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 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΝΕΟ  ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΩΝ 
 

Κατ΄ αρχήν λυπάµαι που δεν κατόρθωσα να δώσω το παρόν έγκαιρα σε αυτή την ΄΄ανοιχτή 
κουβέντα΄΄ , της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ. Μερικοί γνωρίζουν ότι ήµουν απασχοληµένος σε άλλο 
µέτωπο. 

Σίγουρο θεωρώ, ότι η ζητούµενη αλήθεια για την υφιστάµενη µεγάλη και εκτεταµένη 
παθογένεια στην παραγωγή των έργων, προκύπτει από πλευρές που δραστηριοποιούνται κατά 
κύριο, αν όχι αποκλειστικό, λόγο στην παραγωγή των έργων, βιώνουν καθηµερινά σε όλο τους το 
µέγεθος τα αρνητικά ή θετικά κάθε συστήµατος που ισχύει κατά περιόδους και γνωρίζουν από 
πρώτο χέρι τι πρέπει να γίνει για να µειωθούν στο ελάχιστο, αν όχι να εκλείψουν, οι στρεβλώσεις 
στην παραγωγή των έργων. 

Υπό αυτή την έννοια τολµώ να καταγράψω τις απόψεις και προτάσεις µου  και να τις 
καταθέσω στο τραπέζι αυτής της διαβούλευσης, συµβάλλοντας κατά το δυνατόν στην διαµόρφωση 
του καλύτερου ή του εφικτότερου σύµφωνα µε τις συγκυρίες. 

 
●   Πρώτη διαπίστωση και αλήθεια είναι ότι η µονοµερής αναζήτηση βελτίωσης της 

παραγωγής των έργων µόνον µέσα από το σύστηµα ανάθεσής τους, είναι µαταιοπονία. 
Η παθογένεια υπάρχει συνολικά στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο παραγωγής των έργων και όχι 

στο σύστηµα ανάθεσης. 
Όποιο σύστηµα ανάθεσης κι αν επιλεγεί, χωρίς συγχρόνως να υπάρξουν παρεµβάσεις και 

στις άλλες παραµέτρους παραγωγής των έργων (µελέτες – διοίκηση), τότε η εµφάνιση 
στρεβλώσεων και αποτυχίας της πρωτοβουλίας θα είναι ζήτηµα χρόνου.  

Οι εκπτώσεις, που αναφέρονται ως το ανάθεµα της παθογένειας, είναι συνάρτηση της πίστης 
του υποψήφιου αναδόχου, ότι θα υποληφθεί των συµβατικών του υποχρεώσεων, είτε λόγω 
ατελειών της µελέτης είτε λόγω ελλιπούς διοίκησης του έργου. 

Εποµένως συγχρόνως, µεθοδικά, οργανωµένα και προγραµµατισµένα, πρέπει να στηθεί ένα 
νέο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής των έργων, που θα διακρίνεται από άµεσα, µεσοπρόθεσµα 
και στρατηγικά µέτρα για όλες της παραµέτρους που µετέχουν στην παραγωγή των έργων. 

Στρατηγικοί στόχοι επί των οποίων θα στηρίζεται ένα νέο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής 
των έργων πρέπει να είναι : 

→  Η στρατηγική ένταξη του έργου σε ένα συνολικό πρόγραµµα ανάπτυξης, τοπικό ή 
ευρύτερο . 

→  Η εξασφάλιση και διάθεση της αναγκαίας χρηµατοδότησης σε συνάρτηση µε το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

→  Η σύνταξη επαρκούς και εφαρµόσιµης µελέτης. 

→  Η δηµοπράτηση και ανάθεση του έργου. 

→  Ο υγιής ανταγωνισµός και η απόλυτη διαφάνεια στο σύστηµα ανάθεσης 

→  Η επαρκής και ολοκληρωµένη διοίκηση κατασκευής, ολοκλήρωσης και παραλαβής του 
έργου. 

→  Ο επαρκής έλεγχος της ποιότητος του έργου µε αδιάβλητο τρόπο από ανεξάρτητο φορέα 
και όργανα . 

→  Η συντήρηση του έργου . 
 
Η εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων επιβάλλουν κατ΄ αρχήν την επιδίωξη δηµιουργίας 

φορέων και διαδικασιών που θα λειτουργούν µε ενιαίο πλαίσιο διατάξεων και κανόνων. 
Ένας φορέας, ή έστω σε πρώτη φάση µικρός αριθµός φορέων : 
● Ιεραρχούν και προγραµµατίζουν επιτελικά 
● Εξοικονοµούν πιστώσεις 
● Συντάσσουν ή ελέγχουν την πληρότητα και την εφαρµοσιµότητα µελετών 
●  Εφαρµόζουν ενιαία νόµους, διαδικασίες και κανόνες. 
● ∆ιοικούν πληρέστερα και έµπειρα την παραγωγή και την παραλαβή των έργων 
● Εφαρµόζουν ενιαία προγράµµατα συντήρησης των έργων. 
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Η υφιστάµενη πανσπερµία φορέων παραγωγής έργων, ανακυκλώνει όλες τις παθογένειες και 
τις στρεβλώσεις στην παραγωγή των έργων, µε κύρια χαρακτηριστικά την ανοµία, την 
κατασπατάληση πόρων, την κακή ποιότητα των έργων, την σήψη µεταφέροντας τις διαδικασίες 
κάτω από το τραπέζι. 

Αµέτρητα έργα κατασκευάζονται στα χαρτιά, αµέτρητες αναθέσεις γίνονται µε αδιαφανείς 
διαδικασίες, σε αµέτρητους αναρµόδιους ανθρώπους αναθέτουµε και εµπιστευόµαστε ρόλο  
προϊσταµένων αρχών και οργάνων διοίκησης έργων (συµβούλια Αυτ/σης κάθε βαθµού, ∆.Σ. Ν.Π. 
και οργανισµών κ.ά.), ασκώντας τον παραπάνω ρόλο κατά κανόνα χωρίς νοµιµότητα είτε από 
άγνοια είτε από σκοπιµότητα. 

Ένα παθογενές και πολυδιασπασµένο σύστηµα φορέων διοίκησης και διεύθυνσης έργων, 
είναι λογικό και επόµενο, να παράγει αποτέλεσµα και περιβάλλον σήψης και στρεβλώσεων. 

Με  άλλα  λόγ ια  αδήριτη  ανάγκη  ε ί να ι  να  περ ιορ ιστούν  άµεσα  στο  
ελάχ ιστο  ο ι  φορε ί ς  που  παράγουν  έργα  µε  στόχο  να  φθάσουµε  σε  ένα  
εθν ικό  φορέα  που  θα  ε ί να ι  αποκεντρωµένος  σε  περ ιφερε ιακές  υπηρεσ ίες ,  
βάσε ι  της  δ ιο ικητ ικής  δ ια ίρεσης  της  χώρας .  

 

Η µετεξέλιξη αυτή θα εξυπηρετήσει σχεδόν το σύνολο από τους παραπάνω αναφερόµενους 
στρατηγικούς στόχους ( επισηµασµένους µε → ), µε τρόπο θεσµικό και όχι προληπτικό ή 
κατασταλτικό.  
Είναι µια µεταρρύθµιση που αποτελεί την προϋπόθεση για κάθε άλλη παρέµβαση. 
 Με την µετεξέλιξη αυτή δεν σηµαίνει ότι φορείς που αποτελούν τον τελικό χρήστη ενός 
έργου θα αποποιηθούν και θα αποξενωθούν του ρόλου τους , στην όλη διεργασία της παραγωγής 
των έργων.  
Ιδίως µάλιστα σε φορείς που πρωταγωνιστούν σήµερα στον τοµέα της παραγωγής (ΟΤΑ Α΄& Β΄ 
βαθµού, Ν.Π.∆.∆., διάφοροι οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.α.), µπορεί να 
δηµιουργήσουν αντιδράσεις και να αρνηθούν τα προτεινόµενα.  
Ο ρόλος τους όµως µπορεί να είναι σηµαντικός σε επίπεδο σύνταξης της µελέτης, 
παρακολούθησης επί τόπου του έργου µε σηµαντικό µερίδιο στην οµάδα επίβλεψης κατασκευής 
του έργου, πάντα  όµως  υπό  τον  συντονιστ ικό  και  καθοδηγητικό  ρόλο  των  
κεντρικών  µονάδων -υπηρεσιών  παραγωγής  έργων .   
 

Η υλοποίηση αυτού του στόχου, θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για µια σειρά άλλων λειτουργιών, διορθώσεων και διαδικασιών. 

Αυτές επιγραµµατικά θα είναι : 
*   Ο πλήρης έλεγχος και η επιβολή όρων στη λειτουργία, συγκρότηση και στελέχωση των 

εργοταξίων, µε θετικές προεκτάσεις σε ζητήµατα απασχόλησης των µηχανικών στην πράξη κι όχι 
στα χαρτιά. 

*   Η δηµιουργία πλήρους αρχείου στοιχείων έργων που αφορούν στην αξιολόγηση 
επιχειρήσεων µε αντικειµενικά κριτήρια, οργάνωση πλήρους αρχείου για την αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων, ώστε η πραγµατική εικόνα και δυνατότητα της επιχείρησης να υπεισέρχεται ως 
παράµετρος στη διαδικασία ανάθεσης των έργων. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα είναι δυνατή η 
πλήρης επαναξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων και την επικαιροποίηση και εκκαθάριση 
του ΜΕΕΠ. 

*   Η πλήρης απλοποίηση της διαδικασίας των διαγωνισµών µε υποβολή από τους 
διαγωνιζόµενους µόνο της προσφοράς για τα φυσικά πρόσωπα και επιπλέον µια απόφαση 
αρµόδιου οργάνου για τα νοµικά πρόσωπα επιχειρήσεις, αφού στο σύνολό τους τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά και στοιχεία, ως ταυτότητα της επιχείρησης, θα είναι δυνατόν να ελέγχονται από 
πλευράς επάρκειας, από τον υπολογιστή, στο αρχείο που θα υπάρχει στις υπηρεσίες αυτές. 
Μέγιστο αποτέλεσµα µε αυτή τη λειτουργία, η απόλυτη διαφάνεια και ισονοµία, η απάλειψη όλης 
της βιοµηχανίας των προσφυγών στο προσυµβατικό διάστηµα και η συµβασιοποίηση έργων σε 
ελάχιστο διάστηµα.  

*   Η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων, συγκροτηµένων και εξοπλισµένων εργαστηρίων, 
ικανών να εξασφαλίσουν συνεχή και αδιάβλητο έλεγχο ποιότητας στην κατασκευή των έργων. 

*   Η θέσπιση, ίδρυση, οργάνωση και έλεγχος περιοχών, µονάδων, παραγωγής και 
διακίνησης δανείων και θραυστών υλικών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και 
περιβαλλοντικούς όρους. 
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*   Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζόµενων σε κάθε 
µορφής εργοτάξιο . 

*   Η συγκέντρωση και αξιοποίηση τεχνικών, εδαφολογικών, κλιµατικών, πληθυσµιακών, 
φυσικών στοιχείων, που αποτελούν σηµαντική τράπεζα παραµέτρων για την ορθή αξιολόγηση των 
αναγκών µιας περιοχής σε υποδοµές ανάπτυξης και την σωστή σύνταξη µελετών. 

 

Είναι πολύ πιθανό, όλα τα παραπάνω να φαντάζουν ιδεατά ή ανεφάρµοστα µε βάση της 
ελληνική πραγµατικότητα.  
Είναι πολύ πιθανό να αντιπαρατεθεί ο ισχυρισµός ότι δεν είναι δουλειά µας να φτιάξουµε το 
κράτος, ή µέχρι που να φτιαχτεί το κράτος τι γίνεται µε τα αδιέξοδα στην παραγωγή των έργων. 
 Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι τα παραπάνω προτεινόµενα µπορούν να επιτευχθούν 
άµεσα.  
Μπορεί όµως ένα θεσµικό πλαίσιο να ορίσει χρονικά στόχους και να µετεξελίσσεται η όλη 
κατάσταση ώστε σε διάστηµα 2-3 χρόνων να επιτευχθεί η λειτουργία που κρίνεται ως απαραίτητη. 
 Στο µεταξύ µπορούν κάποια από αυτά να γίνουν άµεσα, όπως π.χ. έχουν περάσει  στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Υποδοµών µια σειρά φορέων και οργανισµών (ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, 
∆ΕΠΑΝΟΜ κ.λ.π), ακριβώς βάση της προτεινόµενης λογικής . 
 Ταυτόχρονα µια σειρά προϋποθέσεων, στην κατεύθυνση του υγιούς ανταγωνισµού, της 
διαφάνειας, της απλοποίησης των διαδικασιών, µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα, ως ανασταλτικοί 
µηχανισµοί των στρεβλώσεων και άσχετα αν µε την υλοποίηση των κύριων στόχων, αυτά τα 
ενδιάµεσα µέτρα τελικά θα καταργηθούν. 
Τέτοια µέτρα, παρόµοια µε την υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο κάθε απόφασης ανάθεσης 
και λειτουργίας έργου µπορούν να είναι : 
►   Η άµεση απαγόρευση κάθε µορφής ανάθεσης έργων, όποιου ορίου προϋπολογισµού. 
►   Η απαγόρευση σύστασης συµπληρωµατικών συµβάσεων και η ολοκλήρωση των έργων στα 
πλαίσια της σύµβασης, µε µόνη δυνατότητα διάθεσης µόνον των απροβλέπτων. 
►   Η µείωση του ορίου ανεκτέλεστου και η άµεση σύνδεσή τους µε τον προϋπολογισµό των 
έργων και όχι των συµβάσεων. Μάλιστα µπορεί να συνδεθεί και το ποσό των προσθέτων 
εγγυήσεων που τυχόν επιβαρύνεται κάθε εργοληπτική επιχείρηση, ως ανασταλτικό µέτρο των 
παράλογων εκπτώσεων.  
►    Παρά το γεγονός της διαφωνίας µας µε τις πρόσθετες εγγυήσεις, δεν µπορούµε να µην 
αναρωτηθούµε γιατί το όριο δεν συνεχίζει και πέραν του 35% επί του προϋπολογισµού, µε 
κλιµάκωση µάλιστα στα διαστήµατα 32-42, 42-52 κ.λ.π. 
►   Η θέσπιση πλέον εντατικών και ουσιαστικών µεθόδων επίβλεψης και ελέγχου της ποιότητος 
κατασκευής, µε θέσπιση ενδιάµεσων διαδικασιών παραλαβής από οµάδες τεχνικών, µε άµεσα 
αποτελέσµατα σε βάρος των επιχειρήσεων εναντίον των οποίων διαπιστώνονται οι πληµµέλειες.  
►   Η άµεση εκκαθάριση του ΜΕΕΠ µε επιβολή ελέγχων και κανόνων ουσιαστικών , ως προς την 
στελέχωσή τους, την τεχνική και οικονοµική τους επάρκεια, την λειτουργία ή αδρανοποίησή τους 
κ.λ.π. Π.Χ. γιατί να παραµένουν στο µητρώο ή να µην υποβαθµίζονται σηµαντικά, επιχειρήσεις 
που έχουν δραστηριότητα µηδέν ή ελαχιστότατη σε σχέση µε τα ανώτερα όριά τους για τρεις και 
πλέον περιόδους τακτικών επανακρίσεών τους ;  
►    Η ριζική απλοποίηση των διαγωνισµών, µε κατάργηση των περισσότερων αν όχι όλων των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. Τα δικαιολογητικά αποτελούν άλλοθι για την βιοµηχανία των 
προσφυγών και την καθυστέρηση των αναθέσεων των έργων. Αν η διαδικασία και ο χρόνος 
ανάθεσης µειωθεί σηµαντικά, θα αποσυµφορηθεί σε µεγάλο βαθµό η πίεση και το άγχος των 
επιχειρήσεων για εξασφάλιση επιχειρηµατικού αντικειµένου, µε άµεση συνέπεια στην µείωση των 
εκπτώσεων, οι οποίες ενίοτε αποτελούν και µοχλό επηρεασµού των αποφάσεων των οργάνων 
που αποφασίζουν και εγκρίνουν την ανάθεση του έργου. 
►   Η θέσπιση, τουλάχιστον σε έργα µικρών προϋπολογισµών (της τάξης του 1,5 – 2,0 εκατ.) των 
συστηµάτων προσφορών κατ΄ αποκοπή ή συµπλήρωσης τιµολογίου, µε παράλληλη όµως 
αναβάθµιση των µελετών τουλάχιστον σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών και ποιοτικών 
στοιχείων και εξασφάλιση της δέσµευσης του προσφέροντος ότι η υλοποίηση και παράδοση του 
έργου θα γίνεται εντός του ύψους της προσφοράς του. Παρά τις επιφυλάξεις ή τις ενστάσεις που 
δίκαια µπορεί να δεχθεί αυτή η πρόταση, µπορεί να µεταφέρει τον ανταγωνισµό των 
συµµετεχόντων σε πλήρη ανάγνωση της µελέτης, σε διερεύνησή της και στη διαµόρφωση 
προσφοράς σε σχέση µε το έργο και όχι µε τα παρασκήνια του έργου. 
►    Ένα άλλο στοιχείο που µπορεί να αναβαθµίσει την ποιότητα του έργου και να συνδυάσει την 
προσφορά κατασκευής του µε αντικειµενικά στοιχεία, είναι να θεσπιστεί διάστηµα υποχρεωτικής 
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συντήρησής του για χρόνο π.χ. µιας πενταετίας, µε αµοιβή ανοιγµένη στην προσφορά κατασκευής 
του και απόδοση αυτού του µέρους της αµοιβής, τµηµατικά κατά την  διάρκεια του χρόνου 
συντήρησης. Εύλογο είναι ότι το µέτρο αυτό θα ρυθµίσει ανάλογα και την επιστροφή των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον υπολογισµό των ανεκτέλεστων κ.λ.π. 
 
 Βέβαιο είναι ότι µια παράλληλη και εξ ίσου σηµαντική παράµετρος της διαδικασίας 
παραγωγής των έργων, είναι ο τοµέας των ιδιωτικών έργων. 
 Η παθογένεια είναι της ίδιας ή χειρότερης µορφής και σε αυτή την κατηγορία των έργων, µε 
άµεση συνέπεια στην οικονοµία της χώρας, στη λειτουργία της αγοράς, στη δηµιουργία 
στρεβλώσεων, στην απασχόληση του επιστηµονικού δυναµικού κ.λ.π. 
 ∆εν νοείται εποµένως θεσµικό πλαίσιο παραγωγής έργων χωρίς να συµπεριλαµβάνει και τα 
ιδιωτικά έργα. 
 ∆εν νοούνται κανόνες ποιοτικής κατασκευής έργων, άλλοι για δηµόσια έργα, άλλοι για 
ιδιωτικά. 
 Εποµένως αρχίζοντας από της έννοια της εργοληπτικής επιχείρησης, πρέπει το µητρώο 
των πιστοποιηµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων να αφορά από κοινού όλα τα έργα, είτε 
είναι δηµόσια, είτε ιδιωτικά, είτε  Σ∆ΙΤ. 
 Οι κανόνες κατ΄ αρχήν είναι σε όφελος του κοινωνικού συνόλου και ένα έργο, ανεξάρτητα 
αν η κατασκευή του αφορά δηµόσιο χρήµα ή ιδιωτικό επιδοτούµενο, ή ιδιωτικό δανειοδοτούµενο, ή 
ιδιωτικό εξ ολοκλήρου, πρέπει να ανταποκρίνεται σε κανόνες ποιότητος που διασφαλίζουν την 
αντοχή του και την περιβαλλοντική του συµπεριφορά, που είναι ζητούµενα χαρακτηριστικά επ΄ 
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. 
 Άλλωστε αν υπάρχει ανοχή παρεκκλίσεων από κανόνες επιστήµης και τέχνης στα ιδιωτικά 
έργα, τότε  επειδή η κατασκευή είναι µορφή συγκοινωνούντων δοχείων, οι στρεβλώσεις και οι 
συνέπειες θα υπάρχουν σε κάθε κατασκευή. 
 Εκτός του κοινού µητρώου των πιστοποιηµένων κατασκευαστικών, που θα 
αποσυµφορήσει τα µέγιστα τον κλάδο , κοινοί πρέπει να είναι οι µέθοδοι και οι έλεγχοι της 
ποιότητος κατασκευής όλων των έργων. 
 
 Συµπέρασµα ,  απευθυνόµενος  προς  πάσα  κατ εύθυνση  :  

Μέσα στο θεσµικό πλαίσιο που προτείνεται παραπάνω, σαφώς είναι αδιάφορο πιο 
σύστηµα ανάθεσης θα ισχύει.  
Μπορεί ακόµη να είναι δυνατή, χωρίς να προκαλεί, η επιλογή του αναδόχου µε αξιολόγηση 
βάσει εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως ισχύει σε µεγάλο βαθµό στη Γερµανία. 
Μάλλον είναι βέβαιο ότι το κάθε ένα από τα συστήµατα της µειοδοσίας και του Μαθηµατικού 
τύπου που ίσχυσαν, αν εφαρµοστεί σε πλαίσιο αρχών σαν αυτό που προτείνεται  
παραπάνω για την διοίκηση και τις µελέτες, θα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά 
από αυτά που εµφάνισε σαν στρεβλώσεις και αδιέξοδα. 
Θα πρέπει εποµένως να ακούσουµε από την πολιτεία, αν είναι διατεθειµένη και µε ποιους 
τρόπους είναι διατεθειµένη να αλλάξει ή να βελτιώσει και τις άλλες παραµέτρους που 
συµµετέχουν στην παραγωγή των έργων και φυσικά την αφορούν.  
Πρέπει η πολιτεία να δεχθεί τον ρόλο της και να αναλάβει την ευθύνη της . 
Οι αλλαγές που την αφορούν είναι βέβαιο ότι θα φέρουν και την απάντηση και τις λύσεις σε 
όλα τα ζητούµενα. 
 Το βέβαιο είναι ότι είναι η σειρά της πολιτείας . 
 Ο κλάδος µας, στην συντριπτική του πλειοψηφία (αφήνουµε τις λίγες γνωστές 
εξαιρέσεις), ως µη όφειλε,  έχει βρεθεί πολλές φορές  µε την πλάτη στον τοίχο. 
 Ανταποκρίθηκε πάντα και επαρκώς στις υποχρεώσεις του και συµµετείχε ενεργά σε 
κάθε πρόσκληση και πρόκληση. Χωρίς να πληρώνεται, µε στερήσεις και θυσίες. 
Πολλές φορές  λοιδωρήθηκε και εισέπραξε την απαξίωση και την κατακραυγή. 
 Είναι σφάλµα, αυτή την κοµβική χρονική στιγµή, να µην επιµείνουµε σε ένα νέο 
θεσµικό πλαίσιο που θα αρχίζει από το ρόλο της πολιτείας και τις υποχρεώσεις της, 
βάζοντας κανόνες υγιούς ανταγωνισµού, διαφάνειας, αξιοκρατίας και αυστηρών ελέγχων. 
 Είναι σφάλµα να δεχθούµε ξανά, σαν δήθεν κυρίαρχο ζητούµενο και σαν πανάκεια, 
πιο σύστηµα ανάθεσης πρέπει να ισχύσει, για τη λύση του προβλήµατος της παραγωγής 
των έργων.  
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Είναι βέβαιο, όποιο κι αν εφαρµοστεί, ότι σύντοµα θα φέρει σε καινούρια αδιέξοδα, 
µεταφέροντας σε µας, στον κλάδο µας,  το σύνολο των ευθυνών ότι τάχα εµείς, χωρίς 
ευθύνες και αναστολές επιφέρουµε κρίση στην διαδικασία ανάπτυξης της χώρας.  
 Πρώτα λοιπόν ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ σε θεσµούς, λειτουργίες και κανόνες και µε βάση αυτά να 
κριθεί ο βαθµός ανταπόκρισής µας σε αυτά που µας ανήκουν. 
 
 Ζητώντας συγγνώµη για την έκταση της πρότασης, 
 

Γιώργος Αγγελίδης 
Ε.∆.Ε. - Αλεξανδρούπολη 


