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ΘΕΜΑ: «Θέσεις - Ανακοινώσεις – ∆ελτία Τύπου ΣΑΤΕ».
Κύριε Υπουργέ,
Ο Σύνδεσµός µας εκπροσωπεί, έχοντας ως ενεργά µέλη του, τη συντριπτική πλειοψηφία των
Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και πολλές µικρότερες. Όπως είναι αυτονόητο, κύριο µέληµα
του Συνδέσµου µας είναι, µεταξύ άλλων, η καλώς νοούµενη προστασία των συµφερόντων
των µελών µας και του κλάδου γενικότερα, µέσα στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού
συµφέροντος. Η παραπάνω αρχή καθορίζει και τη στάση µας απέναντι στην εκάστοτε
Πολιτική Ηγεσία και ειδικά την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου σας, ως κατ’ εξοχήν αρµόδιο
για τον κλάδο µας.
Έτσι, πολλές φορές εκ των πραγµάτων, οφείλουµε να διατυπώνουµε πέρα των προτάσεων
και έντονες διαµαρτυρίες, ειδικά όταν τα προβλήµατα φτάνουν σε τέτοια όξυνση όπως
σήµερα.
Με την παρούσα, διευκρινίζουµε τις θέσεις µας σε τρία τρέχοντα ζητήµατα, ώστε να µην
υπάρχει έδαφος παρερµηνειών και παρεξηγήσεων για τις προθέσεις µας. Συγκεκριµένα:
Α) ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
Πάγια θέση του Συνδέσµου µας είναι ότι, εταιρείες που καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές
πρέπει τουλάχιστον να τιµωρούνται πειθαρχικά, άµεσα µε αναδροµική ανάκληση
ενηµερότητας πτυχίου. Οι τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες είναι υπόθεση της τακτικής
∆ικαιοσύνης.
Β) ΟΦΕΙΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι ανακοινώσεις και τα δηµοσιεύµατα του ΣΑΤΕ, σχετικά µε το ύψος των οφειλών του
∆ηµοσίου και την καθυστέρηση πληρωµών, αφορούν προφανώς τον ∆ηµόσιο Τοµέα υπό την
ευρύτερη έννοια (Υπουργεία, ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ, κλπ). Σε καµία περίπτωση δεν ισχυρισθήκαµε ότι
τα ποσά που αναφέρουµε αφορούν το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι.
Γ) ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι αιτιάσεις µας για τα θέµατα διαφάνειας σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά µε την
καθυστέρηση εφαρµογής της πολιτικής που είχε εξαγγείλει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας. Είναι σίγουρα απαράδεκτο ενάµιση χρόνο µετά την
ανάληψη της ευθύνης του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι, να µην έχει προχωρήσει ουσιαστικά ούτε
µια νοµοθετική πρωτοβουλία ούτε µια Υπουργική Απόφαση.
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Αναρωτιέται κανείς πότε και µε ποιο ΕΣΠΑ, ποιο Π∆Ε και µε ποιες εταιρείες θα εφαρµοστεί
τελικά το νέο νοµοθετικό πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση, επιθυµούµε τον συνεχή και ουσιαστικό διάλογο µαζί σας, γιατί τα
προβλήµατα του κλάδου µας συνεχώς επιδεινώνονται δραµατικά και οι συνέπειες είναι
τραγικές, όχι µόνο για τα µέλη µας αλλά και για δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους στον
ευρύτερο χώρο της κατασκευής.
Με εκτίµηση,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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