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Κυρίες και Κύριοι, 

 

∆ιαχρονικά οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους βασικότερους κλάδους της οικονοµίας και 
αυτό, λιγότερο ή περισσότερο, είναι γνωστό σε όλους. 

∆εν συµβαίνει µόνο στη χώρα µας, αλλά διεθνώς, γι’ αυτό και όταν οι ηγεσίες των κρατών 
βάζουν στόχο να ξεπεράσουν γρήγορα και ασφαλώς προβλήµατα της οικονοµίας (βλέπε 
Οµπάµα/ΗΠΑ) ή επιδιώκουν να πετύχουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης (βλέπε Κίνα), 
στρέφονται στις κατασκευές. 

Αυτό συµβαίνει όχι, µόνο λόγω της στενής σχέσης που έχει ο κλάδος µε την παραγωγή και την 
εµπορία δοµικών υλικών µηχανηµάτων και οχηµάτων, ένα πλήθος µεγάλων, µεσαίων και 
µικρών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα, αλλά και γιατί τα έργα είναι οι υποδοµές που χρειάζεται ο 
τουρισµός, η βιοµηχανία και βιοτεχνία, το εµπόριο η αγροτική παραγωγή και οι υπηρεσίες, 
δηλαδή το σύνολο των κλάδων, για να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας, να προσελκύσουν νέες 
επενδύσεις, άρα να συµβάλουν στη συνολική ανάπτυξη της οικονοµίας. 

Οι κατασκευές είναι και ο κλάδος που µπορεί να αντιµετωπίσει την ανεργία, ζήτηµα µείζον στις 
σηµερινές συνθήκες µιας δίχως προηγούµενο ανθρωπιστικής κρίσης σε καιρό ειρήνης.  

∆εν θα σας κουράσω µε τα στοιχεία του κλάδου που αποδεικνύουν την αυξηµένη σηµαντικότητά 
του. Υποθέτω άλλωστε ότι θα έχουν ήδη αναφερθεί στο πιο αρµόδιο, λόγω θεµατολογίας, Α'  
Πάνελ που προηγήθηκε.Θα αναφερθώ µόνο σε δύο διαπιστώσεις πρόσφατης έρευνας του ΙΟΒΕ: 

• Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον τοµέα των κατασκευών, προστίθενται 1,8 ευρώ στο 
ΑΕΠ, απ’ το οποίο 0,4 ευρώ καταλήγουν άµεσα στα ταµεία του κράτους.  

• Για κάθε 1 εκατ. ευρώ αξίας που παράγουν οι κατασκευές, δηµιουργούνται 39 θέσεις 
εργασίας στην οικονοµία, εκ των οποίων 13 αφορούν άµεσα τον κλάδο των κατασκευών. 

Κατά συνέπεια δεν είναι απλώς ισχυρισµός µας όταν δηλώνουµε προς κάθε κατεύθυνση ότι όταν 
πάσχουν οι κατασκευές, πάσχει στο σύνολό της η οικονοµία. 

Και σήµερα, όχι απλώς πάσχει, αλλά κινδυνεύει να καταρρεύσει.  

Χαρακτηριστικά αναφέρω πως ενώ το 2006 ο επονοµαζόµενος στενός πυρήνας των κατασκευών 
και οι άµεσα σχετιζόµενες άλλες δραστηριότητες, πρόσφεραν στο ΑΕΠ το 11%, το ανάλογο 
ποσοστό κατά το 2013 ήταν µόλις 4%.  

Συνέπεια αυτής της συρρίκνωσης είναι η πρωτοφανής µεγέθυνση της ανεργίας και στις 
Κατασκευές και στο σύνολο της οικονοµίας. Αποκλειστικά στον κλάδο των κατασκευών η 
απασχόληση έχει µειωθεί από περίπου 400 χιλιάδες άτοµα το 2008, σε 151.800 το 2014.  

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Τα πράγµατα, δυστυχώς, πάνε από το κακό στο χειρότερο. 
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Οι συνθήκες χρηµατοδότησης των κατασκευαστικών έργων ήταν πάντα ένα µεγάλο «αγκάθι».  
Σχεδόν ποτέ, όταν ξεκινούσε ένα έργο, δεν ήταν διασφαλισµένες οι πιστώσεις. Το  Πρόγραµµα  
∆ηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό «εργαλείο» για την οικονοµία, 
µε σηµαντική περιφερειακή διάσταση, ήταν πάντα ανεπαρκές, τα τελευταία χρόνια 
συρρικνώθηκε εντυπωσιακά και σχεδόν αφανίζεται κάθε φορά που η εκάστοτε κυβέρνηση θέλει 
κατεπειγόντως να κλείσει «τρύπες».  

Από την άλλη πλευρά, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, που έχουν άµεση σχέση µε τα έργα, διατίθενται 
πλέον µε το σταγονόµετρο, επειδή, άλλωστε, προαπαιτούν την ελληνική συνδροµή. 

Όσο κι αν ξαφνιάζει, η αλήθεια είναι πως τα έργα που κατασκευάζονται στη χώρα µας τα 
τελευταία χρόνια, χρηµατοδοτούνται από τους εργολήπτες! 

Θα σας το πω απλά και ξεκάθαρα: κάθε εργολήπτης που αναλάµβανε ένα έργο, περίµενε έως 
πριν µερικά χρόνια να πληρωθεί τις εκτελεσµένες εργασίες, τον επόµενο ή έστω τον 
παρεπόµενο µήνα. Επειδή υπήρχε η δυνατότητα του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού, οι 
προµηθευτές και οι υπεργολάβοι έκαναν πίστωση, τα έφερνε βόλτα. 

Σήµερα, κανείς δεν κάνει πίστωση, οι περισσότεροι απαιτούν µετρητά, οι τράπεζες έχουν κλείσει 
τις πόρτες στις µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις και το κράτος καθυστερεί να πληρώσει τις 
εκτελεσµένες εργασίες, εσχάτως, έως και πέντε µήνες (και βλέπουµε). 

Το πρόβληµα δεν αφορά ορισµένες κατηγορίες έργων, αλλά διαπιστώνουµε ότι είναι 
γενικευµένο. Θέτοντας το πρόβληµα ακούµε διάφορες δικαιολογίες ή… σιωπή. Στην πράξη, 
άλλα συµβαίνουν. 

• Στο λογαριασµό κάθε έργου δεν υπάρχει η αντίστοιχη πίστωση. 

• Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές, για να αναφερθούµε στα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ 
έργα, ως δια µαγείας, προχωρούν τους λογαριασµούς των εκτελεσµένων εργασιών όλο και µε 
µεγαλύτερη καθυστέρηση, κι έτσι καθυστερηµένα φτάνουν οι λογαριασµοί στο υπουργείο 
Οικονοµίας, όπου προστίθεται µια επιπλέον καθυστέρηση, πριν εγκριθεί η κατανοµή, 
υπογραφούν οι αποφάσεις και σταλούν στην Τράπεζα της Ελλάδος προς εκτέλεση. 

• Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως διαπιστώσαµε τους τελευταίους µήνες, δεν εκτελεί τις 
αποφάσεις που λαµβάνει από το υπουργείο Οικονοµίας, ή τις εκτελεί επιλεκτικά. Η απάντηση 
που δόθηκε δηµόσια αναφέρει ότι η τράπεζα «εκτελεί κανονικά όλες τις εντολές πληρωµών, 
αποκλειστικά σύµφωνα µε τη ροή που καθορίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». Κατανοητό 
απ’ όλους νοµίζω. 

Από τον Αύγουστο του 2014 προστέθηκε αιφνιδίως ένα ακόµη σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα για 
τις κατασκευαστικές εταιρείες. Με διάταξη νόµου για µια σειρά συνεχιζόµενων έργων, περίπου 
1.000 σε όλη τη χώρα (αποχετευτικά, ύδρευσης, ΧΑ∆Α, βιολογικών καθαρισµών κ.α.) που 
αντιπροσωπεύουν το 70% των πληρωµών, αναιρέθηκε η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις 
αρχές, ανεξάρτητα αν αυτό προβλεπόταν από τις συµβάσεις που είχαν υπογραφεί και παρόλο 
που οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις καταβάλουν κανονικά ΦΠΑ σε προµηθευτές, υπεργολάβους 
κλπ. Με την αιφνιδιαστική αυτή απόφαση, όχι µόνο άλλαξαν ουσιαστικά οι όροι ανάληψης του 
έργου, αλλά δεσµεύτηκαν τεράστια ποσά των εργοληπτών, αφού είναι ευρύτερα γνωστό ότι η 
επιστροφή ΦΠΑ καθυστερεί επί χρόνια. 

Με τα δεδοµένα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν µεταβληθεί 
αναγκαστικά σε οιονεί δανειστές του κράτους, έχουν «στεγνώσει» οικονοµικά, αδυνατούν πλέον 
να πληρώσουν µισθούς, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και προµηθευτές, υπεργολάβους. 
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Κατόπιν αυτού, καθηµερινά αυξάνεται ο αριθµός των εταιρειών που ασκούν το µόνο δικαίωµα 
που έχουν: να διακόπτουν τις εργασίες και στη συνέχεια να κινήσουν τις διαδικασίες διάλυσης 
των συµβάσεων, µε υπαιτιότητα του κράτους. 

Αυτό σηµαίνει ότι πολύ σύντοµα - εφόσον η ασφυκτική κατάσταση συνεχιστεί - θα σταµατήσουν 
και τα ελάχιστα έργα που εκτελούνται ανά τη χώρα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας. Έτσι, θα 
µείνουν διάσπαρτα ηµιτελή έργα, ενώ όσα περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ, θα 
απενταχθούν, αφού είναι βέβαιο ότι δεν θα ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2015 (οπότε λήγει 
το χρονικό περιθώριο του ΕΣΠΑ), µε συνέπεια να πρέπει να επιστραφούν στα Ευρωπαϊκά Ταµεία 
και τα χρήµατα που έχουν δαπανηθεί για τα µισοτελειωµένα έργα. 

Με αυτά και µε άλλα, σε µια δεκαετία - από τον ∆εκέµβριο του 2004 ως τον ∆εκέµβριο του 2014 
- το 30% των εταιρειών από 3η έως 7η τάξη, έχουν αποχωρήσει από τον κλάδο, ενώ πολλές 
από αυτές που έχουν αποµείνει, δεν είναι σε θέση να λάβουν µέρος σε δηµόσιους διαγωνισµούς 
αφού δεν έχουν ασφαλιστική ή και εργοληπτική ενηµερότητα!  

Ο ΣΑΤΕ βλέποντας πως ακόµη και η ελπίδα του ΕΣΠΑ εξανεµίζεται, έχει προτείνει στην 
κυβέρνηση: 

1. Να ζητήσει - λόγω έκτακτων συνθηκών - τουλάχιστον 4µηνη παράταση για την 
ολοκλήρωσή του, ώστε να αποτραπεί ένα πλήθος ηµιτελών έργων και το χειρότερο, επιστροφή 
χρηµάτων που έχουν ξοδευτεί. 

2. Να εξασφαλιστούν, για κάθε έργο που κατασκευάζεται, οι πιστώσεις που απαιτούνται ως 
το τέλος του χρόνου, να διατεθούν στις αντίστοιχες ∆ιαχειριστικές Αρχές, ώστε να πληρώνονται 
άµεσα οι λογαριασµοί µετά την έγκριση τους. 

Ως προς το επόµενο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ όπως ονοµάζεται, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι δεν έχει 
γίνει έως τώρα καµιά ουσιαστική συζήτηση, ενώ αντίθετα, οι κατ’ αρχήν επιλογές της 
προηγούµενης κυβέρνησης ήταν το ποσοστό που προορίζεται για κατασκευές, να απορροφηθεί 
σε συνεχιζόµενα µεγάλα έργα, δίχως να περισσεύουν κονδύλια για µικρά και µεσαία, για τα 
οποία υπάρχουν τεράστιες ανάγκες ανά τη χώρα και κυρίως στην Περιφέρεια και οπωσδήποτε 
θα στηρίξουν το παραγωγικό δυναµικό του πλήθους των µικροµεσαίων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της Περιφέρειας.  

Επίσης, προσµένουµε µε αγωνία να απαντηθεί το πού θα βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για την 
υλοποίηση της δήλωσης του Αντιπροέδρου της σηµερινής κυβέρνησης κ. ∆ραγασάκη, ο οποίος 
µε την ανάληψη των καθηκόντων του δήλωσε ότι θα συντελεστούν πολλά µικρά και µεσαία 
έργα ανά την Ελλάδα κατά την διάρκεια της κυβερνητικής θητείας.  

Πέρα απ’ αυτά, και στις προηγούµενες κυβερνήσεις και στην σηµερινή, έχουµε υπογραµµίσει ότι 
η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη να δώσουµε σοβαρές λύσεις στα προβλήµατα του θεσµικού 
πλαισίου που διέπουν τα δηµόσια έργα. Με δυο λόγια να αντιµετωπιστούν οι χρόνιες 
παθογένειες του τοµέα. 

Ο ΣΑΤΕ είναι υπέρ ενός θεσµικού πλαισίου σύγχρονου, αντι-γραφειοκρατικού, που θα 
ενσωµατώνει τόσο τις Κοινοτικές Οδηγίες, όσο και άλλους διεθνείς κανόνες. Ζητάµε ένα θεσµικό 
πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ανταγωνιστικές συνθήκες για όλες τις εταιρείες που είναι ικανές να 
φέρουν σε πέρας κάποιο δηµόσιο έργο, σε ένα καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και µε 
ξεκάθαρους όρους. 

Για να υπάρξει ένα τέτοιο πλαίσιο δεν χρειάζονται χρήµατα, ούτε πολύς χρόνος, άρα µπορούν 
να γίνουν σε µια περίοδο όπως αυτή που διανύει η χώρα µας τώρα. 
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Θέλουµε, επίσης, να γίνει αναµόρφωση του ΜΕΕΠ που θα πρέπει να είναι και να λειτουργεί 
πλήρως ηλεκτρονικά, ώστε να περιοριστεί και η γραφειοκρατία και το κόστος συµµετοχής στους 
διαγωνισµούς. 

Θέλουµε να καθοριστούν σαφείς κανόνες, που θα ισχύουν για όλες τις αναθέτουσες αρχές, για 
τον τρόπο που διατυπώνονται οι προκηρύξεις των διαγωνισµών και αναδεικνύεται ο ανάδοχος 
σε κάθε έργο, καθώς και το ρόλο των επιβλεπόντων. 

Θέλουµε ένα Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολογίων Τεχνικών Έργων, ώστε 
να καταρτίζονται ορθότερα οι προϋπολογισµοί και να γίνεται καλύτερα ο προγραµµατισµός τους. 

Πάγια θέση µας είναι, ακόµη, τα έργα να ξεκινούν αφού έχουν επιλυθεί τα ζητήµατα 
απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών αδειών, µετακινήσεων δικτύων 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και οπωσδήποτε µε βάση ολοκληρωµένη και εφαρµόσιµη µελέτη.  

Η έλλειψη αυτών, διαµορφώνει υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας και απροσδιοριστίας, µε 
αποτέλεσµα το κόστος των έργων να αυξάνει, παράλληλα να δηµιουργούνται εκείνες οι 
συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη αδιαφανών τρόπων επίλυσής τους.  

Ένα ακόµη πρόβληµα στην ελληνική αγορά ∆ηµοσίων Έργων είναι η επιβολή, από το 2004, για 
τη µεγάλη πλειοψηφία των δηµοπρατήσεων, ως µόνου κριτηρίου ανάθεσης αυτού της  
χαµηλότερης τιµής. Προβλήθηκε κυρίως το έωλο επιχείρηµα περί προσθέτου οφέλους του 
∆ηµοσίου που θα προέρχεται από τη διαφορά της πλέον χαµηλής προσφοράς (µειοδοσία) σε 
σχέση µε την πλέον αυξηµένη που προέκυπτε από την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου. 

Τι και αν η διεθνής επιστηµονική έρευνα τεκµηριώνει ότι η «απλή και άδολη» µειοδοσία τιµής 
συνήθως οδηγεί σε συµβατικά προβλήµατα, χρονικές καθυστερήσεις, αυξηµένη τελική δαπάνη 
για τον ΚτΕ και µη απορρόφηση πόρων; 

Η επαναφορά της αµιγούς µειοδοσίας είχε ως αποτέλεσµα να επανακάµψουν στον εργολαβικό 
στίβο ηµιθανείς επιχειρήσεις και να «χτυπούν» τους διαγωνισµούς. Οι υπουργοί δήλωσαν ότι θα 
αναζητηθούν (σήµερα, µετά από πολλά χρόνια) χρήµατα που πληρώθηκαν χωρίς να οφείλονται. 
Πρόκειται για τυχαίο γεγονός ή απόρροια της επαναφοράς της µειοδοσίας;  

Το χειρότερο όλων είναι ότι ο πόλεµος υπερβολικά χαµηλών τιµών που επικρατεί εξαναγκάζει 
και τις υγιείς επιχειρήσεις σε αντίστοιχες κακές πρακτικές και οριακές αµυντικές τακτικές 
προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. 

Στη σηµερινή συγκυρία, οι προσφερόµενες εκπτώσεις είναι µεγάλες και τα έργα δεν 
προχωρούν. Είναι ανάγκη να εγκαταλειφθεί ο ισοπεδωτικός ανταγωνισµός φθηνών τιµών και να 
υιοθετηθεί άµεσα εναλλακτικό σύστηµα ανάθεσης. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Σε καµιά περίπτωση δεν συζητάµε και δεν ζητάµε την ικανοποίηση συντεχνιακής αντίληψης 
αιτηµάτων. 

Ζητάµε να σταµατήσει η καταστροφή ενός παραγωγικού κλάδου, η διάλυση των επιχειρήσεών 
του, στη δουλειά των οποίων βασίζεται πλήθος άλλων κλάδων, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, 
αλλά βασίζεται στο σύνολο της και η οικονοµία. 
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∆ίχως υπερβολή, είναι, πλέον, ορατός ο κίνδυνος, όταν κάποτε βρεθούν λεφτά, να µην 
υπάρχουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις που θα τα αξιοποιήσουν προς όφελος της χώρας. 
∆ηλαδή, ότι χειρότερο µπορεί να µας συµβεί. 

 

Σας ευχαριστώ. 
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