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ΘΕΜΑ:

ΑΘΗΝΑ, 09 Οκτωβρίου 2018

Χαιρετισμός Προέδρου ΣΑΤΕ ενόψει συνάντησης των Προέδρων των
Φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε..

Αγαπητέ Πρόεδρε της Ο.Κ.Ε.,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επιτρέψτε μου μία πολύ σύντομη παρέμβαση στη σημερινή μας συνάντηση.
Εμείς οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων αλλά και γενικά οι κατασκευαστές τεχνικών έργων
βιώνουμε, περισσότερο από τον καθένα επιτρέψτε μου να πω, τη σημασία και την
κρισιμότητα της "Συνεργασίας" κατά την κατασκευή των τεχνικών έργων που υλοποιούμε.
Έχει γίνει γνώση και κτήμα μας, ότι εάν το επίπεδο συνεργασίας των εμπλεκόμενων στην
κατασκευή ενός έργου υποδομής (χρηματοδότης, κύριος του έργου, συνεργεία τεχνιτών,
προμηθευτές υλικών, μηχανικοί, κ.α.) είναι ικανοποιητικό, το έργο θα τελειώσει έγκαιρα (ή
τουλάχιστον όχι πολύ αργά) και δεν θα κοστίσει περισσότερο απ’ ότι πρέπει.
Βασικό στοιχείο αυτής της επιτυχημένης (όταν εφαρμόζεται) συνταγής είναι η αποδοχή απ’
όλα τα μέρη ενός κοινού στόχου, που στη δική μας περίπτωση είναι η έγκαιρη και
οικονομικά αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και όχι ο διαγκωνισμός μεταξύ των
μερών για την μονομερή ικανοποίησή τους.
Μεγεθύνοντας αυτή την εμπειρία στην περίπτωση των Φορέων που συμμετέχουν στον
συνταγματικό θεσμό του κοινωνικού διαλόγου της Ο.Κ.Ε. και ύστερα από οκτώ (8) και
πλέον χρόνια κρίσης σε κάθε επίπεδο της ζωής μας (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και
πολιτισμικής) θεωρώ ότι η μόνη διέξοδος για να υπάρξουμε μία ευνομούμενη χώρα, η
οποία θα δίνει στους πολίτες της τις ευκαιρίες ευμάρειας, είναι η προσήλωση όλων μας σε
έναν κοινό στόχο - όπως αυτός εκφράζεται από τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και
της κοινωνίας των πολιτών για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, όπως π.χ. η διακήρυξή μας
με πρωτοβουλία της ΟΚΕ - και η μεταξύ μας ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία για την
επίτευξη του στόχου.
Καμία άλλη επιλογή δεν μπορεί να παράξει περισσότερα για όλους μας και καμία άλλη
επιλογή δεν δημιουργεί βάσιμη πιθανότητα για την αντιστροφή της τάσης φυγής των πιο
λαμπερών μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό, γεγονός του οποίου οι συνέπειες θα έχουν
μακροχρόνια επίπτωση αρνητική στο επίπεδο ευημερίας όλων μας.
Σας ευχαριστώ
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