






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 

      Αθήνα, 23/03/2011 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
Αποχή των εργοληπτών από τις δηµοπρασίες από ∆ευτέρα 28 Μαρτίου έως και 

Τρίτη 12 Απριλίου 2011. 

 

Οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων  ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, 

ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ στη συνεδρίαση  της Τρίτης, 22.3.2011,  αποφάσισε οµόφωνα την 

αποχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας από τις δηµοπρασίεςαπό ∆ευτέρα 28 

Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2011, οπότε και θα επανεξετάσει τη στάση της µε 

πιθανότητα µετατροπής της αποχής σε διαρκείας, έως ότου επιλυθούν τα επείγοντα αιτήµατα 

του κλάδου, που τον οδηγούν σε αδιέξοδο.  

Η αποχή αφορά τόσο στις τακτικές, όσο και στις επαναληπτικές δηµοπρασίες και θα 

επιδιωχθεί στήριξη του ΤΕΕ και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  

Οι πέντε εργοληπτικές οργανώσεις καλούν τους υπευθύνους του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα να µην χρησιµοποιήσουν την αποχή των εργοληπτών ως άλλοθι για να 

προχωρήσουν σε απευθείας αναθέσεις έργων. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, δηλώνουν ότι θα 

αντιδράσουν µε κάθε νόµιµο µέσο. 

Η Συντονιστική Επιτροπή των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων  ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, 

ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, διαπίστωσε για άλλη µία φορά ότι τα προβλήµατα του κλάδου 

διογκώνονται κυρίως από το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας (ΟΤΑ, 

ΟΣΚ, κλπ.) δεν πληρώνει τις οφειλές προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα ο 

κλάδος να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Επί πλέον δηµιουργούνται νέα αδιέξοδα 

από:   

• Την άτυπη στάση πληρωµών που έχει κηρύξει το ελληνικό ∆ηµόσιο, µε 

αποτέλεσµα οι οφειλές του κράτους προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για 

εκτελεσµένα έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, 

δηλαδή να αγγίζουν το 1% του ΑΕΠ.  



 2

• Το διαρκές «ψαλίδισµα» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) µε 

στόχο τη µείωση των ελλειµµάτων, που όµως, όπως δείχνει η πράξη έχει αντίθετα 

αποτελέσµατα.  

• Την καθυστέρηση των ρυθµών απορρόφησης του ΕΣΠΑ.  

• Την κατάργηση αναπτυξιακών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που αφορούν κυρίως 

την Περιφέρεια της χώρας όπως «Θησέας», «Πίνδος», «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής» κ.ά.  

  

Με δεδοµένο ότι τα ∆ηµόσια Έργα αποτελούν µια αναπτυξιακή παραγωγική διαδικασία, µε 

µεγάλη εγχώρια προστιθέµενη αξία, που δίνει δουλειά σε εκατοντάδες συναφή επαγγέλµατα, 

τα οποία  συνεισφέρουν πάνω από το 20% στο ΑΕΠ και ότι τόσο τα µεγάλα έργα όσο και 

τα µικρά και µεσαία έργα της Περιφέρειας, δίνουν ζωή στις τοπικές κοινωνίες και 

αγορές, η Συντονιστική Επιτροπή ζητά:  

 

• ∆ίκαια φορολογικά µέτρα (ρύθµιση του ΦΠΑ µη εξοφληθέντων τιµολογίων, 

συµψηφισµός χρεών ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.). 

• Άµεση εξόφληση εκτελεσµένων έργων από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

µέσα από ένα συγκεκριµένο και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής. 

• Ενεργοποίηση – αύξηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (Π.∆.Ε., ΕΣΠΑ, 

«ΘΗΣΕΑΣ», «ΠΙΝ∆ΟΣ», «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» κ.λπ.) για έργα απαραίτητα και 

αναγκαία κυρίως για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, έργα που θα τονώσουν όλες τις 

επιχειρήσεις του κλάδου και τις τοπικές αγορές και θα στηρίξουν την απασχόληση. 

• Ένταξη στο ΕΣΠΑ ανεξόφλητων έργων από άλλα χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα που έχουν καταστεί ανενεργά ή υπολειτουργούν (ΘΗΣΕΑΣ, ΠΙΝ∆ΟΣ, 

ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ κ.ά.) 

• Επιβολή αποδοχής εκχώρησης εγκεκριµένων ανεξόφλητων λογαριασµών 

από τις τράπεζες, χωρίς πρόσθετες «τοκογλυφικές» εξασφαλίσεις. 

 

 


