
 
 
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. 
ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ) 
Θεμιστοκλέους 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 

Αριθ. Πρωτ. 3461/917/1256/20987/2331  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 

   
Προς         
• Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
      κ. Δημήτριο Ρέππα 
 
Kοινοποίηση : 
-    Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
      κ. Γιάννη Μαγκριώτη 
-    Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
      κ. Νικόλαο Σηφουνάκη 
 
  
Κύριε Υπουργέ,  
 

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη της θέσης σας και να σας 
ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ομολογουμένως δύσκολο έργο σας. 

Θεωρούμε αναγκαίο να σας επισημάνουμε ότι ο κλάδος μας αντιμετωπίζει 
μία βαθύτατη κρίση, οι αιτίες της οποίας είναι πολυεπίπεδες. 

Αφού θεωρήσουμε δεδομένο ότι είναι ειλημμένη απόφαση της νέας 
κυβέρνησης, στα πλαίσια της διαφάνειας, η ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των 
αποφάσεων των Υπουργών της Κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων προφανώς και όλα 
τα στοιχεία των συμβάσεων των δημοσίων έργων, σας παραθέτουμε αμέσως 
κατωτέρω συνοπτικά τα πλέον φλέγοντα και επείγοντα προβλήματα του κλάδου μας 
που ζητούν άμεση επίλυση : 

 
1. Καθυστερήσεις πληρωμών – Εξόφληση οφειλών Δημοσίου προς 

εργολήπτες – Αύξηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
Επιβάλλεται η άμεση πληρωμή των εκτελεσμένων εργασιών –          
εγκεκριμένων λογαριασμών. Έτσι θα έχουμε αύξηση της ρευστότητας στην 
αγορά, ανόρθωση της οικονομίας με χρήματα που ήδη οφείλει το δημόσιο 
αλλά και αποτροπή επικείμενων πτωχεύσεων και απολύσεων. 

 
 



 
Είναι απολύτως αναγκαία η αύξηση και αναδιάρθρωση του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με έμφαση στα μικρά και μεσαία 
έργα σε όλη τη χώρα για τόνωση και ανάκαμψη της πραγματικής 
οικονομίας. 
 

2. Αναθεώρηση του πλαισίου ανάθεσης Δημοσίων Έργων. 
Το μειοδοτικό σύστημα δεν κατάφερε να μειώσει το φαινόμενο των 
μεγάλων εκπτώσεων. Απαιτείται αναθεώρηση του συστήματος ανάθεσης 
των έργων με τον προσδιορισμό νέου αντικειμενικού τρόπου ανάθεσης σε 
συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των λοιπών παραμέτρων 
διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. πτυχία εργοληπτών, τεύχη 
δημοπράτησης,  πληρότητα μελετών, δημόσια διοίκηση κλπ.) 
 

3. Αναθεώρηση τιμών – Αναλυτικά Τιμολόγια 
Ο αναχρονιστικός τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών 
αποτελεί κοινή ομολογία. Απαιτείται άμεση αλλαγή. Είναι κοινή 
απαίτηση η ύπαρξη αναλυτικών τιμολογίων για την ορθή αποτίμηση των 
έργων, που θα βασίζεται σε πλήρες σύστημα αναλύσεων τιμών. 
 

4. Κατάργηση πρόσθετων εγγυήσεων – Άρση κυρώσεων κατά αναδόχων 
έργων. 
Η θέσπιση πρόσθετων εγγυήσεων δεν επέφερε κανένα πλεονέκτημα για το 
Δημόσιο στην ανάθεση και εκτέλεση των έργων, μόνο αύξησε το κόστος 
του αναδόχου και δημιούργησε συνθήκες επιχειρηματικής ασφυξίας.  
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις, 
να θεσπιστεί η έγκαιρη επιστροφή των εγγυήσεων και να αρθεί κάθε 
πράξη της διοίκησης που οδηγεί στον αφανισμό αρκετών 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων, με προσωπικές επιπτώσεις για μεγάλη 
μερίδα μηχανικών της χώρας και ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις. 

 
5. Απλούστευση διαδικασιών – Διαδικασία διαβούλευσης. 

Απαιτείται απλούστευση νομοθεσίας και διαδικασιών σε όλο το φάσμα – 
ένταξη, δημοπράτηση, ανάθεση των δημοσίων έργων, - για την 
απρόσκοπτη συμμετοχή των εργοληπτών και συντομότερη, 
ουσιαστικότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Να θεσμοθετηθεί η διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία παραγωγής δημοσίων έργων 
(Εργοληπτικές Οργανώσεις, Μελετητές, ΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ.) πριν την 
προώθηση νομοσχεδίων, Υ.Α. και Εγκυκλίων που αφορούν στον κλάδο 
μας. 
 

6. Μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και ΜΗ.Κ.Ι.Ε. - Υπεργολαβίες 
Η επανεξέταση και αναθεώρηση του μητρώου κατάταξης των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ ) προς την κατεύθυνση της 
εξυγίανσης και απλούστευσης θα έχει θετικό αντίκτυπο στον κλάδο.  
Όσον αφορά τη θεσμοθέτηση του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών 
έργων (ΜΗΚΙΕ) που καρκινοβατεί επί μία εικοσαετία δεν πρέπει να 
βραδύνει άλλο γιατί αποτελεί απαίτηση όλης της κοινωνίας. 
Η τήρηση των μητρώων αυτών (ΜΕΕΠ & ΜΗΚΙΕ) θα επιτρέψει την 
διάχυση της τεχνογνωσίας και τη διασπορά του αντικειμένου των έργων 



με επίσημες υπεργολαβίες σε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του 
κλάδου. 
 

7. Διαφάνεια – Δημοσιότητα (Δελτίο ταυτότητας έργου) 
Υποχρεωτική ανάρτηση των βασικών στοιχείων όλων των δημοσίων 
έργων στο διαδίκτυο, που θα αφορούν την μελέτη, τη δημοπράτηση, την 
αρχική σύμβαση, τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις, την περαίωση και 
την παραλαβή. 
Η δημοσιότητα αυτή είναι εύκολα υλοποιήσιμη, χωρίς κόστος για το 
δημόσιο, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τις 
αναθέτουσες αρχές και θα αναβαθμίσει την τρωθείσα αξιοπιστία του 
κατασκευαστικού κλάδου.  

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
 Θεωρούμε απαραίτητη, και ζητάμε να έχουμε, μία συνάντηση μαζί σας, όπου 
οι Πρόεδροι των Οργανώσεών μας θα έχουν την ευκαιρία να σας εκθέσουν 
αναλυτικότερα τις απόψεις μας για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας, 
ελπίζοντας να τις λάβετε υπ’ όψιν σας στα κυβερνητικά σχέδια για την ανάκαμψη 
της οικονομίας. 
 

Με τιμή, 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

     
     
 

 
 
 
 
 


