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Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2011 

 

Ολιγόλεπτη παρέµβαση του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Γεωργίου Βλάχου  

σε εκδήλωση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)  

«Από την κρίση στην Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη» 

µε θέµα : 

«Υλοποίηση των έργων Υποδοµής του ΕΣΠΑ» 

 

κ. Αντιπρόεδρε, κ. Πρόεδρε της Ο.Κ.Ε., Αγαπητοί Κύριοι, 
 
Στη σηµερινή εκδήλωση θα πω µόνο δύο λόγια σχετικά µε την υλοποίηση των έργων 
Υποδοµής που είναι ενταγµένα στο ΕΣΠΑ 
 

ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 

1. Είναι δεδοµένο ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ παραµένουν ανενεργά κατά µεγάλο µέρος 
(βλ. σχετική δήλωση καγκελαρίου Μέρκελ «15 δισ.€, χρήµατα για τους Έλληνες 
παραµένουν δεσµευµένα στις Βρυξέλλες». 

2. Είναι επίσης πλέον ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι: 
• Η γρήγορη απορρόφηση – αξιοποίηση  των κονδυλίων αυτών θα έδινε άµεσα 

αναπτυξιακή ώθηση στην Ελληνική οικονοµία καθώς το 35% κατ΄ελάχιστον 
του ποσού θα κατέληγε απευθείας στα ∆ηµόσια Ταµεία (φόροι) και στα 
Ασφαλιστικά ταµεία (χωρίς καµία πιθανότητα φόρο-εισφοροδιαφυγής), 

• Το υπόλοιπο 65% θα διαχέονταν ταχύτατα σε εκατοντάδες επαγγέλµατα γύρω 
από τον χώρο της κατασκευής (τεχνικοί, εργατοϋπάλληλοι, εµπόριο, 
βιοµηχανία - βιοτεχνία δοµικών υλικών, παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως 
κλπ.), 

• Οι ανάγκες της Χώρας στον τοµέα των υποδοµών κάθε είδους (δρόµοι, 
λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι, παιδεία, υγεία, περιβάλλον) είναι 
τεράστιες.  

 
Είναι γνωστό ότι η ανοικοδόµηση της ενοποίησης Ανατολικής-∆υτικής Γερµανίας πριν 20 
χρόνια στηρίχθηκε σε δηµόσιες επενδυτικές επιλογές αναλόγου προϋπολογισµού. 
 

ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 
Γιατί δεν προχωρούν τα έργα του ΕΣΠΑ, παρά και την εµπλοκή της δύναµης κρούσης υπό 
τον κ. Ράϊιχενµπαχ; Μήπως δεν υπάρχουν πόροι για την Εθνική Συµµετοχή; Μετά και την 
τελευταία εξέλιξη ελαχιστοποίησης της Εθνικής συµµετοχής το παραπάνω επιχείρηµα δεν 
ευσταθεί. 
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Ποια είναι η αλήθεια:  
 
• Η γραφειοκρατία του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
• Η πολυπλοκότητα – αντιφάσεις – αλληλοεπικαλύψεις της ελληνικής νοµοθεσίας, 
• Οι τροµερές καθυστερήσεις  στη λειτουργία της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, 
• Η ανικανότητα των υπευθύνων (µέσα και έξω από τον ∆ηµόσιο Τοµέα), 
• Η αδιαφάνεια και ο, χωρίς αρχές και σωστή εποπτεία, ανταγωνισµός συµφερόντων και 

µικροσυµφερόντων, 
 

σε  συνδυασµό µε τις αυξηµένες (αλλά σωστές) απαιτήσεις των ∆ιαχειριστικών Αρχών για 
διαφάνεια και πληρότητα των µελετών – διαδικασιών ανάθεσης και κατασκευής, καθιστούν, 
στην ουσία, αδύνατη την υλοποίηση του προγράµµατος στο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
που έχει καθοριστεί. 
 

Η ΛΥΣΗ 
 
Κατά την γνώµη µας απαιτούνται:  
 
• Άπλετο φως – διαφάνεια στα θέµατα των δηµοσίων έργων καθώς και ανάρτηση στο 

διαδίκτυο όλων των στοιχείων ταυτότητας του κάθε έργου, σύµφωνα µε την συνεχώς 
επαναλαµβανόµενη εδώ και τέσσερα έτη, πρόταση του ΣΑΤΕ για το ∆ελτίο Ταυτότητας 
Έργου. Βλέπε πρωτοβουλίες εφαρµογών «∆ι@ύγεια» και «αγορά» του Υπουργείου 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

• ∆ηµοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων του Μητρώου των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη απλοποίηση των συναλλαγών µεταξύ της 
Υπηρεσίας και των Επιχειρήσεων.    

• Τυποποίηση όλων των τευχών δηµοπράτησης – ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. 
• Απλοποίηση των κανόνων διεξαγωγής των διαγωνισµών των έργων µε χρήση: 
 α) Ηλεκτρονικής ενηµερότητας πτυχίου, 
 β) Ηλεκτρονικού ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών, 
 γ) Καθορισµό συγκεκριµένου (µικρού) χρονικού ορίου εκδίκασης ενστάσεων 

προσφυγών. 
• Κατάργηση των απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων µε πρόσκληση περιορισµένου 

αριθµού εργοληπτών και εφαρµογή ειδικών όρων και ειδικών συστηµάτων στις σαφείς 
περιπτώσεις που προβλέπει η νοµοθεσία.  Ειδικά σε ορισµένους ∆ήµους (πρωταθλητές 
συνήθως σε χρέη προς ΙΚΑ, προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προς τις 
Τράπεζες και  αλλού) τα παραπάνω φαινόµενα επιµένουν προκλητικά. 

• Συντονισµός των αλληλοεµπλεκοµένων Υπηρεσιών των Υπουργείων και καθορισµός 
συγκεκριµένων αποκλειστικών χρονοδιαγραµµάτων διάρκειας ολίγων εβδοµάδων προς 
θεσµοθέτηση των παραπάνω. 

• Ειδικά οι Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ, ΥΠΥΜΕ∆Ι, Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Υπουργείου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υπουργείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης οφείλουν να συστήσουν άµεσα κοινή οµάδα εργασίας γιατί τα παραδείγµατα 
παραγωγής αντιτιθέµενων νοµοσχεδίων, Π.∆., Υπουργικών Αποφάσεων κλπ. είναι πάρα 
πολλά.  

 
Σας ευχαριστώ 


