
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 

Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 

Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 

Θεµιστοκλέους 4 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 

Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 

Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 

 

Αρ.Πρωτ.: 2771/752/507/22273/ 2621   Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2010 

  

Π Ρ Ο Σ  

Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων 

κ. ∆ηµήτριο Ρέππα 

 

Κοινοποίηση:  

 1. Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 

κ. Ιωάννη Μαγκριώτη 

 2. Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 

κ. Ιωάννη Οικονοµίδη 

 3. Γενικό Γραµµατέα  

 Συγχρηµατοδοτούµενων  

κ. Σέργιο Λαµπρόπουλο 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη άµεσων µέτρων για την κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο». 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων 
επιχειρείται µε τα τρία Σχέδια Νόµου που µας κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο σας και 
συγκεκριµένα µε τα: 

− Σχέδιο Νόµου για την τροποποίηση του Ν.3669/08 περί Εκτελέσεως ∆ηµοσίων 
Έργων. 

− Σχέδιο Νόµου για την τροποποίηση του Ν.3316/05 περί Μελετών. 

− Σχέδιο Νόµου για την ίδρυση Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής Ελέγχου της 
Παραγωγής των Έργων. 

 

Για τα συγκεκριµένα Σχέδια Νόµου θεωρούµε ότι θα υπάρξει επαρκής χρόνος διαβούλευσης 
ούτως ώστε να αντιµετωπισθούν όλα τα θέµατα σε πνεύµα καλής θέλησης. 



 
 

Επειδή όµως: 

α) ήδη έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων σας,  

β) πολλά θέµατα από τα προβλεπόµενα στα Σχέδια Νόµου απαιτούν πολύ χρόνο για να 
υλοποιηθούν  

γ) τα προβλήµατα του κλάδου επιδεινώνονται δραµατικά κάθε µέρα που περνάει και τέλος  

δ) επειδή διαφαίνεται ορατός κίνδυνος να συζητούµε το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής έργων 
χωρίς να υφίστανται στη Χώρα µας Τεχνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  

έχουµε κατ’ επανάληψη ζητήσει τη λήψη άµεσων µέτρων στους παρακάτω τοµείς: 

− Λήψη άµεσων µέτρων για την αποφυγή των υπερβολικών εκπτώσεων που 
δηµιουργούν αθέµιτο ανταγωνισµό (Σχετ. το µε αριθ. πρωτ.2523/686/444/22140/2603 – 
26-07-2010 Κοινό έγγραφο όλων των εργοληπτικών Οργανώσεων). 

− ∆ηµοσιότητα στοιχείων έργων – ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο (Σχετ. το µε αριθ. 
πρωτ.2524/685/445/22139/2604 – 26-07-2010 Κοινό έγγραφο όλων των εργοληπτικών 
Οργανώσεων). 

− Απ’ ευθείας αναθέσεις και προσκλήσεις περιορισµένου αριθµού εργοληπτών που συνεχίζονται 
(Σχετ. το µε αριθ. πρωτ.2525/684/446/22137/2605 – 26-07-2010 Κοινό έγγραφο όλων των 
εργοληπτικών Οργανώσεων). 

− Κατάργηση πρόσθετων Εγγυητικών Επιστολών- Χρόνος λήξης & λοιπά θέµατα (Σχετ. το µε 
αριθ. πρωτ.2527/682/470/22142/2607 – 11-08-2010 Κοινό έγγραφο όλων των εργοληπτικών 
Οργανώσεων). 

− Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καθ’ όσον εµφανίζονται πλέον κρούσµατα που 
νοθεύουν τον ανταγωνισµό και δυσφηµούν τον κλάδο (Σχετ. το µε αριθ. 
πρωτ.2522/687/443/22141/2602 – 26-07-2010 Κοινό έγγραφο όλων των εργοληπτικών 
Οργανώσεων). 

− Επαναχρηµατοδότηση του Προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ” (Σχετ. το µε αριθ. 
πρωτ.2526/683/442/22138/2601 – 26-07-2010 Κοινό έγγραφο όλων των εργοληπτικών 
Οργανώσεων). 

Επίσης, τονίζουµε την αναγκαιότητα επίσπευσης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 
Εργασιών των πιστοποιήσεων και των εγκρίσεων κονδυλίων που χρονίζουν, ώστε να 
καταστεί εφικτή η πληρωµή των εκτελεσµένων έργων προς τις Τεχνικές Εταιρείες, τις οποίες 
το ελληνικό δηµόσιο καθυστερεί επί µακρόν και αδικαιολόγητα µε τις γνωστές δυσµενείς 
επιπτώσεις που αφορούν σε πολύ µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και εργαζοµένων. 

 

Με τιµή 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 


