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Πρόεδρο και Μέλη του ∆.Σ.

Κε Πρόεδρε του Σ.Α.Τ.Ε και αγαπητοί φίλοι µέλη του ∆.Σ. ,
Με αγωνία αλλά ταυτόχρονα και µε απορία αναµένουµε κάποια παρέµβαση του Συνδέσµου,
ή έστω κάποια ανάρτηση στην ιστοσελίδα – όχι την καθηµερινή ενηµερωτική ειδησιογραφία
φυσικά µε την απαρίθµηση και κοινοποίηση των απαραίτητων και ευλόγων, κατά τα’ άλλα,
µέτρων της κυβέρνησης για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID19 – η οποία βασικά να αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Πολιτεία, σε
Κυβερνητικό επίπεδο, για την προστασία των εργοληπτικών επιχειρήσεων του κλάδου µας,
µέλη και µη του ΣΑΤΕ και γενικά όλου του Τεχνικού Κόσµου .
Θέλω να πιστεύω η ανωτέρω αργοπορία οφείλεται σε µειωµένα αντανακλαστικά και όχι σε
ολιγωρία του ∆.Σ. .
Ο κλάδος των µηχανικών και γενικά ο τεχνικός κόσµος, που αποτελεί αποδεδειγµένα τον
κλάδο που έχει νοσήσει περισσότερο από όλους από τις οικονοµικές συγκυρίες της
τελευταίας δεκαετίας, σήµερα βιώνει την τεκµηριωµένη παύση της εργασίας του .
Ειδικότερα για τις τεχνικές εταιρίες και την κατασκευή των ∆ηµοσίων Εργων , το άµεσο
µέλλον είναι τραγικό και οδηγεί σε µαζικές απολύσεις εργαζοµένων, στη µη δυνατότητα
εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στην αδυναµία
εκπρόθεσµων εξοφλήσεων υποχρεώσεων σε τρίτους ( υπεργολάβους, προµηθευτές ,
προσωπικό κ.λ.π. ).
Αιτιολογώ την παραπάνω προσωπική µου άποψη :
Σήµερα οι χρηµατοδοτήσεις των έργων του ∆ηµοσίου που οι εργοληπτικές µας επιχειρήσεις
εκτελούν , προέρχονται στο µεγαλύτερο τµήµα τους , είτε από τα επιχειρησιακά
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε από πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Υπ.
Εσωτερικών και σε µικρότερα µεγέθη από Ιδιους Πόρους των Ο.Τ.Α. , Πράσινο Ταµείο
κ.λ.π.
Προσωπικά µε δική µου ευθύνη , ανέστειλα τις εργασίες των έργων που σήµερα εκτελούµε,
κλείνοντας τα εργοτάξια, προτάσσοντας την υγεία των εργαζοµένων µας και του
προσωπικού των υπεργολάβων και ενηµερώνοντας τις αρµόδιες ∆ιευθύνουσες Υπηρεσίες

σχετικά εγγράφως κάνοντας χρήση του αρθρου 204 του Π.∆. 4412/16 και των σχετικών
Υ.Α. .
Αλλά και σε τέτοιες ενέργειες να µην είχαµε προβεί, σήµερα θα εκτελούσαµε εργασίες τις
οποίες πρακτικά είναι αδύνατον να πιστοποιήσουµε, δεδοµένου ότι στο 100% πλέον, είτε µε
εντολή των αρµοδίων Περιφερειών ή ∆ήµων είτε λόγω της πρόσφατης Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου µε την θέσπιση της άδειας ειδικού σκοπού, οι Περιφέρειες και οι ∆ήµοι
υπολειτουργούν µε προσωπικό ασφαλείας. Οι δε ∆ιαχειριστικές υπολειτουργούν οµοίως,
απαγορεύεται δε η έξοδος των υπαλλήλων εκτός γραφειακών χώρων κατόπιν νεοτέρας
εντολής, πράγµα που σηµαίνει ότι ούτε κατανοµές γίνονται ούτε προέγκριση ΑΠΕ γίνεται.
Κι ερωτώ , ποιος θα παραλάβει – σύµφωνα µε το Νόµο - τις εκτελούµενες εργασίες , ποιος
θα ελέγξει και θα εγκρίνει τις επιµετρήσεις , ποια Επιτροπή ΠΠΑΕ θα συγκληθεί και θα
µεταβεί επί τόπου του έργου για να συντάξει και να παραλάβει τις εργασίες – πάντα
σύµφωνα µε το Νόµο -, ποιος θα ελέγξει τον υποβαλλόµενο λογαριασµό και πόσοι πρέπει
να υπογράψουν για να προωθηθεί νόµιµα προς πληρωµή ο Λογαριασµός .
Προφανώς ουτοπίες στο σηµερινό περιβάλλον.
Και έχει και συνέχεια !
Ένα απλό παράδειγµα . Θα γνωρίζεται φαντάζοµαι, ότι στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, οι
λογαριασµοί µε τα Τ.Π.Υ. που τα συνοδεύουν, αποστέλλονται για έλεγχο στο Τµήµα
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιαχείρισης Π∆Ε, όπου ένας και µοναδικός υπάλληλος
µε κατάταξη πρωτοκόλλου ελέγχει όλους τους λογαριασµούς έργων πάση της Ελλάδος (
στο παρελθόν ο εκτιµώµενος χρόνος υπό φυσιολογικές συνθήκες για την τελική υπογραφή
του Προιστάµενου ήταν 50ηµέρες µέχρι 60 ηµέρες µη συνυπολογίζοντας το 10ηµερο από
την εντολή πίστωσης στο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέχρι το Λογιστήριο των ∆ήµων) .
Φαντάζοµαι ότι µε το σηµερινό περιβάλλον ο εκτιµώµενος χρόνος προσαυξάνεται εκθετικά .
Και δυστυχώς το ίδιο συµβαίνει µε τους ήδη πιστοποιηµένους λογαριασµούς και Τ.Π.Υ. του
µηνός Φεβρουαρίου και Ιανουαρίου που ακόµη εκκρεµούν και όπως ενηµερωθήκαµε λόγω
της λειτουργίας προσωπικού ασφαλείας στα Λογιστήρια και Ταµεία των ∆ήµων δεν δύναται
να αποπληρωθούν στο άµεσο µέλλον.
Πλήν των άλλων κάναµε και την ζωή µας δυσκολότερη , αφού για να προσκοµίσεις
φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα, ή να θεωρήσεις Υ.∆. Ν.1599/1986 βεβαίωσης
ΦΠΑ, το ποιο πιθανό είναι να κλείσεις τηλεφωνικό ραντεβού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για να την
παραλάβεις αφού προηγουµένως θέσεις σε κίνδυνο την προσωπική σου υγεία ή του
προσωπικού σου.
Για να µην κουράζω και µακρηγορώ , εκτιµώ ότι ο ΣΑΤΕ σε συνεργασία µε τις άλλες
Εργοληπτικές Οργανώσεις και το ΤΕΕ , µε αίσθηµα ευθύνης προς τα µέλη του αλλά και το
σύνολο του επιστηµονικού και τεχνικού κόσµου της χώρας σε µια προσπάθεια στήριξης του
κλάδου και ταυτόχρονα συνεισφέροντας ουσιαστικά στην προάσπιση της δηµόσιας υγείας
από τον COVID-19, άµεσα οφείλει προτείνει τα εξής :
-

Παύση πάσης φύσεως εργασιών άµεσα και για όσο χρόνο απαιτηθεί ( εργοτάξια ,
οικοδοµικές εργασίες , ενεργειακές αναβαθµίσεις κ.λ.π. )

-

Να συµπεριληφθούν τεχνικές εταιρίες και µηχανικοί στους κλάδους που πλήττονται
και κατά συνέπεια στους ΚΑ∆ αναστολής, µε σκοπό ενίσχυσή τους και την διατήρηση

των θέσεων εργασίας ( Επιδόµατα, αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και
φορολογικών υποχρεώσεων, άµεση καταβολή των οφειλοµένων και τιµολογηµένων
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ, επιτάχυνση εξόφλησης των
υποβαλλόµενων πιστοποιήσεων σήµερα χωρίς άσκοπες και ανούσιες γραφειοκρατικές
διαδικασίες για την χρηµατοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητας )
-

Παρέµβαση για τις υποχρεώσεις προς τρίτους και κυρίως για τις µεταχρονολογηµένες
επιταγές µε παράταση του ‘’’οκταηµερου’’ που ισχύει σήµερα σε 60 ηµέρες

-

Κατάργηση προκαταβολής φόρου / τέλους επιτηδεύµατος

-

Παράταση των καταλυτικών ηµεροµηνιών για διαγωνισµούς έργων , προµηθειών ,
υπηρεσιών.

Σε συνέχεια των παραπάνω και µε δεδοµένη την τεράστια ύφεση στον κλάδο µας τονίζω ότι
πρέπει από τώρα ο ΣΑΤΕ να πρωτοστατήσει σε προεργασία για την ύπαρξη γενναίων
αναπτυξιακών µέτρων καθώς και διάθεση κονδυλίων για επιπλέον επιδοτήσεις και εγκρίσεις
προγραµµάτων από τα εµπλεκόµενα Υπουργεία ώστε να επιστρέψουµε στην κανονικότητα
µε όσο το δυνατόν µικρότερες απώλειες .
Ελπίζω τώρα, Κε Πρόεδρε και µέλη του ∆.Σ. , στις στοχευµένες στρατηγικές
συνεργασίες και στις άµεσες ενέργειες και πιέσεις σας , δεδοµένου ότι αργήσαµε …. πολύ.

Με την εκτίµησή µου
και
τους συναδελφικούς χαιρετισµούς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποσηµείωση
Θα παρακαλούσα να δηµοσιευθεί στο Βήµα Μελών της ιστοσελίδας.

