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«Λουκέτο» σε 228 τεχνικές εταιρείες – Χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας 

30 Μαρτίου 2017 

 

Με µελανά χρώµατα περιέγραψε την κατάσταση στον κλάδο ο πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών, Ζαχαρίας Αθουσάκης, µιλώντας 
σήµερα κατά τη τακτική γενική συνέλευση των µελών του Συνδέσµου σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας. 

Όπως ανέφερε, «τα πράγµατα δεν βαίνουν όπως θα επιθυµούσαµε και αυτό το 
γνωρίζετε όλοι σας, το βιώνουµε και εµείς ως διοίκηση του ΣΑΤΕ καθηµερινά 
αλλά επίσης το δείχνουν αµείλικτα τα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του ΜΕΕΠ». 

Συγκεκριµένα, από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στις τάξεις 3η – 7η του 
ΜΕΕΠ το 2005 σήµερα υπάρχουν µόλις 453, δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και 
εποµένως 228 εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες έχοντας διαγραφεί 
από το ΜΕΕΠ. 

Επίσης, από το 8,3% συµµετοχής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας των 
κατασκευών στο ΑΕΠ το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-2016 η 
αντίστοιχη ετήσια συµµετοχή δεν ξεπερνά το 2,2%. 

Από 400.000 απασχολούµενους το 2008 στις κατασκευές, σήµερα στον κλάδο 
απασχολούνται 183.500, δηλαδή το 55% των απασχολούµενων στις κατασκευές το 
2008 βρίσκονται σήµερα εκτός κλάδου. 

«Το δυστύχηµα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηµατικές 
µας µονάδες, για τα συνεργεία µας, για τα µηχανήµατά µας και εν τέλει για 
την επόµενη γενιά εργοληπτών είναι µεγάλη χωρίς να διαφαίνεται έστω 
µεσοπρόθεσµα κάποια διέξοδος στην άλλοτε «ατµοµηχανή» της οικονοµίας. 
Και αυτό συνεπάγεται αδυναµία εξόδου της χώρας από τον φαύλο κύκλο της 
ύφεσης και της ανεργίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ. 

Επίσης πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδοµές και τα 
τεχνικά έργα εν γένει. ∆εν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος. Και αναρωτήθηκε «Πόσα 
ακόµα έτη ύφεσης (µετά οκτώ συνεχόµενα της περιόδου 2009-2016) θα 
πρέπει να περάσει η ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η 
αυτονόητη και συνεχώς αποδεικνυόµενη, βάσει των δεδοµένων, αιτιατή 
σχέση µεταξύ επενδύσεων σε τεχνικά έργα (υποδοµές και άλλα) και 
ανάπτυξης;». 

Ο κ. Αθουσάκης, στο πλαίσιο της συνέλευσης, παρουσίασε αναλυτικά τις κυριότερες 
δράσεις του Συνδέσµου κατά τον τελευταίο χρόνο. Επίσης αναφέρθηκε στις 
προτεραιότητες του Συνδέσµου στις οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται: 

– Εξασφάλιση διαφανούς και ανόθευτης πλατφόρµας ηλεκτρονικών δηµοπρασιών 
έργων. 

– Εξασφάλιση µεγαλύτερου τµήµατος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για 
τεχνικά έργα καθώς και αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηµατοδότησης έργων κάθε 
µεγέθους προϋπολογισµού. 



http://hania.news/ www.sate.gr 

– Συµβολή στην επίλυση του σηµαντικότερου ζητήµατος των υπερβολικών 
εκπτώσεων. Ειδικότερα, ο Σύνδεσµος θεωρεί ότι η πρέπουσα λύση που θα διασφαλίσει 
τη διαφάνεια, την ίση µεταχείριση και τον υγιή ανταγωνισµό είναι η θέσπιση ενός 
αντικειµενικού, παραµετροποιηµένου συστήµατος προσδιορισµού του ορίου των 
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, ο οποίος εφαρµόζεται οριζόντια. 

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ, Χρήστος Καλογερόπουλος 
ανέφερε ότι «το 2016 ήταν µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δηµόσια έργα, 
λόγω της συρρίκνωσης του αντικειµένου του κλάδου και της πλήρους 
αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του συστήµατος 
παραγωγής δηµοσίων έργων που ακολούθησε την ψήφιση του 4412/2016 
για την οποία δεν προβλέφθηκε κανένα µεταβατικό στάδιο. Έχοντας διανύσει 
τρεις µήνες του 2017 διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν ακόµα γκρίζα και ασαφή 
σηµεία στιας διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων που γίνονται αφορµή για 
να αποκλείονται συνάδελφοι για µη σοβαρούς λόγους (υπογραφές σε ΤΕΥ∆ 
κ.ά) γεγονός που αναδεικνύει την προχειρότητα µε την οποία σχεδιάζει και 
υλοποιεί η ελληνική διοίκηση». 

Στο πλαίσιο της συνέλευσης αναλύθηκαν τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου 
θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα (Ν.4412/16), καθώς και το κοµβικό ζήτηµα 
των υπερβολικών εκπτώσεων µέσω της κατάθεσης στους διαγωνισµούς έργων 
Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών. 

Παράλληλα παρουσιάστηκε η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση για δηµόσια έργα των 
επόµενων χρόνων, η οποία εµφανίζεται συρρικνωµένη για νέα έργα έναντι των 
προηγούµενων χρόνων, ενώ αναλύθηκαν τα καινούργια δεδοµένα του ασφαλιστικού 
νόµου. 
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ΣΑΤΕ: Στο ναδίρ ο κατασκευαστικός κλάδος 

30 Μαρτίου 2017  

Στο ναδίρ φαίνεται να βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος στην χώρα σύµφωνα 

µε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών, Ζαχαρίας 

Αθουσάκης, ο οποίος και τόνισε πως ο τοµέας αυτός αποτελεί από τους 

σηµαντικότερους τοµείς για την ανάπτυξη της οικονοµίας. 

Ειδικότερα, µιλώντας σήµερα ο κ. Αθουσάκης κατά τη τακτική γενική συνέλευση των 

µελών του Συνδέσµου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ανέφερε πως «τα 

πράγµατα δεν βαίνουν όπως θα επιθυµούσαµε και αυτό το γνωρίζετε όλοι σας, το 

βιώνουµε και εµείς ως διοίκηση του ΣΑΤΕ καθηµερινά αλλά επίσης το δείχνουν 

αµείλικτα τα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του 

ΜΕΕΠ». 

Συγκεκριµένα, από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στις τάξεις 3η – 7η του 

ΜΕΕΠ το 2005 σήµερα υπάρχουν µόλις 453, δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και 

εποµένως 228 εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες έχοντας διαγραφεί 

από το ΜΕΕΠ. 

Επίσης, από το 8,3% συµµετοχής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας των 

κατασκευών στο ΑΕΠ το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-2016 η 

αντίστοιχη ετήσια συµµετοχή δεν ξεπερνά το 2,2%. 

Από 400.000 απασχολούµενους το 2008 στις κατασκευές, σήµερα στον κλάδο 

απασχολούνται 183.500, δηλαδή το 55% των απασχολούµενων στις κατασκευές το 

2008 βρίσκονται σήµερα εκτός κλάδου. 

«Το δυστύχηµα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηµατικές µας 

µονάδες, για τα συνεργεία µας, για τα µηχανήµατά µας και εν τέλει για την επόµενη 

γενιά εργοληπτών είναι µεγάλη χωρίς να διαφαίνεται έστω µεσοπρόθεσµα κάποια 

διέξοδος στην άλλοτε "ατµοµηχανή" της οικονοµίας. Και αυτό συνεπάγεται αδυναµία 

εξόδου της χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας» ανέφερε ο 

πρόεδρος του ΣΑΤΕ. 

Επίσης πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδοµές και τα 

τεχνικά έργα εν γένει. ∆εν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος. Και αναρωτήθηκε «Πόσα 

ακόµα έτη ύφεσης (µετά οκτώ συνεχόµενα της περιόδου 2009-2016) θα πρέπει να 

περάσει η ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η αυτονόητη και συνεχώς 
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αποδεικνυόµενη, βάσει των δεδοµένων, αιτιατή σχέση µεταξύ επενδύσεων σε τεχνικά 

έργα (υποδοµές και άλλα) και ανάπτυξης;». 

Ο κ. Αθουσάκης, στο πλαίσιο της συνέλευσης, παρουσίασε αναλυτικά τις κυριότερες 

δράσεις του Συνδέσµου κατά τον τελευταίο χρόνο. Επίσης αναφέρθηκε στις 

προτεραιότητες του Συνδέσµου στις οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται: 

- Εξασφάλιση διαφανούς και ανόθευτης πλατφόρµας ηλεκτρονικών δηµοπρασιών 

έργων. 

- Εξασφάλιση µεγαλύτερου τµήµατος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για 

τεχνικά έργα καθώς και αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηµατοδότησης έργων κάθε 

µεγέθους προϋπολογισµού. 

- Συµβολή στην επίλυση του σηµαντικότερου ζητήµατος των υπερβολικών 

εκπτώσεων. Ειδικότερα, ο Σύνδεσµος θεωρεί ότι η πρέπουσα λύση που θα διασφαλίσει 

τη διαφάνεια, την ίση µεταχείριση και τον υγιή ανταγωνισµό είναι η θέσπιση ενός 

αντικειµενικού, παραµετροποιηµένου συστήµατος προσδιορισµού του ορίου των 

ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, ο οποίος εφαρµόζεται οριζόντια. 

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ, Χρήστος Καλογερόπουλος 

ανέφερε ότι «το 2016 ήταν µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δηµόσια έργα, λόγω 

της συρρίκνωσης του αντικειµένου του κλάδου και της πλήρους αναµόρφωσης του 

θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων που 

ακολούθησε την ψήφιση του 4412/2016 για την οποία δεν προβλέφθηκε κανένα 

µεταβατικό στάδιο. Έχοντας διανύσει τρεις µήνες του 2017 διαπιστώνουµε ότι 

υπάρχουν ακόµα γκρίζα και ασαφή σηµεία στιας διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων 

που γίνονται αφορµή για να αποκλείονται συνάδελφοι για µη σοβαρούς λόγους 

(υπογραφές σε ΤΕΥ∆ κ.ά) γεγονός που αναδεικνύει την προχειρότητα µε την οποία 

σχεδιάζει και υλοποιεί η ελληνική διοίκηση». 

Στο πλαίσιο της συνέλευσης αναλύθηκαν τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου 

θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα (Ν.4412/16), καθώς και το κοµβικό ζήτηµα 

των υπερβολικών εκπτώσεων µέσω της κατάθεσης στους διαγωνισµούς έργων 

Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών. 

Παράλληλα παρουσιάστηκε η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση για δηµόσια έργα των 

επόµενων χρόνων, η οποία εµφανίζεται συρρικνωµένη για νέα έργα έναντι των 

προηγούµενων χρόνων, ενώ αναλύθηκαν τα καινούργια δεδοµένα του ασφαλιστικού 

νόµου. 
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ΣΑΤΕ: Η κατάρρευση των τεχνικών έργων καθυστερεί την ανάπτυξη 

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ τόνισε ότι ο Σύνδεσµος αποδεικνύει µε στοιχεία ότι η ανάπτυξη 
θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδοµές και τα τεχνικά έργα εν γένει. «∆εν 
υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος», ανέφερε. 

30 Μαρτίου 2017 

∆υστυχώς για ακόµη µία χρονιά κυριαρχεί η απαισιοδοξία στον Κλάδο, δήλωσε ο 
Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στη Συνέλευση 
των µελών του, αφού τα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα δείχνουν:  
 
• Από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στις τάξεις 3η-7η του ΜΕΕΠ το 
2005, σήµερα υπάρχουν µόλις 453, δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και εποµένως 228 
εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες, έχοντας διαγραφεί από το ΜΕΕΠ. 
• Από το 8,3% συµµετοχής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας των κατασκευών 
στο ΑΕΠ το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-2016 η αντίστοιχη 
ετήσια συµµετοχή δεν ξεπερνά το 2,1%. 
• Από 400.000 απασχολούµενους το 2008 στις κατασκευές, σήµερα στον κλάδο 
απασχολούνται 183.500, δηλαδή το 55% των απασχολουµένων στις κατασκευές το 
2008 βρίσκονται σήµερα εκτός κλάδου. 
 
«Το δυστύχηµα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηµατικές µας 
µονάδες, για τα συνεργεία µας, για τα µηχανήµατά µας και εν τέλει για την επόµενη 
γενιά εργοληπτών είναι µεγάλη, χωρίς να διαφαίνεται έστω µεσοπρόθεσµα κάποια 
διέξοδος στην άλλοτε "ατµοµηχανή" της οικονοµίας», συνέχισε ο Ζαχαρίας 
Αθουσάκης, επισηµαίνοντας ότι «αυτό συνεπάγεται αδυναµία εξόδου της χώρας από 
τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας». 
 
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ τόνισε ότι ο Σύνδεσµος, ιδιαιτέρως από το 2009 και µετά, 
αποδεικνύει µε στοιχεία ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδοµές 
και τα τεχνικά έργα εν γένει. «∆εν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος 
σίγουρος τρόπος. 

Πόσα ακόµη έτη ύφεσης (µετά οκτώ συνεχόµενα της περιόδου 2009-2016) θα πρέπει 
να περάσει η ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η αυτονόητη, και συνεχώς 
αποδεικνυόµενη, βάσει των δεδοµένων, αιτιατή σχέση µεταξύ επενδύσεων σε τεχνικά 
έργα (υποδοµές και άλλα) και ανάπτυξης;» επεσήµανε εµφατικά, για να συνεχίσει: 
«Από την µη θεσµοθέτηση µεταβατικών περιόδων ισχύος του νέου νόµου για τα 
δηµόσια έργα (Ν.4412/2016) το αποτέλεσµα ήταν η πλήρης αδρανοποίηση νέων 
δηµοπρατήσεων από τον Σεπτέµβριο του 2016 µέχρι και το τέλος ∆εκεµβρίου του 
ίδιου έτους, αφού σε αυτό το διάστηµα ούτε οι αναθέτουσες αρχές ούτε οι 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το ΤΕΥ∆ ή το ΕΕΕΠ ή το 
Πρότυπο τεύχος διακήρυξης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δηµοπρατήσεις έργων άνω των 2 εκατ. € το τελευταίο 
τετράµηνο του 2016 ήταν µόλις 28 έναντι 54 του 2015, 56 του 2014 και 160 του 
2013, ενώ ακόµη και σήµερα τα κενά και οι ασάφειες που εµφανίζονται στο πώς 
πρέπει να συµπληρώνονται τα έγγραφα συµµετοχής µας στους διαγωνισµούς είναι 
µεγάλα και αρκετά, γεγονός που κατά την άποψή µας, οφείλεται στην έκδοση των 
σχετικών εγγράφων υπό το βάρος της χρονικής πίεσης». 
 
Η χαρτογράφηση των Αναθετουσών Αρχών της χώρας, στην οποία έχει προχωρήσει η 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) και διατίθεται από την 
ιστοσελίδας της, επισηµάνθηκε ως τοµή στις διαδικασίες της ελληνικής δηµόσιας 
διοίκησης, από τον Πρόεδρό της Γιώργο Καταπόδη, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στις 
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προσπάθειες των Υπηρεσιών της ΕΑΑ∆ΗΣΥ να συντάξουν όσο το δυνατό πιο σύντοµα 
και αξιόπιστα την Τυποποιηµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση (ΤΕΥ∆), το ΕΕΕΠ και τα Πρότυπα 
Τεύχη διακήρυξης έργων για να λειτουργήσει ο νέος νόµος Ν.4412/2016 σηµείωσε ότι 
εντός των πρώτων µηνών του 2017 θα εκδοθούν τέσσερις Κατευθυντήριες Οδηγίες 
της Αρχής, που, µεταξύ άλλων, θα αφορούν τον Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, τις 
Συµβάσεις Χαµηλής Αξίας και τους Λόγους Αποκλεισµού ενώ επίσης θα συνταχθεί 
πρότυπο Ηλεκτρονικής Προκήρυξης Σύµβασης. 

Ο κ. Γ. Καταπόδης έδωσε έµφαση στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Αρχής σε 
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, που θα συνεχιστεί µε εντατικούς ρυθµούς και το νέο έτος, 
προκειµένου τα στελέχη των Αναθετουσών Αρχών να εκπαιδευτούν στις νέες 
διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν 
προβλήµατα από την αναγκαιότητα υπογραφής του ΤΕΥ∆ από όλα τα Μέλη του ∆.Σ 
των εταιρειών, γεγονός που δυσχεραίνει αντί να διευκολύνει την συµµετοχή σε 
διαγωνισµούς και το οποίο θα αντιµετωπιστεί µε κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση που 
ετοιµάζει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ, από την αναγκαιότητα συγκρότησης των Επιτροπών 
∆ιαγωνισµού από τεχνικούς υπαλλήλους του δηµοσίου, οι οποίοι σε πολλές 
αποµακρυσµένες περιοχές δεν υπάρχουν µε συνέπεια να µην µπορούν να 
συγκροτηθούν οι Ε.∆, νόµιµα, και από τις Ασυνήθιστα Χαµηλές Προσφορές και τις 
συµβάσεις ιδιαίτερα χαµηλής αξίας, πεδίο, στο οποίο ζήτησε την συνδροµή του ΣΑΤΕ, 
την οποία όπως ανέφερε επιζητά αφού τα προβλήµατα λύνονται µε το διάλογο.  
 
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, έδωσε έµφαση στον 
ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας ως µοναδικής ελπίδα η Ελλάδα να καταστεί 
ένα κράτος δικαίου για τους πολίτες της, ενώ επεσήµανε ότι έξω από τον σκληρό 
πυρήνα της Ε.Ε. δεν υπάρχει άλλο µέλλον παρά µόνο η πτώχευση. Σύµφωνα µε τον 
κ. Λεβέντη, το µεγάλο στοίχηµα της χώρας είναι η ανανέωση του πολιτικού 
προσωπικού και το νέο ήθος στην πολιτική.  
 
Ο βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και υπεύθυνος του τοµέα υποδοµών κ. 
Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε τη θέση ότι η Ελλάδα δοκιµάζει την ύφεση για όγδοο 
συνεχόµενο έτος επειδή οι πολιτικοί και οι πολίτες της χώρας δεν κατάφεραν να 
ενωθούν σε έναν κοινό στόχο και να συνεννοηθούν επί αυτού. Ο µόνος τέτοιος 
αποδεκτός στόχος είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της χώρας, ενώ για τον τοµέα 
των έργων δήλωσε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν νέες πηγές εσόδων για έργα όπως: 

Το πρόγραµµα Γιούνκερ, οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, οι 
Παραχωρήσεις και τα Οµόλογα έργων. Επικρότησε την πρόταση διπλασιασµού του 
πακέτου Γιούνκερ από 315 δισ. € σε 630, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει αυτός ο 
διπλασιασµός να συνοδευτεί και από αλλαγή της κατανοµής των πόρων του 
προγράµµατος υπέρ των περιφερειακών χωρών, αφού σήµερα το 80% των πόρων 
του πακέτου προορίζεται σε έργα των κεντρικών χωρών της Ευρώπης.  
 
Η εκπρόσωπος του τοµέα υποδοµών του ΣΥΡΙΖΑ κα Πολίτου Στέλλα, κατά τον 
χαιρετισµό που απηύθυνε στη Γενική Συνέλευση των µελών του ΣΑΤΕ, σηµείωσε την 
ανάγκη προγραµµάτων αντισεισµικής θωράκισης των σχολείων, των σηράγγων, των 
γεφυρών και εν γένει των τεχνικών υποδοµών της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι 
ο εξωστρεφής προσανατολισµός των ελληνικών τεχνικών και µελετητικών εταιρειών 
εµποδίζεται από το µικρό µέσο µέγεθός τους, δηλώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση 
έχει εντάξει στην οικονοµική της διπλωµατία την προώθηση του κλάδου. 
 
Ο νέος Γραµµατέας Υποδοµών και Μεταφορών των ΑΝΕΛ κ. Αρναούτης επεσήµανε 
ότι ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την τόνωση των υποδοµών στην χώρα.  
 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σηµείωσε ότι στην Ελλάδα το µεγαλύτερο 
πρόβληµα είναι η έλλειψη σαφούς και ορισµένου χρονοδιαγράµµατος για κάθε δράση 
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που εξαγγέλλεται αφού η παράµετρος της έγκαιρης επίλυσης των προβληµάτων 
µοιάζει να αποσιωπείται συστηµατικά. Ανέφερε χαρακτηριστικά την ανετοιµότητα της 
Πολιτείας να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα του νέου ασφαλιστικού νόµου και του νόµου 
των δηµοσίων συµβάσεων µε αποτέλεσµα την µεγάλη καθυστέρηση στην προσαρµογή 
της αγοράς στα νέα δεδοµένα, άρα και την καθυστέρηση στην δηµοπράτησης νέων 
έργων. Τόνισε ότι: «Στην Ελλάδα έχουµε το θλιβερό ρεκόρ, ο χρόνος πραγµατικής 
εκτέλεσης ενός έργου να είναι µόλις το ένα δέκατο του συνολικού χρόνου που απαιτεί 
η ολοκλήρωση ενός δηµόσιου τεχνικού έργου». 
 
Στη Συνέλευση απηύθυναν χαιρετισµό ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Αγοραστός καθώς και 
εκπρόσωποι των άλλων εργοληπτικών και µελετητικών οργανώσεων της χώρας.  
 
Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ αναφέρθηκε στα 
ζητήµατα που αντιµετωπίστηκαν το προηγούµενο διάστηµα, όπως, για παράδειγµα, οι 
επιτυχηµένες παρεµβάσεις του ΣΑΤΕ στα θέµατα της εξόφλησης των λογαριασµών 
έργων, των συντελεστών αναθεώρησης, στην διατήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών 
Οργανώσεων ως µοναδικής προϋπόθεσης για την συµµετοχή στους δηµόσιους 
διαγωνισµούς έργων της Χώρας, ενώ διέκρινε τρία σηµαντικά σηµεία που πρέπει 
άµεσα ο Σύνδεσµος να παρέµβει: 

- Να εξασφαλίσει διαφανή και ανόθευτη πλατφόρµα ηλεκτρονικών δηµοπρασιών 
έργων,  
- Να εξασφαλίσει µεγαλύτερο τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για 
τεχνικά έργα καθώς και να αναζητήσει επιπλέον πηγές χρηµατοδότησης έργων κάθε 
µεγέθους προϋπολογισµού, 
- Να συµβάλει στην επίλυση του σηµαντικότατου ζητήµατος των υπερβολικών 
εκπτώσεων. 

Ειδικά για την ηλεκτρονική δηµοπράτηση των έργων, µια διαδικασία την οποία ο ΣΑΤΕ 
διακηρύσσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο πλαίσιο του δραστικού περιορισµού της 
γραφειοκρατίας και, κυρίως, της εµπέδωσης διαφάνειας κατά τις δηµοπρασίες, ο 
Πρόεδρος του ΣΑΤΕ επεσήµανε, ότι τα προβλήµατα είχαν εγκαίρως επισηµανθεί αλλά 
η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου κώφευε. Τώρα τρέχει µε συµπληρωµατικές συµβάσεις 
να φτιάξει µια σωστή πλατφόρµα για τα έργα, αλλά ακόµη δεν είναι έτοιµη, µε 
αποτέλεσµα την πιθανή νέα παράταση στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες των έργων.  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ Χρήστος Καλογερόπουλος επεσήµανε κατά την 
έκθεση των πεπραγµένων για το έτος 2016 ότι «ήταν µία ακόµη εξαιρετικά δύσκολη 
χρονιά στα δηµόσια έργα, λόγω της συρρίκνωσης του αντικειµένου του κλάδου και 
της πλήρους αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του συστήµατος 
παραγωγής δηµοσίων έργων που ακολούθησε την ψήφιση του 4412/2016, για την 
οποία µάλιστα δεν προβλέφθηκε κανένα µεταβατικό στάδιο. 

Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΤΕ προσπάθησε και την προηγούµενη χρονιά να 
υλοποιήσει βασικούς στόχους όπως: η δίκαιη επίλυση του ζητήµατος των εκκρεµών 
συντελεστών αναθεώρησης, η προς όφελος των µελών µας διεκδίκηση φορολογικών 
αιτηµάτων, καθώς και η προώθηση χρόνιων θεσµικών αιτηµάτων, µέσω της 
συµµετοχής σε όλες τις δηµόσιες διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τον προηγούµενο 
χρόνο, µε στόχο η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων, να 
γίνει µε τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται τόσο η διαφάνεια όσο και ο ρόλος των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων της Χώρας. Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσµος είναι παρών στην 
απαίτηση διαφανών και νόµιµων διαγωνιστικών διαδικασιών παρεµβαίνοντας σε όλες 
τις περιπτώσεις που µας κατήγγειλαν τα Μέλη µας καθώς και σε όσες περιπτώσεις 
έργα βαφτίστηκαν υπηρεσίες ή προµήθειες µε αποτέλεσµα και να µειώνουν το 
αντικείµενο του κλάδου αλλά και να αντικαθίστανται οι προβλέψεις των πρότυπων 
διακηρύξεων από σχεδόν φωτογραφικές διατάξεις». 
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ΣΑΤΕ: ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Η ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Η κατάρρευση της αγοράς των τεχνικών έργων στην χώρα είναι η βασική αιτία 
καθυστέρησης της ανάπτυξης, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ. 
 
«∆υστυχώς για ακόµη µία χρονιά, κυριαρχεί η απαισιοδοξία στον κλάδο», δήλωσε ο 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών, Ζαχαρίας Αθουσάκης κατά 
την Συνέλευση των µελών του. 
 
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Αθουσάκης, από επίσηµα στατιστικά δεδοµένα εξάγονται τα 
εξής αποτελέσµατα: 
 

• Από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στις τάξεις 3η – 7η του ΜΕΕΠ 
το 2005 σήµερα υπάρχουν µόλις 453 δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και 
εποµένως 228 εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες, έχοντας 
διαγραφεί από το ΜΕΕΠ. 

• Από το 8,3% συµµετοχής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας των 
κατασκευών στο ΑΕΠ το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-
2016 η αντίστοιχη ετήσια συµµετοχή δεν ξεπερνά το 2,1%. 

• Από 400.000 απασχολούµενους το 2008 στις κατασκευές σήµερα στον κλάδο 
απασχολούνται 183.500 δηλαδή το 55% των απασχολουµένων στις 
κατασκευές το 2008 βρίσκονται σήµερα εκτός κλάδου. 

 «Το δυστύχηµα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηµατικές µας 
µονάδες, για τα συνεργεία µας, για τα µηχανήµατά µας και εν τέλει για την επόµενη 
γενιά εργοληπτών είναι µεγάλη χωρίς να διαφαίνεται έστω µεσοπρόθεσµα κάποια 
διέξοδος στην άλλοτε "ατµοµηχανή" της οικονοµίας», τόνισε ο κ. Αθουσάκης, ενώ 
παράλληλα επεσήµανε ότι «αυτό συνεπάγεται αδυναµία εξόδου της Χώρας από τον 
φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας». 
 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ, τα στοιχεία του Συνδέσµου, ιδιαιτέρως από το 
2009 και µετά, αποδεικνύει µε στοιχεία ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τις 
κατασκευές, τις υποδοµές και τα τεχνικά έργα εν γένει. 
 
«∆εν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος. Πόσα ακόµη έτη 
ύφεσης (µετά οκτώ συνεχόµενα της περιόδου 2009-2016) θα πρέπει να περάσει η 
ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η αυτονόητη, και συνεχώς 
αποδεικνυόµενη, βάσει των δεδοµένων, αιτιατή σχέση µεταξύ επενδύσεων σε τεχνικά 
έργα (υποδοµές και άλλα) και ανάπτυξης;», επεσήµανε. 
 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, έδωσε 
έµφαση στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της Χώρας ως µοναδικής ελπίδα η Ελλάδα 
να καταστεί ένα κράτος δικαίου για τους πολίτες της, ενώ επεσήµανε ότι έξω από τον 
σκληρό πυρήνα της Ε.Ε. δεν υπάρχει άλλο µέλλον παρά µόνο η πτώχευση. Σύµφωνα 
µε τον κ. Λεβέντη το µεγάλο στοίχηµα της Χώρας είναι η ανανέωση του πολιτικού 
προσωπικού και το νέο ήθος στην πολιτική. 
 
Ο βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και υπεύθυνος του τοµέα υποδοµών, 
Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε την θέση ότι η Ελλάδα δοκιµάζει την ύφεση για όγδοο 
συνεχόµενο έτος επειδή οι πολιτικοί και οι πολίτες της χώρας δεν κατάφεραν να 
ενωθούν σε έναν κοινό στόχο και να συνεννοηθούν επί αυτού. 
 
Η εκπρόσωπος του τοµέα υποδοµών του ΣΥΡΙΖΑ κα Πολίτου Στέλλα κατά τον 
χαιρετισµό που απηύθυνε στην Γενική Συνέλευση των µελών του ΣΑΤΕ σηµείωσε την 
ανάγκη προγραµµάτων αντισεισµικής θωράκισης των σχολείων, των σηράγγων, των 
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γεφυρών και εν γένει των τεχνικών υποδοµών της Χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι 
ο εξωστρεφής προσανατολισµός των ελληνικών τεχνικών και µελετητικών εταιρειών 
εµποδίζεται από το µικρό µέσο µέγεθός τους, δηλώνοντας ωστόσο ότι η Κυβέρνηση 
έχει εντάξει στην οικονοµική της διπλωµατία την προώθηση του κλάδου. 
 
Ο νέος Γραµµατέας Υποδοµών και Μεταφορών των ΑΝΕΛ κ. Αρναούτης επεσήµανε ότι 
ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την τόνωση των υποδοµών στην χώρα. 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σηµείωσε ότι στην Ελλάδα το µεγαλύτερο 
πρόβληµα είναι η έλλειψη σαφούς και ορισµένου χρονοδιαγράµµατος για κάθε δράση 
που εξαγγέλλεται αφού η παράµετρος της έγκαιρης επίλυσης των προβληµάτων 
µοιάζει να αποσιωπείται συστηµατικά. Ανέφερε χαρακτηριστικά την ανετοιµότητα της 
Πολιτείας να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα του νέου ασφαλιστικού νόµου και του νόµου 
των δηµοσίων συµβάσεων µε αποτέλεσµα την µεγάλη καθυστέρηση στην προσαρµογή 
της αγοράς στα νέα δεδοµένα, άρα και την καθυστέρηση στην δηµοπράτησης νέων 
έργων. 
 
«Στην Ελλάδα έχουµε το θλιβερό ρεκόρ ο χρόνος πραγµατικής εκτέλεσης ενός έργου 
να είναι µόλις το ένα δέκατο του συνολικού χρόνου που απαιτεί η ολοκλήρωση ενός 
δηµόσιου τεχνικού έργου», κατέληξε. 
 




