
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 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (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 19 Οκτωβρίου 2012 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Στις 19 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ των Προέδρων των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων κ.  Σταύρου Καλογιάννη. Στη συνάντηση από πλευράς Υπουργείου, 
εκτός του κ. Υπουργού, παρευρέθηκαν οι Γενικοί ∆/ντές κ.κ. ∆. Μακρής, Ι. Ποτουρίδης και 
από πλευράς Εργοληπτικών Οργανώσεων  οι Πρόεδροι της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε κ. Γ. Ρωµοσιός, της 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε κ. Ε. Μανδηλαράς, της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Κ. Σαββίδης, του ΣΑΤΕ κ. Γ. Βλάχος και 
του ΣΤΕΑΤ κ. Κ. Κουβαράς. 
 
Στη συνάντηση αυτή έγινε συζήτηση σε εποικοδοµητικό κλίµα για όλα τα θέµατα που είχαν 
θέσει το τελευταίο διάστηµα οι Εργοληπτικές Οργανώσεις µε τις κοινές επιστολές τους και 
αφορούσαν συγκεκριµένα : 
 
‐ Την Αφύπνιση της Ανάπτυξης µε χρηµατοδότηση έργων Υποδοµών – ΕΣΠΑ – 

Απεµπλοκή µεγάλων οδικών αξόνων – ∆ηµόσιες επενδύσεις. 
‐ Τον εκσυγχρονισµό Τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών – Αντικειµενική Αναθεώρηση 

Τιµών και 
‐ Την άρση δυσµενών διατάξεων και ειδικότερα προσφάτων Ν.4070/12, Ν. 

4071/2012, Ν.4072/2012. 
 
Τα θέµατα αυτά που αναπτύσσονταν στις επιστολές των Οργανώσεων συζητήθηκαν εκτενώς 
και ειδικά το ζήτηµα της αναθεώρησης των τιµών, προκειµένου να µην υπάρξουν 
αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης που θα έχουν καταστροφικές δυσµενείς επιπτώσεις. 
 
Για το θέµα της απεµπλοκής των Οδικών Αξόνων ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι είναι 
σύνθετο ζήτηµα αλλά λόγω της σπουδαιότητάς του για τη στροφή προς την ανάπτυξη 
εργάζονται όλοι µε στόχο την σύντοµη επίλυση. 
 
Ο κ. Υπουργός σηµείωσε ακόµη ότι θα υπάρξει αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. 
Αναφέρθηκε επίσης και στις πρόσθετες εγγυήσεις για τις οποίες εξετάζεται η αντιµετώπισή 
τους µε στόχο την ανακούφιση του κλάδου, καθώς και για την παράταση των πτυχίων για 
µικρό χρονικό διάστηµα προκειµένου να αντιµετωπιστούν όλα τα σχετιζόµενα µε αυτά 
θέµατα, όπως δείκτες βιωσιµότητας κλπ. 
 



Τέλος ο κ. Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα είναι σε επαφή µε τους Προέδρους των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων ώστε να υπάρχει συνεχής συνεργασία και επικοινωνία για όλα 
τα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο. 
 
 

          Με τιµή, 

    Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


