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«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» - 5/1/2009 

Αποκλειστική συνέντευξη στη «Ν» του προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Γ. Βλάχου 

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση έχουν περιέλθει οι 
τεχνικές εταιρείες 
Σε απελπιστική κατάσταση έχουν περιέλθει οι τεχνικές εταιρείες της χώρας αφού µια 
στις τρεις αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα και αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα οι 

επιπτώσεις για το 2009 θα είναι µη αναστρέψιµες. 

Στους λόγους που έχουν οδηγήσει τον κατασκευαστικό 
κλάδο σε αδιέξοδο αναφέρεται αναλυτικά ο πρόεδρος το 
Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γιώργος 
Βλάχος σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη 
«Ν» και κάνει λόγο για σκοπιµότητες που έχουν στόχο τη 
διάλυση του κλάδου. 
 
Καλεί τους υπεύθυνους υπουργούς να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους κάνοντας θεαµατική στροφή στη στάση τους απέναντι 
στον κατασκευαστικό κόσµο της χώρας, µε έµφαση στην 
αύξηση του αριθµού των δηµοσίων έργων που πρέπει να 
δηµοπρατηθούν γιατί όπως υποστηρίζει εν µέσω της 
οικονοµικής κρίσης είναι η µόνη κίνηση για να υπάρξει µια 
µικρή νότα αισιοδοξίας το 2009. 
 
Αναλυτικά η συνέντευξη του προέδρου του ΣΑΤΕ Γιώργου 
Βλάχου στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει ως εξής: 
 
Μια χρονιά έκλεισε. Κατά την άποψή σας, όπως έχετε πει 
επανειληµµένως το τελευταίο διάστηµα, δεν έκλεισε 
καθόλου καλά.  
 
«Κάτι χειρότερο: στο σύνολό του ο κλάδος των κατασκευών 
- τεχνικές εταιρείες, ατοµικοί εργολήπτες, υπεργολάβοι και 
προµηθευτές, µηχανικοί και άλλο τεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό - έχουν περιέλθει σε απελπιστική κατάσταση.  
 
Το φαινόµενο αδυναµίας εκπλήρωσης οικονοµικών 
υποχρεώσεων (σφραγισµένες επιταγές, αδυναµία πληρωµών 

προσωπικού - υπεργολάβων - προµηθευτών, έλλειψη δυνατότητας τραπεζικού 
δανεισµού κ.λπ.) τους τελευταίους µήνες έχει ενταθεί, µε πολλαπλασιαστικές 
αρνητικές καταστάσεις στην αγορά.  
 
Πολλές εταιρείες (εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και µη) βάζουν «λουκέτο» ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, προγραµµατίζουν στο αµέσως επόµενο διάστηµα σηµαντική 
µείωση προσωπικού, καθώς οι δραστηριότητές τους περιορίζονται. Ένας ολόκληρος 
κλάδος, που, κατά γενική παραδοχή, στήριξε και στηρίζει την οικονοµία της χώρας, 
ένας κλάδος στον οποίο προσφεύγουν αυτή την κρίσιµη περίοδο όλες οι κυβερνήσεις 
στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την ύφεση και να ενδυναµώσουν την 
πραγµατική οικονοµία, στη χώρα µας νιώθει πως βρίσκεται υπό διωγµό. 

 

Γ. Βλάχος: Ζητάµε 
να διασωθεί ο 

πολυπληθέστερος 
κλάδος της 

οικονοµίας µας, 
αυτός που συντελεί 
κατά το µεγαλύτερο 

ποσοστό στην 
ανάπτυξη της 
πραγµατικής 

οικονοµίας, ο µόνος 
που µπορεί να 
αναστρέψει την 

αρνητική πορεία της 
οικονοµίας µας. 

Μόνο έτσι µπορεί να 
υπάρξει µια νότα 
αισιοδοξίας για το 

2009. 
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Και αυτό συνέβη σε µια χρονιά, όπως το 2008, κατά την οποία η χώρα είχε την 
ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση, να απορροφήσει ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό 
του Γ' ΚΠΣ και ταυτόχρονα να προωθήσει, επίσης σε σηµαντικό βαθµό, το ΕΣΠΑ». 
 
Πού αποδίδετε αυτή την εξέλιξη;  
 
«Επισήµως προβάλλεται η οικονοµική αδυναµία, η οποία επιχειρείται να συνδεθεί µε 
τη συγκυρία της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Αλλά αυτή, µην ξεχνάµε πως 
ενέσκηψε στο τέλος του 2008, πιθανότατα να επιδεινώσει το ήδη αρνητικό κλίµα, 
αλλά δεν είναι και αυτή που το «γέννησε». 
 
Άλλωστε, τα προβλήµατα στον κλάδο είχαν αρχίσει να διαφαίνονται από τα 
προηγούµενα χρόνια και αποτυπώνονταν στο Π∆Ε, το οποίο όχι µόνο συρρικνωνόταν 
από χρόνο σε χρόνο, αλλά τελικά δεν υλοποιούταν στα όρια που προέβλεπε ο 
προϋπολογισµός. Στο τέλος κάθε χρονιάς κοβόταν και επιπλέον ποσοστό του». 
 
Προφανώς λόγω αντικειµενικής αδυναµίας. Καµιά κυβέρνηση που έχει 
δυνατότητα, δεν αρνείται να κάνει έργα. 
 
«Αυτή είναι η λογική προσέγγιση του θέµατος. Όµως η πραγµατικότητα που βιώνει ο 
κλάδος µας, κατά τη γνώµη µας, έχει διαφορετική αφετηρία: διαπιστώνουµε ότι τα 
δύο αρµόδια υπουργεία ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΕΘΟ, εµφανίζονται, στην καλύτερη 
περίπτωση, να αδρανούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα χρόνια προβλήµατα του 
κλάδου, όχι µόνον δεν έχει επιλυθεί ουσιαστικά κανένα, αλλά αντίθετα, έχουν 
οξυνθεί, στο µέγιστο βαθµό, όλα». 
 
Πώς και από πού προκύπτει αυτό; 
 
«Τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας - και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
αποτυπώνουν την κατάσταση του προηγούµενου διαστήµατος και όχι των τελευταίων 
µηνών, κατά τους οποίους η επιδείνωση ήταν ραγδαία - καταδεικνύουν µηδενισµό 
των περιθωρίων κέρδους των τεχνικών εταιρειών. Και αυτό ευθέως αποδίδεται: 
 
Καταρχήν στα απαράδεκτα χαµηλά, θα έλεγα εξωπραγµατικά, τιµολόγια µε τα οποία 
εκτελούνται τα έργα και στα οποία επιµένει το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Επίσης, στο ανηλεή 
ανταγωνισµό, που, κατά βάση, οφείλεται στην έλλειψη αντικειµένου, µια διαρκή 
µείωση του αριθµού και του προϋπολογισµού των δηµοπρατούµενων έργων. 
 
Οπωσδήποτε στην οικονοµική ασφυξία των εταιρειών που έχει προκληθεί, από τη µια 
εξαιτίας των µεγάλων καθυστερήσεων πληρωµών εκτελεσµένων έργων, από την 
άλλη εξαιτίας του δυσβάσταχτου, πλέον, κόστους χρηµατοδότησης και εξασφάλισης 
εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες». 
 
Πριν µερικές εβδοµάδες, ωστόσο, ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
αναθεωρήσεις τιµών. 
 
«Με µεγάλη χρονική υστέρηση. Μεταξύ 10-15 ∆εκεµβρίου ανακοινώθηκαν οι 
συντελεστές αναθεώρησης 2ου, 3ου και 4ου τριµήνου 2008, µε συνέπεια να µην 
µπορέσουν να πιστοποιηθούν και να πληρωθούν εντός του 2008 ένα µεγάλο µέρος 
τους και έτσι να κινδυνεύουν να χαθούν και πρόσθετα σηµαντικά κονδύλια από τις 
χρηµατοδοτήσεις της Ε.Ε. 
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Από την άλλη πλευρά, οι αναθεωρήσεις αυτές ούτε κατ' ελάχιστο καλύπτουν τις 
τεράστιες αυξήσεις κοστολογίου σε βασικά υλικά και εργασίες που καταγράφηκαν 
τους προηγούµενους µήνες, οι οποίες σώρευσαν τεράστιες ζηµιές στις επιχειρήσεις 
που είχαν αναλάβει έργα». 
 
Εξ όσων γνωρίζουµε επανειληµµένως συναντηθήκατε το τελευταίο διάστηµα µε 
την πολιτική ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩ∆Ε για να 
συζητήσετε τα προβλήµατα. Τι απαντούν; 
 
«Πράγµατι, υπήρξαν τέτοιες συναντήσεις των εκπροσώπων των Οργανώσεων των 
Εργοληπτών µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κάθε φορά αναγνωρίζεται το 
δίκαιο των αιτηµάτων µας, αλλά στη συνέχεια ουδεµία πρακτική ενέργεια 
εκδηλώνεται εκ µέρους τους. Τα προβλήµατα εξακολουθούν να υφίστανται.  
 
Κατά τη γνώµη µας, σε πολλές περιπτώσεις, κατά τρόπο περίεργο και αδικαιολόγητο. 
Για παράδειγµα: 
 
Παρ' όλο που οι αρµόδιες επιτροπές έχουν οµόφωνα καταλήξει προ πολλών µηνών σε 
νέα βελτιωµένα τιµολόγια υδραυλικών και οικοδοµικών εργασιών, αυτά παραµένουν 
στα συρτάρια. 
 
Οι πέραν κάθε λογικής υψηλές εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται σε κάθε 
περίπτωση, κυριολεκτικά έχουν αναδειχτεί - ιδίως στην παρούσα συγκυρία της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης - ως "βρόχος στο λαιµό" των επιχειρήσεων, µε κίνδυνο να 
τις οδηγήσουν στην κατάρρευση. 
 
Η δηµοσιότητα των στοιχείων ανάθεσης έργων, είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη 
σε πολλές περιπτώσεις - καταστρατηγώντας, µάλιστα, τόσο την ευρωπαϊκή όσο και 
την ελληνική νοµοθεσία - µε συνέπεια να δηµιουργείται, δίκαια ή άδικα, η αίσθηση 
ότι στα πολύ µεγάλα έργα ακολουθείται κατά συρροή η πρακτική των απευθείας 
αναθέσεων και συµπληρωµατικών συµβάσεων, ενώ, αντίθετα, η αυστηρότητα και η 
διαφάνεια να εξαντλείται στο χώρο των µικρών έργων. 
 
Ζητήµατα, όλα αυτά - και όχι µόνο - που η αντιµετώπισή τους δεν προσκρούει στις 
όποιες αντικειµενικές δυσκολίες µπορούν να επικαλεστούν οι αρµόδιοι, µε συνέπεια 
να είναι διαδεδοµένη, πλέον, η άποψη στον τεχνικό κόσµο ότι πίσω από την εµφανή 
αδράνεια κρύβονται σκοπιµότητες, που ως στόχο έχουν τη διάλυση του κλάδου. Και 
αυτό, ασφαλώς, ούτε εµείς, ούτε, φανταζόµαστε, οι αρµόδιοι υπουργοί, είναι δυνατόν 
να το δεχτούµε». 
 
Μπροστά µας ήδη βρίσκεται ένας νέος χρόνος. Συνήθως εκφράζεται αισιοδοξία 
και ελπίδα τέτοιες ηµέρες. 
 
«Συµφωνώ. Θα ήθελα και εγώ, τέτοιες ηµέρες, να εκφράσω µια νότα αισιοδοξίας και 
ελπίδας. Ωστόσο, η κατάσταση είναι κρίσιµη, η πραγµατικότητα, που φοβούµαστε 
ότι διαφεύγει από πολλούς, περιγράφει ένα 2009 που επέρχεται µε επιπτώσεις µη 
αναστρέψιµες. Κανένα χρονικό περιθώριο δεν υπάρχει πια.  
 
Μια στις τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα οικονοµικά δεδοµένα που 
διατηρούµε στον ΣΑΤΕ, αντιµετωπίζουν τόσο οξυµένα οικονοµικά προβλήµατα, που 
δύσκολα θα τα ξεπεράσουν το επόµενο διάστηµα, αν δεν συµβεί µια θεαµατική 



www.sate.gr 

 4

στροφή στη στάση των αρµόδιων υπουργείων». 
 
Προς πια κατεύθυνση βλέπετε αυτή τη στροφή; 
 
«Κατ' αρχήν της αύξησης του αριθµού των έργων που πρέπει να δηµοπρατηθούν και 
τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τάξεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων και 
σε όλη τη χώρα. 
 
Άλλωστε, αυτός είναι ο µόνος τρόπος να στηριχτεί η πραγµατική οικονοµία και να 
αποφευχθεί µια γενικότερη ύφεση, που αναπόφευκτα θα επέλθει από την αύξηση της 
ανεργίας στον κλάδο µας. 
 
Αν αυτό είναι το µείζον, υπάρχουν και µια σειρά άλλα ζητήµατα που πρέπει άµεσα να 
αντιµετωπιστούν, όπως: 
 
* Η διόρθωση συντελεστών αναθεώρησης µε βάση τις πραγµατικές αυξήσεις. 
 
* Η µείωση των πρόσθετων εγγυήσεων και ο καθορισµός ηµεροµηνίας λήξης των 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και των κρατήσεων.  
 
* Η άµεση έγκριση των εγκεκριµένων από την αρµόδια επιτροπή τιµολογίων µε 
υποχρεωτική αναπροσαρµογή των τιµών ανά τρίµηνο. 
 
Ταυτόχρονα, να δροµολογηθεί αµέσως η θεσµοθέτηση του ΜΗΚΙΕ. Η δυνατότητα 
εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγµατος, που θα δώσει δουλειά και στις µικρότερες 
επιχειρήσεις. Η απλοποίηση-εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει 
τις αναθέσεις έργων. Το υπάρχον σύστηµα δείχνει να έχει κλείσει τον κύκλο του. 
Επίσης, να διασαφηνιστεί ο τρόπος επανάκρισης των επιχειρήσεων, ΜΕΚ κ.λπ. 
 
∆ηλαδή, να αντιµετωπιστούν µια σειρά ζητήµατα που εκκρεµούν εδώ και πολύ καιρό, 
ο συνδυασµός των οποίων µε τα υπόλοιπα, ειδικά αυτή την περίοδο της γενικότερης 
οικονοµικής δυσπραγίας, οδηγεί σε ασφυκτικές έως εξουθενωτικές καταστάσεις την 
συντριπτική πλειοψηφία των Τεχνικών Εταιρειών, αλλά και των Ατοµικών 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 
 
Με δυο λόγια, ζητάµε να διασωθεί ο πολυπληθέστερος κλάδος της οικονοµίας µας, 
αυτός που συντελεί κατά το µεγαλύτερο ποσοστό στην ανάπτυξη της πραγµατικής 
οικονοµίας, ο µόνος που µπορεί να αναστρέψει την αρνητική πορεία της οικονοµίας 
µας. Μόνο έτσι µπορεί να υπάρξει µια νότα αισιοδοξίας για το 2009». 
 
Στο εξωτερικό 
 
«Ο Μπαράκ Οµπάµα προανήγγειλε ότι θα στραφεί τα δυο επόµενα χρόνια στα 
δηµόσια έργα για να δηµιουργήσει 2,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και να 
αντιµετωπίσει τη βαθιά κρίση που µαστίζει τις ΗΠΑ. Στα έργα υποδοµών έχει 
στρέψει το ενδιαφέρον του και ο Νικολά Σαρκοζί, στην ίδια κατεύθυνση και η 
Άγκελα Μέρκελ, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός και άλλοι. Οι ηγέτες των αναπτυγµένων 
κρατών βλέπουν στον κλάδο των κατασκευών τη «σανίδα σωτηρίας». Εµείς γιατί θα 
πρέπει να ακολουθήσουµε µια αντίθετη κατεύθυνση;» 
 
ΕΣΤΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 


