπει να περιοριστούν, αυτό λέει η λογική και 
τη λογική πρέπει να την παραδεχθούµε, κ.Κατσούλα, το λέω σε σένα, γιατί είσαι υπέρ της 
απελευθέρωσης των πτυχίων σε κάποιο βαθµό.  
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Κι οι προτάσεις που βγαίνουν από την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και από την ΠΕΣΕ∆Ε, λένε ότι πρέπει 
να κρίνονται κάθε 6 χρόνια τα πτυχία. Ξέρετε ότι σήµερα παίρνει πτυχίο 2ης Τάξης, δηλαδή 
1.500.000 έργα ανά κατηγορία, δηλαδή 2.250.000 σε κοινοπραξία ή 5, 6, αν είναι σε 
πολλές κατηγορίες, κάποιος, µε µόνο εχέγγυο 140.000 € στην Τράπεζα για µια βραδιά; Και 
τίποτα άλλο, ούτε µηχάνηµα, ούτε στέγη, ούτε τραπέζι, τίποτα. 140.000 € για µια βραδιά, 
αυτό είναι το κριτήριο. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να είµαστε σοβαροί, δηλαδή 
πρέπει να κάνουµε σοβαρές προτάσεις. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάει στο 1.500.000 το όριο 
και να δοκιµαστεί το σύστηµα. Εγώ χειρότερη κατάσταση από τη σηµερινή που ο καθένας 
δίνει ό,τι θέλει, δεν βλέπω αν µπορεί να υπάρξει. Αυτή είναι η άποψή µου. Από κει και 
πέρα…  

 Ο κ.Γραµµατέας έχει τον λόγο.  

Α.ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΤΕ): Εγώ θέλω να απαντήσω στον Ηλία 
τον Σαµψάνη, γιατί προτείναµε το 1.500.000. Ποιοι πάνε στις δηµοπρασίες σήµερα; 
Μαζεύονται 70 άτοµα. Έχουν µελετήσει το έργο καθόλου; Κανένας δεν το µελετά. Γι’ 
αυτό το ζητάµε, γιατί θα υποβάλεις χρονοδιάγραµµα, θα δεις το προσωπικό, θα δεις τι 
εξοπλισµό θα έχει και θα σε δεσµεύει. Άρα θα πηγαίνουν στις δηµοπρασίες αυτοί οι οποίοι 
µελετούν το έργο. Θα πρέπει να µείνουν οι πραγµατικοί κατασκευαστές, το θέλουν ; – δεν 
το θέλουν. Μην τα διώχνουµε όλα και λέµε ότι το Νοµοσχέδιο είναι άχρηστο. Πρέπει να 
δούµε τα θετικά στοιχεία και να δούµε τα αρνητικά και να κάνουµε προτάσεις θετικές για 
να τα καλυτερεύσουµε. Ότι θα περάσει ο Νόµος, θα περάσει. Εµείς ζητήσαµε να ισχύει από 
1.500.000 €. 

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Α.ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ: Από το ανώτατο της 2ης Τάξης. Εν συνεχεία θα µιλήσω και εγώ.  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Α.ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ: Εγώ λέω για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες, αν θέλουµε να περιορίσουµε 
τις εκπτώσεις. Θα µιλήσω αργότερα, αλλά πάλι θα απαντήσω. Οι εκπτώσεις περιορίζονται 
θέλουµε ή δεν θέλουµε επίβλεψη. Τολµούµε να πούµε: «Θέλουµε επίβλεψη αυστηρή»; 
Πέστε µας πόσοι από εδώ από εµάς θέλουµε αυστηρή επίβλεψη. Κι εγώ το θέλω. Για 
ρωτήστε να δούµε πόσοι τη θέλουν; ∆εν τη θέλουν όλοι.  Ο κ.Σιούνας.  

Μ.ΣΙΟΥΝΑΣ: Θεωρώ ότι αυτό των πολλαπλών κριτηρίων κλπ. είναι περισσότερο 
διοικητικό το µέτρο, παρά ουσιαστικό. Το θέµα των εκπτώσεων που πράγµατι είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό και µας απασχολεί, δεν θα το αντιµετωπίσουµε γιατί θα χρειαστεί ένα 
PERT. Και δεν χρειάζεται, Θανάση µου, καµία οργάνωση, ειδική εµπειρία Εργολάβου κλπ. 
για να κάνεις το PERT. Και το PERT θα το κρίνει µια Επιτροπή εκεί πέρα και θα πει: 
«Εντάξει, το έβαλες». Τα τελευταία που θα γίνουν, είναι «το έχεις;» και δεν θα µπει στην 
ουσία, γιατί δεν θα έχει και κανένα δικαίωµα από τον Νόµο να ελέγξει αν είναι πραγµατικό 
ή όχι.  
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 Από κει και πέρα για να αντιµετωπισθούν οι  µεγάλες  εκπτώσεις, το έχουµε πει 
πολλές φορές µέχρι σήµερα,  το πρώτο θέµα είναι ότι θα πρέπει οι προσφορές που θα 
δίδονται, να είναι πράγµατι µελετηµένες και να είναι υποχρεωµένος ο Εργολάβος να 
περπατήσει το έργο κλπ. και αυτά διασφαλίζονται, έτσι µε τα πολλαπλά κριτήρια; ∆ηλαδή 
ας πούµε και µε τα πολλαπλά κριτήρια αν το σύστηµα  προσφοράς είναι µε γενικό όριο, ο 
εργολάβος βάζει  ένα νούµερο και τελείωσε. Αν είναι όµως ελεύθερη συµπλήρωση 
τιµολογίου και χρειάζεται να συµπληρώνει κάθε τιµή πάνω σ’ αυτό, θα πρέπει να πάρει 
τηλέφωνο, πόσο κάνει η  αντλία, πόσο κάνει το άλλο, το άλλο κλπ., για να βάλει µια τιµή 
που κερδίζει, γιατί αλλιώς θα είναι τελείως παράλογο. Αν δεν επιπλέον πας και βάλεις και 
εσωτερικό έλεγχο οµαλότητας, οµαλότητα αλλά σε σχέση µε τις προσφορές των 
συναγωνιζοµένων όχι µε τις τιµές της µελέτης της Υπηρεσίας, (οι οποίες εξ άλλου δεν θα 
είναι γνωστές),  µπορείς πάλι να διορθώνεις διάφορα πράγµατα.  

 Πάµε παραπέρα. Οι µεγάλες εκπτώσεις προφανώς θα µειωθούν εάν οι 
συναγωνιζόµενοι κατασκευάζουν πράγµατι. Να τα λέµε και µε το όνοµά τους τα διάφορα 
πράγµατα.  Αν  αναµορφωθεί το ΜΕΕΠ, και επιδιώξουµε και βάλουµε κάποιους όχι 
αυστηρούς όρους, αλλά πραγµατικούς όρους , που θα εξασφαλίζουν ότι αυτοί οι οποίοι θα 
είναι οι ανταγωνιστές, είναι αυτοί οι οποίοι πράγµατι είναι στην αγορά και είναι 
επαγγελµατίες. Κι αυτό είναι ένα θέµα για το οποίο δεν µιλάµε. Εντάξει, πετάµε µια 
κουβέντα κάθε φορά, αλλά  δεν αρκεί. Να πιέσουµε να το επιδιώξουµε. 

 Άλλο θέµα είναι πράγµατι το θέµα της επίβλεψης και του ελέγχου. Και θέλω να 
θυµίσω ότι τα έργα τα οποία είναι ευρωπαϊκά και έχουν ΕΣΠΕΛ, η ποιότητα τους είναι 
πολύ καλύτερη των Εθνικών. 

 Το άλλο θέµα είναι τα τιµολόγια. Είχε πει ο Σουφλιάς ότι: «Είναι 
επικαιροποιηµένες όλες οι τιµές» κλπ., το οποίο δεν ισχύει ουσιαστικά. ∆ηλαδή βλέπουµε 
οι Υπηρεσίες πετάνε κάτι τιµές επάνω οι οποίες είναι τραγικές και εκεί σηκώνει και 90% 
έκπτωση.  

Εποµένως τι γίνεται; Ή θα πρέπει να βάλουµε µια σειρά και να αναζητήσουµε τα 
αίτια που τα ξέρουµε όλοι και να ζητήσουµε να διορθωθούν αυτά. Και να µην 
προσπαθούµε να ελπίζουµε ότι θα µειώσουµε τις εκπτώσεις µόνο και µόνο αν δίνουµε  
«έκπτωση» στον χρόνο, εγγυώµαστε για περισσότερο χρόνο, και  κάνουµε µια καµπύλη.  

Ειπώθηκε και εδώ, το είπα και εγώ στην αρχή, ότι παίζουµε σε ένα πολύ επικίνδυνο 
παιχνίδι. ∆ηλαδή θα θυµηθείτε ότι τα µεγάλα  προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν µετά, 
εκτός από την αδιαφάνεια που ειπώθηκε, θα είναι  ειδικά µε το θέµα της εγγύησης, δηλαδή 
δεν θα ξεµπλέξει ποτέ κανένα έργο και δεν θα παραληφθεί..  

Στα µηχανολογικά θα σας πω ένα παράδειγµα. Σε ένα έργο εµένα µου κάηκε µια 
αντλία µέσα στον χρόνο συντήρησης και κάηκε λόγω πτώσης της τάσης της ∆ΕΗ που ήταν 
όλο το καλοκαίρι, από 380 έπεφτε στα 290. Έβαλα και επιτηρητή  τάσης, αλλά πήγαν οι 
ίδιοι από εκεί και τον έβγαλαν έξω, επειδή τους το έκοβε συνέχεια και έπαιρναν µπροστά 
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τα Η/Ζ. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέµατα, που αν δεν καθοριστούν από την αρχή, θα 
είσαι έρµαιο, οποιουδήποτε, κάθε επίβλεψης, κάθε Νοµάρχη, καθενός που βρίσκει το 
εύκολο  «για τα πάντα φταίνε οι Εργολάβοι». Και σ’ αυτό είναι πολύ µεγάλη η ευθύνη που 
αναλαµβάνουµε.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: ∆ύο κουβέντες να πει ο Αντώνης ο Κόκκινος. Ο κ.Καραβοκύρης θα µας πει 
ακριβώς το θέµα της συντήρησης πώς λύνεται. Και δύο λόγια ο Ανδρέας ο Γερακάκης.  

Α.ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ): Συµφωνώ µε τους 
προλαλήσαντες, ότι πρέπει να προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε λίγο την πρόταση Νόµου 
και να µην προσπαθήσουµε να την ανατρέψουµε πλήρως. 

Προτείνω να προσπαθήσουµε να ακυρώσουµε την επιλογή Αναδόχου µε την 
µέθοδο των πολλαπλών κριτηρίων η οποία θα µας οδηγήσει σε τριπλάσια και τετραπλάσια 
όρια εγγυητικών επιλογών και να εφαρµοστεί η άλλη νέα µέθοδος επιλογής Αναδόχου που 
φέρνει η πρόταση νόµου δηλ. αυτή µε το εγγυηµένο κόστος. Αν επιµένει το ΥΠΟΜΕ∆Ι να 
παραµείνει η µέθοδος των πολλαπλών κριτηρίων ( σε έργα που έχει πολύ µεγάλη σηµασία 
η εγγύηση λειτουργίας), αυτή να εφαρµόζεται εναλλακτικά µόνο µετά από σύµφωνη 
πρόταση του Τεχνικού Συµβουλίου. 

 Η µέθοδος των πολλαπλών κριτηρίων συνεπάγεται τεράστιο κόστος για τον 
Ανάδοχο όταν αυτός υποσχεθεί µακρόχρονη συντήρηση (που µπορεί να είναι και ο 
µοναδικός τρόπος για να µειοδοτήσει) στη περίπτωση που του τύχει κακή επίβλεψη, ενώ 
αντίθετα µηδαµινό κόστος σε περίπτωση που έχει ανεκτική επίβλεψη και κατά συνέπεια 
άνισες συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των εργολάβων και µάλιστα µε τεράστιο 
πλεονέκτηµα για αυτούς που µπορούν να επιτύχουν ανεκτική επίβλεψη. Εποµένως επιµονή 
στην πρόταση ανάδειξης Αναδόχου µε την µέθοδο του εγγυηµένου κόστους και κατάργηση 
(ή εν ανάγκη να ισχύει σε έκτακτες περιπτώσεις µετά από σύµφωνη γνώµη του τεχνικού 
Συµβουλίου) της µεθόδου των πολλαπλών κριτηρίων.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο ∆ηµήτρης ο Τσουρέκας.  

∆.ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ (ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΤΕ): Ο ∆ηµήτρης ο 
Τσουρέκας από Θεσσαλονίκη είµαι. Για ένα θέµα που έθιξε ο φίλος και συνάδελφος από 
τη Χαλκίδα, για τα Συµβούλια, όχι τα Τεχνικά, για τις Επιτροπές ∆ηµοπρασίας. Ήθελα να 
πω ότι για τις Επιτροπές ∆ηµοπρασίας, κάποτε είχαµε ζητήσει, σαν Γραφείο Βόρειας 
Ελλάδας, από τις εταιρίες της Βόρειας Ελλάδας να µας στείλουν ονόµατα για 
εκπροσώπους. Απάντησε µόνο µια εταιρία, ο ΕΝΙΠΕΑΣ από την Κατερίνη και καµία άλλη. 
Το αποτέλεσµα είναι, κάποιοι που ασχολούµαστε, να πηγαίνουµε και να τρέχουµε 
αλλόφρονες για να προλάβουµε. Και επίσης δόθηκε έτσι χώρος σε κάποια τοπικά γραφεία 
να λειτουργούν σαν µαγαζάκια. Ευχαριστώ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Νοµίζω ότι είναι ενδεικτικά της κρίσης αυτά, ∆ηµήτρη.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ. Καραβοκύρης έχει µια σοβαρή επισήµανση για το θέµα που έχει 
συζητηθεί πολύ, τι θα γίνεται µε την εγγύηση και τι σηµαίνει εγγύηση.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΑΤΕ µε θέµα: «Το Νέο Θεσµικό Πλαίσιο  
Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων: Ενηµέρωση-∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης». 

 

 

62

62

Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ: Εγώ είµαι Μελετητής, συνάδελφος Πολιτικός Μηχανικός, µε αυτή 
την ιδιότητα µιλάω.  

 Με συγχωρείτε που παίρνω τον λόγο και για θέµατα που δεν µε αφορούν. Εγώ 
κλήθηκα απλά για έναν χαιρετισµό περισσότερο, επειδή είµαι στον Σύνδεσµο Ελληνικών 
Γραφείων Μελετών. Παρατηρώντας όµως το θέµα της καµπύλης και ακούγοντάς σας, 
αντιλαµβάνοµαι προφανώς τα διάφορα προβλήµατα που θα συµβούν στα θέµατα 
συντήρησης, εγγυήσεων κλπ. Και από τη στιγµή που αυτά τα οποία ήδη και τώρα είναι 
φλου η περίοδος εγγύησης, γιατί ως γνωστόν κανένα έργο δεν παραλαµβάνεται ποτέ, αλλά 
τα παραπέµπουµε στις καλένδες για να µην παίρνουµε ευθύνη ως ∆ηµόσιο και να τα 
παραλαµβάνουµε, άρα είναι συνεχώς υπό την εγγύηση του εργολάβου και αυτό δηµιουργεί 
και διάφορα θέµατα διαπλοκής.  

Το θέµα είναι ότι, από τη στιγµή που το θέµα της συντήρησης µπαίνει στη 
διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει να είναι συγκεκριµένο από τα συµβατικά τεύχη, 
µετρήσιµο και για όλους το ίδιο. Άρα αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχουµε τόσο καλά 
προετοιµασµένα συµβατικά τεύχη, ώστε να µπορεί να δίνεται µια προσφορά απ’ όλους, εν 
πάση περιπτώσει να ξεκινάνε όλοι µε την ίδια αφετηρία. Αλλά και πάλι υπάρχουν έργα για 
τα οποία είναι αυτό πραγµατικά πολύ δύσκολο, αντιπληµµυρικά έργα για παράδειγµα. Το 
λέω αυτό γιατί είναι και της ειδικότητάς µου, επειδή ασχολούµαι µε υδραυλικά έργα. Τι 
ακριβώς εγγυάσαι; Τη συντήρηση για ένα αντιπληµµυρικό έργο και για ποια περίοδο 
επαναφοράς και ποιος τη µετράει αυτή την περίοδο επαναφοράς αν πραγµατικά έγινε; 
Θέλει λοιπόν µεγάλη προσοχή.  

Εγώ αυτή τη στιγµή σκέφτοµαι ως Σύµβουλός σας, δηλαδή ως Μελετητής σας, ως 
Τεχνικός σας Σύµβουλος. Ίσως είναι καλή ιδέα να µπορεί κανείς να βρει µεθόδους να 
ξεφύγει από τη µειοδοσία και από αυτή την κατάσταση η οποία είναι αδιέξοδη. Πρέπει 
όµως να σκεφτείτε τρόπους µε τους οποίους ο ίδιος ο Νόµος θα προβλέπει µε λεπτοµέρεια 
το ό,τι σ’ αυτά τα θέµατα εγγύησης θα περιλαµβάνονται αυστηρά µόνο ότι περιλαµβάνεται 
στα συµβατικά τεύχη και µόνο. Ώστε να µην είναι ανεξέλεγκτο µετά για 15 χρόνια ή για 
όσο θα ορίζεται και για τις πρόσθετες εγγυήσεις που θα δίνει κανείς, ότι θα εγγυάται για 
οτιδήποτε, για αντλήσεις, για πρανή που θα πέφτουν κλπ. Αυτά ήθελα να πω. 

Α.ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ: Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι άλλο εγγύηση, άλλο συντήρηση. Στα έργα 
συντήρησης πράγµατι η συντήρηση θα πληρώνεται, αλλά θα καθορίζεται. Ένα ελάττωµα 
που έχουν όλοι οι Ελληνικοί Νόµοι ανεξαιρέτως, είναι ότι δεν έχουν ονοµατολογία. Τι 
είναι προϋπολογισµός ξέρετε; ∆εν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές έννοιες προϋπολογισµού. 
Έχουµε ζητήσει επακριβώς να προσδιορίζεται τι είναι συντήρηση. Σας λέω εγώ, ένα έργο 
κάνετε, ασφαλτικά σ’ έναν υφιστάµενο δρόµο. Και τους είπα στο Υπουργείο: «Ναι, 
αναλαµβάνω να τα κάνω. Πώς θα αναλάβω τη συντήρηση, όταν µου λες σ’ ένα υφιστάµενο 
οδόστρωµα να ρίξω άλλα 5 εκατοστά άσφαλτο; Από κάτω δεν έχει οδοστρωσία και 
περνούν αυτοκίνητα 40 τόνων». Υπάρχει πράγµατι πρόβληµα.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ.Βλάχος και αµέσως µετά θα µιλήσει ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος.  
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ΜΕΛΟΣ: Ενδιαφέρει το Σώµα να γίνει µια κουβέντα για τα Τεχνικά Συµβούλια.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ενδιαφέρεται το Σώµα να γίνει κουβέντα για τα Τεχνικά Συµβούλια; Ωραία. 
Έχεις τον λόγο. 

Β.ΒΛΑΧΟΣ: Επειδή ξεκίνησε µια κουβέντα από τον συνάδελφο τον Μανδηλαρά και είπε 
κάποια πράγµατα για τα Τεχνικά Συµβούλια. Τι έχει γίνει για τα Τεχνικά Συµβούλια, 
συνάδελφοι; Γιατί, συνάδελφε Μανδηλαρά, υπάρχει πρόβληµα; ∆ιότι όντως, πραγµατικά 
κάποιοι άνθρωποι έχουν χρόνια σ’ αυτές τις θέσεις. Ποιος τους βάζει, συνάδελφε 
Μανδηλαρά, αυτούς; Έκανα την ερώτηση προηγουµένως και ο συνάδελφος ο Βλάχος 
πέταξε την µπάλα στην κερκίδα. Η Συντονιστική Επιτροπή, λέει, που συµµετείχε ο 
Πρόεδρος, ο Γραµµατέας και ο Αντιπρόεδρος.  

Όχι, συνάδελφε Βλάχο. Το 2007 είχαµε µαζευτεί στα γραφεία της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε οι 
Πρόεδροι των Οργανώσεων και κατά περίπτωση κάποιοι άλλοι, το 2007 το καλοκαίρι, τότε 
που ξεκίνησε η θεσµοθέτηση του ορισµού των εκπροσώπων από τις Πανελλήνιες 
Οργανώσεις, για να µοιράσετε τις θέσεις στα Τεχνικά Συµβούλια. Πότε από όλες τις 
Οργανώσεις, γιατί το θέµα δεν είναι µόνο στον ΣΑΤΕ, πότε οι Οργανώσεις αυτές ζήτησαν 
να δείξουν ενδιαφέρον τα µέλη τους; Πού είσαι, συνάδελφε Τσουρέκα, που είπες 
προηγουµένως για την κατάσταση; «Ποια µέλη ενδιαφέρονται να πάνε εκπρόσωποι στα 
Τεχνικά Συµβούλια;».  Ρωτήθηκε κανένας από όλους εσάς εδώ κάτω, αν θέλετε να πάτε 
εκπρόσωποι στο Τεχνικό Συµβούλιο του Νοµού, στο Τεχνικό Συµβούλιο µιας Υπηρεσίας 
που δουλεύετε; Όχι. Ξέρουµε ποιοι είναι, Στάθη, στα Τεχνικά Συµβούλια; Τα µέλη των 
∆ιοικήσεων των Οργανώσεων είναι σε βαθµό 90% και όχι µόνο αυτοί, και κάποιοι γύρω 
από τις ∆ιοικήσεις, σαν και µένα δηλαδή που ήµουν γύρω από τη ∆ιοίκηση, «πάρε µια 
θεσούλα εκεί πέρα».  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται).  

Β.ΒΛΑΧΟΣ: Ζητήθηκε, Γιώργο Κυριακόπουλε, από κανέναν πότε είναι για να µπει; Είναι 
αστείο αυτό που λες τώρα. Θα έρθω εγώ κάποια στιγµή, χωρίς να ξέρω πότε γίνεται η 
συνεδρίαση του οργάνου, από τη Χαλκίδα, να σου πω: «Θέλω να µπω στο Τεχνικό 
Συµβούλιο»; ∆εν κατάλαβα. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή, συνάδελφοι, άνθρωποι που έχουν 
δύο θέσεις σε Τεχνικά Συµβούλια, πέντε. Μα τέτοια λειψανδρία υπάρχει στον χώρο µας; 
Υπάρχει; Όχι, δεν υπάρχει, Κυριακόπουλε. Απλά κάποιοι άνθρωποι θέλουν να είναι στα 
Συµβούλια για να εξυπηρετούν προσωπικούς σκοπούς. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα. Και προκαλώ αυτή τη στιγµή κάποιους. Και λέω, ξεκίνησε το θέµα 
λοιπόν και το ξεκίνησε ο Μανδηλαράς. Θα κάνω µια συγκεκριµένη πρόταση η οποία θα 
παρακαλέσω να µπει στο ∆.Σ. του ΣΑΤΕ και να δούµε τι θα γίνει.  

 Πρώτον να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης όλες οι εκπροσωπήσεις 
στα Τεχνικά Συµβούλια, που τις έχετε όλες οι Οργανώσεις, και δεν λέω τον ΣΑΤΕ. Απλά 
τυχαίνει αυτή τη στιγµή να είσαι εσύ εδώ πέρα και δεν είναι οι άλλοι Πρόεδροι. Και ο 
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Μανδηλαράς. Έχετε αναρτήσει, για να ξέρω στο τάδε Τεχνικό Συµβούλιο ποιος είναι και 
πού είναι; ∆εν είναι.  

 ∆εύτερον. Παρακαλώ αυτή τη στιγµή να ανοίξει ή να προκαλέσετε εσείς, να δούµε 
ποιοι θέλουν να συµµετέχουν. Να ζητήσετε συµµετοχές από τα µέλη. Και στη συνέχεια θα 
δούµε τελικά σε τι βαθµό θα υπάρχει συµµετοχή και θα µπορεί ο Κυριακόπουλος να λέει: 
«∆εν ζητήσατε συµµετοχή». Όταν πρώτα τις προκαλέσεις, µετά θα λες, Κυριακόπουλε, 
«δεν ήρθατε να µας πείτε». ∆εν θα µυρίσει ο συνάδελφος τα νύχια του. Αν θέλουν κάποιοι 
να λέγονται πολιτισµένοι.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Βλάχο, είναι χειµαρρώδης και ορµητικός, αυτό είναι 
ευχάριστο. Όµως θα υπενθυµίσω το εξής. Πριν από 4 χρόνια ξεκίνησε ο θεσµός της 
εκπροσώπησης των Εργοληπτών στα Τεχνικά Συµβούλια και το πρώτο θέµα που µπήκε, 
ήταν αν έχει δικαίωµα η µια Οργάνωση ή η άλλη στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο κλπ. Και επιλέχθηκε  σαν δικλείδα ασφαλείας για το θέµα της 
διαφάνειας η κοινή οµόφωνη πρόταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων. Θεωρήθηκε ότι αν 
πέντε Οργανώσεις υπογράψουν για ένα πρόσωπο, αυτό θα έχει κάποια εχέγγυα.  

Εγώ είµαι υπέρ της ανάρτησης των στοιχείων όλων αυτών στο διαδίκτυο, είµαι 
υπέρ της πρόσκλησης. Σας βεβαιώνω όµως, ότι στις προσκλήσεις που κάνουµε για 
εκπροσωπήσεις σε διαγωνισµούς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και πάρα πολλές θέσεις µένουν 
κενές. Και βέβαια µετά βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που ίσως έχουν πρόβληµα, όπως είπε 
ο ∆ηµήτρης ο Τσουρέκας. Εν πάση περιπτώσει. 

∆εν µιλήσαµε για τα τιµολόγια που είναι µια πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει, 
την οποία την επιµελείται ο Μάνος ο Βράιλας, αλλά σας έχει δοθεί στους φακέλους σε 
όλους, υπάρχει το σχέδιο. Τα τιµολόγια πρέπει να τα υποστηρίξουµε. Εµείς ζητάµε τώρα 
να θεσµοθετηθεί αυτό το οποίο προτείνουµε, το οποίο το έχουµε πληρώσει. ∆ιαβάστε τα. 
Υπάρχει και το site, υπάρχει και το internet κλπ., µπορούµε να συνεχίσουµε την 
επικοινωνία, δεν είναι ανάγκη να γίνονται µόνο συγκεντρώσεις.  

Με τον κ.Κυριακόπουλο πήγαµε, επειδή προκληθήκαµε από τον Γενικό Γραµµατέα 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, και είδαµε το σύστηµα διαφάνειας που ετοιµάζει το Υπουργείο. Θέλω να 
µας πει δύο λόγια και να κλείσουµε, γιατί ήδη έχει αρχίσει και φυλλοροεί και ο κόσµος, 
που σηµαίνει ότι κουράστηκε. 

 Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΣΑΤΕ): Για το σύστηµα επιτελικής 
παρακολούθησης υπάρχει ένα σηµείωµα, δεν χρειάζονται πολλά. Το µόνο που χρειάζεται 
να επισηµανθεί, είναι ότι η άποψη του Γενικού Γραµµατέα ήταν ότι εµείς οι ίδιοι, οι 
Εργοληπτικές Οργανώσεις, δεν θέλουµε να βγουν τα στοιχεία αυτά στο διαδίκτυο.  

Το Υπουργείο έχει µαζέψει τουλάχιστον από τις δικές του Υπηρεσίες γύρω στις 30 
κατηγορίες δεδοµένων που έχουν τα πάντα, έχει τον ΑΠΕ, έχει τις συµπληρωµατικές 
συµβάσεις, πόσες νέες τιµές, παράταση, σύστηµα ανάθεσης κλπ. Στο διαδίκτυο αυτή τη 
στιγµή αυτά τα λίγα που έχουν βγει, είναι 4-5 επιλεκτικά και όσες Υπηρεσίες έχουν 
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απαντήσει. Η άποψη η δική µου τουλάχιστον ήταν ότι, πρέπει όλα και τα 30 να βγουν στο 
διαδίκτυο και η θέση του ήταν: «Σιγά µην ανοίξουµε το σπίτι µας να το βλέπει ο καθένας» 
και υποστήριξε ότι: «Εσείς οι ίδιοι οι Εργολάβοι δεν θέλετε να βγουν αυτά».  Σε συνέχεια  
αυτών που είπε ο Στάθης για τις Επιτροπές.  

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να ανοίξουν όλα. Όπως στην προηγούµενη συνάντηση 
που είχαµε κάνει εδώ, είχαµε ένα καλό επακόλουθο. Είχε ζητηθεί από µένα, από όλους 
τους εκπροσώπους στα Τεχνικά Συµβούλια να στέλνονται τα πρακτικά τουλάχιστον, οι 
αποφάσεις έστω. Το καλό στοιχείο που προέκυψε, ήταν ότι τουλάχιστον ο κ. 
Κωνσταντινίδης κάθε εβδοµάδα ή όποτε γίνεται Συµβούλιο στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, στέλνει στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ την ηµερήσια διάταξη και τις αποφάσεις. Αυτό 
παρακαλώ το Προεδρείο να το ξαναθέσουµε, µπας και µπορέσουν όλα τα Τεχνικά 
Συµβούλια, όλοι οι εκπρόσωποί µας στα Τεχνικά Συµβούλια να µας στέλνουν εβδοµαδιαία, 
όποτε συνεδριάζει το Τεχνικό Συµβούλιο, την ηµερήσια διάταξη και τις αποφάσεις.  

Οι αναθέσεις που πήγαν να γίνουν το καλοκαίρι σε κάποιους ∆ήµους ή και κάποια 
που δεν τα έχουµε µάθει, από κάποιο Τεχνικό Συµβούλιο περάσανε, που χαρακτήρισε αυτό 
το έργο ειδικό και εκεί έχουµε εκπρόσωπο εµείς. Τελικά, κ.Βλάχο, και λειψανδρία υπάρχει 
και θέσεις είναι κατειληµµένες εδώ και χρόνια από κάποιους. Ο εκπρόσωπός µας έχει 
καταντήσει να έχει γίνει πλυντήριο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. «Αφού έχετε και εκπρόσωπο 
εδώ» λέει. Τουλάχιστον αυτοί οι εκπρόσωποι να τους υποχρεώσουµε να µας στέλνουν τα 
πρακτικά των αποφάσεων των Τεχνικών Συµβουλίων. 

Τέλος για τον νέο Νόµο εγώ σ’ αυτή τη φάση είµαι θετικός. Συνέχεια 
καταστροφολογούµε, λέµε «θα γίνει αυτό», «θα γίνει το άλλο». Γιατί δεν σκεφτόµαστε και 
το ανάποδο για την περίφηµη αυτή εγγύηση; Τόσο καιρό λέµε, πάει, βαράει ο άλλος 50%, 
60%, θα κάνει ό,τι κάνει και θα σηκωθεί να φύγει. Γιατί δεν είναι ένα συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, εγώ που εµπιστεύοµαι το έργο µου, ξέρω τι έχω κάνει, µπορώ να δώσω 5-6 
χρόνια και πιστεύω ότι ο άλλος δεν µπορεί. Να το δούµε από τη θετική πλευρά. Τώρα το τι 
διαπλοκή θα γίνεται, τι θα ζητάει, τι µαύρο χρήµα, τι να κάνουµε, βρε παιδιά; Και τώρα 
αυτά είναι. Υπάρχουν και ∆ικαστήρια, υπάρχουν και καταγγελίες για να κάνουµε. 
Ευχαριστώ. 

Γ.ΤΖΗΚΑΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Συνάδελφε Γιώργο Τζήκα, στα έργα των 5.000.000 € σήµερα πάνε όλες οι 
εταιρείες ανεξαρτήτως µεγέθους. Τα έργα των ατοµικών επιχειρήσεων είναι µέχρι 
1.500.000 € και γι’ αυτό το λόγο βάζουµε εκεί το όριο.  

 Συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσουµε πάρα πολύ. Το site του ΣΑΤΕ είναι ανοιχτό, 
οποιαδήποτε παρατήρηση σε συνέχεια της σηµερινής συζήτησης, είναι αποδεκτή. 
Ευχαριστούµε.  

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 14.45΄  
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