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Η προσπάθεια συνεχίζεται
Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό κλίμα της οικονομικής κρίσης και της ανυπαρξίας ουσιαστικών μέτρων 
για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, με αποτέλεσμα την έκρηξη της ανεργίας και των 
λουκέτων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η  ΠΕΣΕΔΕ, τόσο αυτόνομα όσο και μέσα 
από το συντονιστικό όργανο του κλάδου, συνεχίζει να αγωνίζεται για να πείσει τους κυβερνώ-
ντες ότι μονόδρομος για τη χώρα είναι η ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό έδωσε με επιτυχία κάποιες 
μάχες που βοηθούν τους εργολήπτες δημοσίων έργων να ασκήσουν τουλάχιστον την επαγγελ-
ματική τους δραστηριότητα χωρίς πρόσθετα βαρίδια και χωρίς κάποιους όρους που νοθεύουν 
τον υγιή ανταγωνισμό. Αναφέρουμε ενδεικτικά:
• Με τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγο-
ράς, Θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τρο-
ποποιήσεις και ουσιαστικά καταργούνται (πλην ελαχίστων εξειδικευμένων περιπτώσεων) οι 
απ΄ ευθείας αναθέσεις από δήμους, περιφέρειες και άλλες υπηρεσίες, αλλά και oι διαγωνι-
σμοί  μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων που σε κάποιες περιπτώ-
σεις είχαν πάρει την μορφή «βιομηχανίας», προκαλώντας ασύλληπτες παρενέργειες στον υγιή 
ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα υπόθαλπαν και φούντωναν τη διαφθορά. Αξίζει να αναφέρουμε 
ότι η τροποποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα αιτήματος που τέθηκε από το Προεδρείο της ΠΕΣΕ-
ΔΕ στη συνάντησή του με τον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ Μάκη Βορίδη την 31-01-2012 και συνοδεύτη-
κε από την κατάθεση και σχετικού υπομνήματος. Η άμεση ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου στην ικανοποίηση του πάγιου αυτού αιτήματος των μικρών και μεσαίων εργο-
ληπτών, αποτελεί, λοιπόν, σημαντική επιτυχία της Διοίκησης της ΠΕΣΕΔΕ. 
• Ύστερα από την έντονη και αστραπιαία αντίδραση αρχικά της ΠΕΣΕΔΕ και στη συνέχεια σύσ-
σωμου του εργοληπτικού κόσμου, τελικά αποσύρθηκε η αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη προσπά-
θεια του Υπουργείου Εσωτερικών μείωσης του ποσοστού Γενικών Εξόδων & Οφέλους Εργο-
λάβων από 18% και 28% σε 12%, που είχε παρεισφρύσει στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τοπι-
κή Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την μεταναστευτική πολιτική 
– ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Επρόκειτο βέβαια για μια διάταξη καταστροφική για τον 
κλάδο, αφού στις σημερινές συνθήκες με τις αυξημένες απαιτήσεις στην κατασκευή των δημο-
σίων έργων, απαιτήσεις που έχουν περάσει στα τιμολόγια και τις ειδικές συγγραφές υποχρεώ-
σεων, οι αυξημένες δαπάνες για μεταφορές, η εξασφάλιση υψηλότατων εγγυητικών επιστολών 
και λοιπών  υποχρεώσεων, τα υπάρχοντα ποσοστά όχι μόνο είναι τελείως ανεπαρκή, αλλά εδώ 
και πολύ καιρό θα έπρεπε να αυξηθούν , αντί να μειωθούν, όπως είναι άλλωστε πάγιο αίτημα 
των εργοληπτικών οργανώσεων.

 Ασφαλώς οι συνθήκες που βιώνουμε όλοι δεν επιτρέπουν υπέρμετρες θριαμβολογίες. Μένουν 
πολλά ακόμη να γίνουν – και σε πολλά επίπεδα. Για να μπορέσει ξανά ο κλάδος να μετατρα-
πεί σε «ατμομηχανή της ανάπτυξης», θα πρέπει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ενόψει μά-
λιστα και των επερχόμενων εκλογών, να ξεκαθαρίσει  τις θέσεις του και να καθορίσει ανάλογα 
τα προγράμματά του. Η οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση σχηματιστεί πρέπει να είναι έτοιμη να εν-
σκύψει με διαύγεια και θετική διάθεση και στα υπόλοιπα αιτήματα του κλάδου, όπως: Η έγκαι-
ρη αποπληρωμή των εκτελεσμένων έργων. Η αύξηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για 
έργα υποδομής. Η κατάργηση των πρόσθετων εξοντωτικών εγγυήσεων που μετατρέπουν τους 
εργολήπτες σε όμηρους του τραπεζικού συστήματος. Ο συμψηφισμός των οφειλών του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα με τις οφειλές των εργοληπτών. Η κατάργηση και των υπόλοιπων αδια-
φανών συστημάτων ανάθεσης έργων, όπως αυτό της μελετοκατασκευής. Η υιοθέτηση της πρό-
τασης των Εργοληπτικών Οργανώσεων για αναλυτικά τιμολόγια και συντελεστές αναθεώρησης 
τιμών των κατασκευαστικών εργασιών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
αγοράς. Η άμεση προώθηση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων) κ.ά. 

Η Διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ δίνει καθημερινά τη μάχη, με συναντήσεις και με παραστάσεις σε συ-
ναρμόδιους υπουργούς, με παρεμβάσεις στα πολιτικά κόμματα και λοιπούς αξιωματούχους. 
Έχει κάνει γραπτές εισηγήσεις και έχει απευθύνει προτάσεις, ώστε να δοθούν οι ενδεδειγμέ-
νες λύσεις σε όλα αυτά τα καυτά αιτήματα του κλάδου. Πολύ περισσότερο, αφού δεν αποτελούν 
μόνο προϋπόθεση για να επιβιώσει ο κατασκευαστικός κλάδος, αλλά για να ανασάνει ολόκλη-
ρη η κοινωνία. Πιστεύουμε απόλυτα πως το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να τα 
καταφέρει όταν είναι ενωμένο και όταν οι άνθρωποι που το διοικούν βάζουν πάνω από όλα το 
συμφέρον αυτών που εκπροσωπούν, χωρίς μίζερους εγωισμούς και ανώφελες σκιαμαχίες.
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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Ρεκόρ ύφεσης 
Πρωτοφανείς διαστάσεις προσλαμβάνει η ύφεση της ελληνικής οικονο-
μίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής το ΑΕΠ συρρικνώ-
θηκε κατά 7,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2010.
Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 7,9% σε 
σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 22,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμη-
νο του 2010.
Μείωση 31,8% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, αντι-
σταθμίζοντας μερικώς τη μείωση του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 6,1%, με τις εξαγωγές αγαθών να μειώ-
νονται κατά 10,7% και τις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 1,3%.
Επίσης, μείωση της τάξεως του 14,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμη-
νο του 2010 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι ει-
σαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 13,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών 
κατά 16,4%. 
Ήδη, λοιπόν, η ύφεση του 2011 που προβλεπόταν στο 2,6% του ΑΕΠ 
έκλεισε το τελευταίο τρίμηνο στο 7,5%, ενώ η ύφεση του 2012 προβλέ-
πεται διπλάσια από τις αρχικές εκτιμήσεις - και η χρονιά μόλις άρχισε! 
Από 2,8% φτάσαμε στο 5,2% και βλέπουμε…
Μειώνοντας το ΑΕΠ κατά 15% μέσα σε μια διετία η ύφεση αύξησε 15% 
το βάρος του χρέους. Σχεδόν όσα υποτίθεται πως γλιτώσαμε από το PSI! 

Νέα «βουτιά» στον κατασκευαστικό δείκτη
Μεγάλη μείωση κατά 34,6% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατα-
σκευές το δ΄τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ 
τριμήνου 2010, έναντι μείωσης 33,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση το 2010 προς το 2009.
Ο δείκτης αυτός, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 
2011, παρουσίασε μείωση 16,8%, έναντι αύξησης 26,3% που σημειώ-
θηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2010.
Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, ο συγκεκριμένος δείκτης καλύπτει όλους 
τους τομείς στις κατασκευές (κτίρια- έργα πολιτικού μηχανικού). 
Στα κτίρια περιλαμβάνονται οι μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκα-
τοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, 
κτίρια δημόσιων θεαμάτων, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία και λοιπά οικι-
στικά κτίρια. Στα έργα πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνονται τα δημόσια 
έργα, όπως αυτοκινητόδρομοι, οδοί, αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστά-
σεις, γέφυρες, σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις, αγωγοί μεταφοράς πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, δίκτυα παραγωγής και διανομής ρεύματος, 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών, υδραυλικά και λιμενικά έργα, κ.ά.

«Χάθηκαν» 157.000 θέσεις εργασίας  
Η ύφεση και η διαρκής περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων είχε ως αποτέλεσμα από το Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) την περίοδο 2004-2011 να διαγραφούν 176 
εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης, επί συνόλου 712, εκ των οποίων 37 
το τελευταίο έτος.   
Μέσα σε τρία χρόνια (2008-2011) χάθηκαν 157.000 θέσεις εργασίας 
από τον κατασκευαστικό κλάδο, απώλειες οι οποίες είναι οι υψηλό-
τερες σε σύγκριση με κάθε άλλο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα, δηλαδή, χάθηκαν μιάμιση φορά περισσότερες απ’ όσες 
θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας 1998-
2008. Συγκεκριμένα, στον κλάδο των κατασκευών οι 295.000 απα-
σχολούμενοι του 1998, αυξήθηκαν σε 400.000 το 2008, για να μειω-
θούν σε 242.000 το Γ’ τρίμηνο του 2011.

Τα αποκαλυπτικά αυτά ευρήματα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, στην 
εξαμηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ για τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό 
κλάδο (Β’ εξάμηνο του 2011), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.
Και τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το «βαρέλι της ύφεσης δεν 
θα πιάσει πάτο» όσο ακολουθείται η ίδια αδιέξοδη πολιτική και δεν 
λαμβάνονται μέτρα για την ανάπτυξη και κυρίως εκείνα που θα βά-
λουν μπροστά την «ατμομηχανή» των κατασκευών.

Νέα περικοπή του ΠΔΕ!
Στην απόλυτη ύφεση οδηγούν και μαθηματικά πλέον οι απαιτήσεις της 
τρόικας αφού, στην πρωτοφανή μείωση της ζήτησης που επιφέρει η 
νέα περικοπή μισθών και συντάξεων, προστίθεται μία ακόμη περικο-
πή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο από τα Τάρτα-
ρα στα οποία ήδη βρίσκεται, χάνει άλλα 400 εκατ. ευρώ. 
 Η νέα... θυσία του ΠΔΕ αποφασίστηκε μετά τις πιέσεις της τρόικας να 
μην υπολογισθεί στο αναζητούμενο κονδύλι των 3,3 δισ. ευρώ (1,5% 
του ΑΕΠ) η εξοικονόμηση 440 εκατ. ευρώ που θα προέλθει από την πε-
ρικοπή δαπανών σε ΟΤΑ και ειδικά μισθολόγια. Από εκεί και πέρα και 
σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν σε ευρεία σύσκεψη του αν. υπουργού 
Οικονομικών Φ. Σαχινίδη με τους γενικούς γραμματείς των υπουργεί-
ων, αναζητούνται ακόμη 1 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι έχουν ήδη απο-
φασισθεί μέτρα εξοικονόμησης δαπανών ύψους 2,3 - 2,5 δισ. ευρώ. 
Δυστυχώς συνεχίζεται η ίδια αποτυχημένη συνταγή που στραγγαλίζει 
την ανάπτυξη…

ΣΠΙΘΕΣ
• Το 31,5% έφτασε η απορρό-
φηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 
στο τέλος του 2011, έναντι 17,5% 
το 2010. Tο 31,5% των κονδυλί-
ων του προγράμματος έχουν κα-
ταβληθεί σε έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και αντιστοιχούν σε 7,5 
δισ. ευρώ. Για το 2012 ο στόχος 

του υπουργείου Ανάπτυξης είναι 
η απορρόφηση να φτάσει στα 4 
δισ. ευρώ.

• Η εταιρία ΤΕΡΝΑ αναδείχθη-
κε ανάδοχος κατασκευής του έρ-
γου «Νέος λιμένας Πατρών - 3α 
τμήμα α’ Α φάσης» προϋπολογι-
σμού 75.000.000 ευρώ, μετά από 
τον διαγωνισμό που διενεργήθη-
κε στις 3 Νοεμβρίου 2011. Όπως 

επισημαίνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του υπουργείου Υπο-
δομών, η υπογραφή της σύμβα-
σης με την αναδειχθείσα ανάδο-
χο εργοληπτική εταιρία θα λάβει 
χώρα αμέσως μετά τον προσυμ-
βατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου.

• Στα 3,5 δισ. ευρώ περίπου 
υπολογίζεται να κοστίσει συνολι-

κά το μετρό Θεσσαλονίκης. Μετά 
από επίσκεψη που πραγματοποί-
ησε στο εργοτάξιο ο υφυπουρ-
γός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης, 
έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με 
το κόστος του δικτύου γραμμών 
33 χιλιομέτρων, το οποίο αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί το 2022. 

• Πτώση κατά 18% παρουσίασαν 
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Έρχεται και το κλείσιμο 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), όπως 
προβλέπει το νέο μνημόνιο, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για το 
σύνολο των δικαιούχων και της κοινωνίας, υποστηρίζουν οι εργα-
ζόμενοι στον Οργανισμό. Και βέβαια, να προσθέσουμε εμείς, θα επι-
φέρει ένα ακόμη χτύπημα στον κατασκευαστικό κλάδο.
Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, μένουν «στον αέρα» τα υπό 
εξέλιξη κατασκευαστικά προγράμματα του Οργανισμού.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανέγερση 20 οικισμοί πανελλαδικά, 
που περιλαμβάνουν 1.300 κατοικίες. Εξ αυτών πέντε οικισμοί απο-
τελούμενοι από 200 κατοικίες μόλις ξεκίνησαν. Σε πολλούς από αυ-
τούς έχει ήδη διενεργηθεί η κλήρωση και οι δικαιούχοι περιμέ-
νουν να εγκατασταθούν στα σπίτια τους, ενώ παραμένουν ακλήρω-
τοι τρεις οικισμοί αποτελούμενοι από 300 κατοικίες. Παράλληλα έχει 
ολοκληρωθεί η μελέτη και βρίσκονται υπό δημοπράτηση τέσσερις 
οικισμοί, 80 κατοικιών.
Επίσης, σύμφωνα με τους εργαζόμενους στον ΟΕΚ, θα παραμεί-
νουν κενοί ολοκληρωμένοι οικισμοί για τους οποίους έχουν κλη-

οι τιμές των μεταχειρισμένων κα-
τοικιών το 2011, με τον νομό Ατ-
τικής να πρωταγωνιστεί, αφού οι 
τιμές υποχώρησαν κατά 21%. Οι 
τιμές των καινούργιων σπιτιών 
(ιδιοκτησίας κυρίως των κατα-
σκευαστών) μειώθηκαν το πα-
ρελθόν έτος κατά 10% κατά μέσο 
όρο.  Συνοπτικά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του πανελλαδικού δι-
κτύου κτηματομεσιτικών υπηρε-

σιών RE/MAX με βάση τις πω-
λήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
το 2011, στην Αττική οι μέσες τι-
μές των νέων σπιτιών μειώθηκαν 
σε ποσοστό 7%, στη Θεσσαλονίκη 
η πτώση στα παλαιά ήταν 20% και 
στα νεόδμητα 10%, ενώ στην υπό-
λοιπη Ελλάδα η μείωση τιμών για 
τα παλαιά κυμάνθηκε γύρω στο 
13% και για τα νεόδμητα στο 17%.

• «Μάτια» σε όλα τα υπουργεία 
θα αποκτήσει ο Χορστ Ράιχεν-
μπαχ, ο οποίος αναλαμβάνει, με 
απόφαση της τρόικας, το ρόλο του 
«αρχιεπιτηρητή» της ελληνικής 
οικονομίας.  Στην πράξη, όπως 
αναφέρουν τα Νέα, πρόκειται για 
ένα ιδιότυπο καθεστώς επιτρο-
πείας, στο οποίο η μεν τρόικα θα 
δίνει και θα εξειδικεύει τις κα-
τευθύνσεις, η δε Ομάδα Δράσης 

θα ελέγχει και θα επιβάλλει την 
εφαρμογή τους. Εφεξής, η αξι-
ολόγηση των προσπαθειών που 
καταβάλλει η Ελλάδα θα γίνεται 
καθημερινά από ανθρώπους που 
θα είναι συνεχώς παρόντες στα 
βασικά ελληνικά υπουργεία και 
στις αρμόδιες Αρχές και θα έχουν 
τη δυνατότητα να επιβάλουν δι-
αρθρωτικά μέτρα όταν το κρίνουν 
αναγκαίο.

ρωθεί οι κατοικίες και περιμένουν οι δικαιούχοι τους 
να στεγαστούν ενώ ταυτόχρονα δεν πρόκειται να ολο-
κληρωθεί η κοστολόγηση οικισμών που έχουν παρα-
χωρηθεί στους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να μην γί-
νεται έναρξη αποπληρωμής του τιμήματος των κατοι-
κιών αυτών.
Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν, δεν πρόκειται να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κοστολόγησης 300 πα-
λαιότερων οικισμών, που αποτελούνται από 15.000 κα-
τοικίες συνολικά, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορι-
στικά παραχωρητήρια, δεδομένου ότι υπήρχαν προ-
βλήματα γραφειοκρατικά με βάσει το υφιστάμενο νο-
μοθετικό πλαίσιο, από πλευράς πολεοδομίας, κτηματο-
λογικών γραφείων κλπ.
Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, περνούν σε κατάστα-
ση εκκρεμότητας όλα τα εκταμιευθέντα από κεφάλαια 
ΟΕΚ δάνεια και οι οφειλές από παραχωρηθείσες κα-
τοικίες που αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή συνολι-
κή οφειλή 1.200.000.000 ευρώ προς τον Οργανισμό. Τα 

πλέον πρόσφατα δάνεια χορηγήθηκαν το 2010 και θα αποπληρωθούν 
σε βάθος 25ετίας…

«Καθίζηση» στις οικοδομικές άδειες
Κατά 8% υποχώρησε το Νοέμβριο του 2011 ο αριθμός των οικοδομικών 
αδειών που εκδόθηκαν σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προη-
γούμενου χρόνου, ενώ αρκετά μεγάλη ήταν η μείωση σε όρους επιφά-
νειας και όγκου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. 
Στο 24% διαμορφώθηκε η μείωση του αριθμού αδειών το δωδεκάμηνο 
Δεκεμβρίου 2010-Νοεμβρίου 2011.
Συγκεκριμένα για το Νοέμβριο, στο σύνολο της οικοδομικής δραστηριό-
τητας, η μείωση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών έφτασε το 8% ενώ 
η μείωση στην επιφάνεια ανήλθε σε 27,3%. Η μείωση στον όγκο έφτα-
σε σε 25,8%.
Για το δωδεκάμηνο (Δεκέμβριος 2010-Νοέμβριος 2011) η μείωση του 
αριθμού αδειών έφτασε στο 24%, στην επιφάνεια το 36,3% και στον όγκο 
το 32,6%.
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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Οριακή αύξηση στα οικοδομικά υλικά 
Αύξηση 0,7% σημείωσε τον Ιανουάριο του 2012 ο γενικός δείκτης τιμών 
υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (οικοδομικά υλικά) σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, έναντι αύξησης 3,9% 
που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2011 προς το 2010. 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κατέγραψε σημαντικές ανατιμήσεις 
στα υλικά που συνδέονται με την οικοδομική δραστηριότητα και οι οποίες 
έχουν ως εξής:
Ηλεκτρική ενέργεια (+13,9%), πετρέλαιο κίνησης- Diesel (+8%), σωλή-
νες πλαστικοί- συνθετικοί- ινοτσιμέντου (+7,3%), διακόπτες (+5,3%), σω-
λήνες χαλκού (+4,2%), πρίζες (+4,2%), πλαστικοί σωλήνες (+3,8%), πλαστι-
κό- ακρυλικό- νερού (+3%), ξυλεία oικοδομών (+2,9%), τσιμεντόπλακες 
(+2,1%), μαρμαρόπλακες (+1,8%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυ-
ροδέματος (+1,8%), αγωγοί χάλκινοι (+1,8%), παρκέτα (+0,5%) και σίδηρος 
οπλισμού (+0,5%).
Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών καταγράφηκαν σε: Ανελκυστήρες (-1,7%), 
άμμο λατομείου (-1,3%), κουφώματα αλουμινίου (-0,5%) και παράθυρα 
(-0,2%).
Εξάλλου, ο γενικός δείκτης τον Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη 
του Δεκεμβρίου 2011, σημείωσε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,6% που ση-
μειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2011 προς το 2010.

Έργα 500 εκατ. ευρώ από την Εγνατία 
Σειρά από νέα έργα, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με 
προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ, ετοιμάζεται να εντάξει στο ΕΣΠΑ 
και να δημοπρατήσει, στο πρώτο εξάμηνο του 2012, η Εγνατία Οδός Α.Ε., 
Μέσα στο 2012 παράλληλα προγραμματίζεται από την εταιρεία η ένταξη 
και η δημοπράτηση πλειάδας έργων, συνολικού προϋπολογισμού περί-
που 150 εκατ. ευρώ, στη νησιωτική Ελλάδα, ενώ άλλα 15 εκατ. ευρώ, θα 
αφορούν τη δαπάνη για μικρότερα έργα τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο στη 
Βόρεια Ελλάδα όσο και σε νησιά.
Από οριζόντιες δράσεις, εξάλλου, η Εγνατία Οδός Α.Ε. αναμένει σε πρώ-
τη φάση την ένταξη στο ΕΣΠΑ σειράς μελετών, προϋπολογισμού 6 εκατ. 
ευρώ για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο 
και σε δεύτερη, προς το τέλος του 2012, την ένταξη των συγκεκριμένων 
έργων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, με προϋπολογισμό 250 εκατ. 
ευρώ.

Επίσης, άλλα σχεδόν 15 εκατ. ευρώ, θα προέλθουν από 25 έργα ΧΑΔΑ 
που έχει αναλάβει η εταιρεία σε δήμους κατά βάση στη Βόρεια Ελλάδα, 
μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος του ΥΠΕΚΑ.

Υπό τροποποίηση το άρθρο 99 
του Πτωχευτικού Κώδικα
Την τροποποίηση του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, με αντικει-
μενικό σκοπό την εξυγίανσή του, επεξεργάζεται η κυβέρνηση, σύμφω-
να με δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Όπως επισήμανε ο υπουργός, η μέχρι σήμερα εφαρμογή του άρθρου 99 
έχει οδηγήσει σε καταστρατηγήσεις, σε υπεκφυγές εκπλήρωσης υπο-
χρεώσεων και σε αποφυγή ποινικών ευθυνών. Στόχος των μεταβολών 
είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η διάσωση των θέσεων ερ-
γασίας. Όπως υπογράμμισε, το 2005 είχαν κατατεθεί μόνο 5-7 σχετικές 
αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 99, ενώ το 2011 ο αριθμός των αιτήσε-
ων ξεπέρασε τις 2.000.
Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα –και 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση– νομοσχέδιο για τις εμπορικές εταιρί-
ες. Το νομοσχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, αποσκοπεί 
στη διάσωση και προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά ότι εταιρία που πτωχεύει δεν θα οδη-
γείται υποχρεωτικά σε λύση, όπως συμβαίνει σήμερα.

Υπέρ του συμψηφισμού ο Συνήγορος 
του Πολίτη
Πακέτο μέτρων για την εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς 
ιδιώτες, πολίτες και επιχειρήσεις προτείνει και ο Συνήγορος του Πολί-
τη προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών  Ευαγ. Βενι-
ζέλο και Τ. Γιαννίτση αντίστοιχα, με την πεποίθηση ότι «η μη εκπλήρω-
ση των οικονομικών υποχρεώσεων της διοίκησης έναντι των πολιτών 
δοκιμάζει με αρνητικά αποτελέσματα όχι μόνο την αξιοπιστία του κρά-
τους αλλά και την ικανότητά του να διαπαιδαγωγεί τους πολίτες ως 
προς την εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων έναντι αυτού».

Συγκεκριμένα ο Συνήγορος προτείνει:
α) Να ανασταλεί η παραγραφή των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου 
κατά χρονικό διάστημα αντίστοιχο με την περίοδο δημοσιονομικής 
προσαρμογής της χώρας.
β) Να θεσμοθετηθεί σύστημα εξόφλησης με βάση αντικειμενικά κρι-
τήρια και να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία πληρωμών για λόγους δια-
φάνειας της διοικητικής δράσης. 
γ) Να προσαρμοστεί η διάταξη περί συμψηφισμού (άρθρο 83 ΚΕΔΕ) 
ώστε να καταστεί δυνατός ο συμψηφισμός φορολογικών υποχρεώσε-
ων των ιδιωτών με απαιτήσεις τους εις βάρος ΟΤΑ και φορέων του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και να ρυθμιστεί το θέμα του αυτε-
πάγγελτου συμψηφισμού μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των πολιτών.
δ) Να εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι εξόφλησης χρηματικών οφειλών 
δημόσιων φορέων, ιδίως ΟΤΑ, προς ιδιώτες (π.χ. μέσω αντιπαροχής), 
όταν πρόκειται για μικρά ποσά.
Σημειώνουμε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους 
ιδιώτες «άγγιζαν» τα 6,63 δισ. ευρώ στο τέλος του Νοεμβρίου 2011, ενώ 
στις 30 Οκτωβρίου 2011 το ποσό αυτό ανερχόταν στα 6,7 δισ. ευρώ.
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Στα ύψη οι πλειστηριασμοί ακινήτων
Εκρηκτική αύξηση σημειώνουν οι πλειστηριασμοί ακινήτων στους οποίους 
προχωρούν το Δημόσιο, οι τράπεζες αλλά και οι ιδιώτες. Το 2011 ο αριθμός 
διαμορφώθηκε στις 44.000, ενώ αυξήθηκαν και οι κατασχέσεις. Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Καθημερινή», το 2011 η αξία των ακινήτων που βγήκαν σε 
πλειστηριασμό και πωλήθηκαν ήταν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτή του 
2008, λίγο πριν το ξέσπασμα της κρίσης.
Η αξία των ακινήτων που βγήκαν στο σφυρί πέρυσι έφτασε τα 4, 5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ όταν το 2008 ήταν 2,7 δισ. Με διπλάσιο ρυθμό αυξήθηκαν την τε-
λευταία τριετία και οι κατασχέσεις, το ύψος των οποίων εκτινάχθηκε το 2011 
στα 3 δισ. έναντι 1,4 το 2008.
Την εικόνα της επιδείνωσης της ρευστότητας στην αγορά, επιβεβαιώνει η 
εξέλιξη των δανείων που δεν εξυπηρετούνται αλλά και η πορεία των ακά-
λυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών που παρουσίασαν αύ-
ξηση κατά 15% σε σχέση με το 2010. Δραματική είναι την ίδια ώρα και η αύ-
ξηση των διαταγών πληρωμής, που αποτελεί το αρχικό στάδιο μετά την εκ-
δήλωση αθέτησης μιας υποχρέωσης. Ο αριθμός των διαταγών πληρωμής 
εκτινάχθηκε στις 159.000 και η αξία τους στα 4,8 δισ. ευρώ, έναντι αριθμού 
90.500 το 2008 και αξίας μόλις 1,8 δισ. ευρώ.

Στο στόχαστρο του ΥΠΕΚΑ 
«κοιμώμενα έργα»
 Την απένταξη «κοιμώμενων έργων», προϋπολογισμού 400 εκατομμυρί-
ων ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με 
τον υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Βασικό κριτήριο για να παρα-
μείνουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι να μπορούν να ολοκλη-
ρωθούν μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.
Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε την επίσπευση διαδικασιών δημο-
πράτησης και συμβασιοποίησης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι μέχρι τα 
μέσα του 2012 να έχουν δημοπρατηθεί όλα τα ενταγμένα έργα και μέχρι το 
τέλος του έτους οι νομικές δεσμεύσεις σε συμβάσεις να είναι στο 100% του 
προϋπολογισμού του προγράμματος.
Ακόμα, πρόσθεσε πως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα προχωρήσουν 
οι εντάξεις σειράς έργων.

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ 19 Μαρτίου 2012
Ημερίδα με θέμα «Ζητήματα διαχείρισης νερού στην Ατ-τική». Τη διοργανώνει: Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ, Μεσο-γείων 119, Αθήνα. Ωρα έναρξης:9 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6931253, 210-6931250 (κα Τζατζάκη) και 210-6931265 (κα Παπανίκα).

ΑΘΗΝΑ 22 και 23 Μαρτίου 2012
Επιστημονική εκδήλωση με θέμα Practices & Trends for Financing & Contracting Tunnels & Underground Works. Το οργανώνει η Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογεί-ων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.)  Χώρος διεξαγωγής: Royal Olympic Hotel, Αθ. Διάκου 28-34, Πλάκα.

ΑΘΗΝΑ 4 Απριλίου 2012
Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Ποιότητας». Το οργανώ-νει το ΤΕΕ. Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο εκδηλώσεων ΤΕΕ Νίκης 4 Αθήνα. Ώρα έναρξης: 9.00 π.μ. Οργάνωση-Πληροφορίες: Τμήμα Τυποποίησης TEE τηλ.: 210-3225094, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: standard@central.tee.gr

Κονδύλια για δρόμους 
ζητά η Δυτική Ελλάδα
Πόρους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρη-
σης των εθνικών οδών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ζήτησε 
από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μάκη Βο-
ρίδη ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, επισημαίνοντας 
ότι η πρόσφατη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Πε-
ριφέρεια δεν συνοδεύτηκε και από την πρόβλεψη των αντίστοι-
χων πιστώσεων. 
Ο κ. Κατσιφάρας σε επιστολή του προς τον κ. Βορίδη υπογραμμί-
ζει ότι εξαιτίας των βροχοπτώσεων και του παγετού τα προβλή-
ματα έχουν μεγεθυνθεί, η δε Περιφέρεια, μετά και την πρόσφα-
τη περικοπή πόρων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους δεν 
έχει την δυνατότητα να καλύψει με δικές της δαπάνες τα έργα συ-
ντήρησης. 
Στην επιστολή του ο περιφερειάρχης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, 
ότι «η Δυτική Ελλάδα είναι η μοναδική στην ηπειρωτική χώρα 
που δεν διαθέτει σύγχρονο εθνικό οδικό δίκτυο, οι δε γνωστές 
και παρατεινόμενες εκκρεμότητες που υπάρχουν στην εξέλι-
ξη των έργων της «Ολυμπίας» και της «Ιονίας Οδού», καθιστούν 
ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη καλής συντήρησης και συνε-
χούς εποπτείας του σημερινού, κακού, επικίνδυνου και αναχρο-
νιστικού, εθνικού οδικού δικτύου».
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Τουλάχιστον 25% ακριβότερα εκτιμάται ότι 
πληρώνει η ελληνική κοινωνία τις δημόσι-
ες υπηρεσίες, προμήθειες και έργα εξαιτίας 
της διαφθοράς. Αν δεν υπήρχε το φαινόμε-
νο της ετεροδοσοληψίας (δωροδοκία, «λάδω-
μα») τότε θα είχαμε φθηνότερα, περισσότερα 
και ποιοτικότερα Δημόσια Έργα, υπηρεσίες και 
προμήθειες στη χώρα μας. Αυτό επισημάνθη-
κε κατά τη διάρκεια της Ημερίδας «Ετεροδο-
σοληψία» στα Δημόσια Έργα για τη συλλογική 
αποκήρυξη του φαινομένου από τον Εργολη-
πτικό κόσμο, που διοργάνωσε με επιτυχία στις 
30 Ιανουαρίου 2012 η Συντονιστική Επιτροπή 
των Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΠΕΔΜΕΔΕ, 
ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ,ΣΤΕΑΤ) στο Μέ-
γαρο Μουσικής, με βασικό ομιλητή τον Ομό-
τιμο Καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόσιο Π. Τάσιο 
και την οποία άνοιξε ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ-
ΔΕ Κωνσταντίνος Σαββίδης.

Όπως επισημάνθηκε στο κείμενο της Τεχνικής 
Ομάδας των Εργοληπτικών Οργανώσεων που 
υποστήριξε την Ημερίδα και την οποία αποτε-
λούσαν οι Ευθ. Αναγνωστόπουλος (Νομικός 
Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ) – Μεν. Κωνσταντά-
κος, Πολ.Μηχ. (Τεχνικός Σύμβουλος ΣΤΕΑΤ) – 
Σπ. Μουντρουίδης, Οικονομολόγος (Γεν. Δ/ντής 

ΣΑΤΕ), ειδικά στον  τομέα των Δημοσίων Έργων 
η ετεροδοσοληψία συντελεί: 
-Στην μείωση της επιχειρηματικότητας υγειών 
παραγόντων, λόγω στρέβλωσης των συνθη-
κών λειτουργίας της αγοράς.
-Σε επιπλέον κόστος που προκύπτει από την εν-
δεχόμενη περιττή διόγκωση του έργου, εξαιτίας 
της συναλλαγής
-Σε διαφυγόν κέρδος τη δημοσίου, εξαιτίας των 
καθυστερήσεων περατώσεως στην έναρξη εκ-
μετάλλευσης του έργου
-Σε κόστος συντηρήσεων επισκευών και δυ-
σλειτουργιών, εξαιτίας της κακής τελικής ποι-
ότητας του έργου.
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι η εξάλειψη 
της διαφθοράς θα οδηγούσε σε βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου μέσω της αποτελεσματικό-
τερης χρήσης και κατανομής των περιορισμέ-
νων Δημόσιων πόρων αλλά και της ενίσχυσης 
του υγιούς ανταγωνισμού.
Σύσσωμες οι Εργοληπτικές Οργανώσεις απο-
κηρύσσουν το φαινόμενο της ετεροδοσοληψί-
ας αφού έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διαφθο-
ρά συντελεί: στη χειροτέρευση των όρων επι-
χειρηματικής δράσης, στη χειροτέρευση των 
όρων παραγωγικότητας των εταιριών, στην χει-
ροτέρευση της αποδοτικότητας των επενδυμέ-

νων κεφαλαίων στις τεχνικές εταιρίες, στη χει-
ροτέρευση των όρων ανταγωνισμού αλλοδα-
πών τεχνικών εταιρειών, στη νόθευση των υγι-
ών συνθηκών ανταγωνισμού.
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις δεν μένουν μόνο 
στις διαπιστώσεις αλλά υποβάλλουν και διάφο-
ρες προτάσεις για την άρση του φαινομένου της 
ετεροδοσοληψίας, μεταξύ των οποίων:
• Θεσμική θωράκιση του συστήματος μελέ-
της και παραγωγής δημοσίων τεχνικών έρ-
γων μέσω: της ουσιαστικοποίησης της επίβλε-
ψης της σύνταξης σύγχρονων προδιαγραφών 
τευχών δημοπράτησης, της υιοθέτησης επιστη-
μονικού συστήματος της τιμολόγησης των έρ-
γων, της εξυγίανσης του κλάδου, της απλοποί-
ησης του πολυδαίδαλου νομοθετικού πλαισίου, 
της απλούστευσης παράλληλα με την ουσιαστι-
κοποίηση , των ελεγκτικών διαδικασιών και της 
μείωσης της γραφειοκρατίας.
• Καθιέρωση της διαφάνειας όλων των συμβά-
σεων εκτέλεσης δημοσίων έργων μέσω του δι-
αδικτύου( δελτίο ταυτότητας έργου) 
• Άμεση κατάργηση των απευθείας αναθέσεων 
έργων, ή της ανάθεσης μέσω προσκλήσεων σε 
περιορισμένο αριθμό εργοληπτών και του συ-
στήματος Μελέτης - Κατασκευής
• Άμεση κατάργηση των ειδικών φωτογραφι-
κών όρων, κ.ά.
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ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ 
ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Θ. Π. ΤΑΣΙΟ
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Ο Θ.Π. Τάσιος
Ο καθηγητής Θ. Π. Τάσιος ξεκίνησε την ομι-
λία του διακηρύσσοντας ότι η εκδήλω-
ση αυτή συμβάλει στο ξεπέρασμα της κρί-
σης μέσω της εξοικονόμησης των τεράστι-
ων δαπανών που διαρρέουν στο Πανεθνικό 
έγκλημα της ετεροδοσοληψίας.
Ο καθηγητής άρχισε με μια ευρεία αναφο-
ρά στο (παγκόσμιο άλλωστε και ιστορικά) 
φαινόμενο του «λαδώματος», υπογραμμί-
ζοντας τις παράλληλες αναπτυξιακές στρε-
βλώσεις τις οποίες συνεπάγεται. Με το κα-
τέβασμα της ποιότητας (άρα αύξηση μελλο-
ντικού κόστους) – με τις καθυστερήσεις πα-
ράδοσης του προϊόντος  (διαφυγόν κέρδος 
εκμετάλλευσης)- με την αποθάρρυνση της 
υγιούς επιχειρηματικότητας (αποτελμάτωση 
ανάπτυξης)- με την αντίστοιχη φοροδιαφυ-
γή- με την ευρύτερη ατμόσφαιρα ανηθικό-
τητας που τροφοδοτεί .

Στη διάλεξη ο κ.Τάσιος ανέλυσε κατόπιν το 
ειδικότερο πρόβλημα της ετεροδοσοληψί-
ας στα δημόσια έργα των οποίων η εκ φύ-
σεως μακρά, ασαφής και περίπλοκη και μη 
βιομηχανική διαδικασία παραγωγής, αυξά-
νει τις πιθανότητες της παράνομης συναλλα-
γής. Η ανάλυση προχώρησε στις ειδικότερες 
συνθήκες που ευνοούν το άθλιο αυτό φαινό-
μενο και ενθύμισε τα μέτρα που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση αυτών των συνθηκών. 
Ο κ. Τάσιος αναφέρθηκε και στις απαραίτη-

τες μετρήσεις του φαινομένου, ώστε κοινω-
νιολόγοι και τα κόμματα να καταδεχθούν να 
ασχοληθούν συστηματικά με το εθνικό αυτό 
πρόβλημα και τις τεράστιες βλάβες που 
προκαλεί στο λαό.
Η διάλεξη τελείωσε υπογραμμίζοντας τη τε-
ράστια σημασία της πρωτοβουλίας των Ερ-
γοληπτικών οργανώσεων – του πρώτου 
επαγγέλματος στη χώρα που τόλμησε να δι-
ατυπώσει μια συλλογική αποκήρυξη της μά-
στιγας. Και διατυπώθηκε η βεβαιότητα ότι το 
«Συμβούλιο Γερόντων» των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων, σε συνεργασία με τα Συμβού-
λια Γερόντων των μελετητών και των μηχα-
νικών δημοσίου, θα λειτουργήσουν με την 
αναγκαία νομική ασφάλεια και δικαιοσύνη, 
για την αποδοχή και διαχείριση  κάθε καταγ-
γελίας.

Διεθνές φαινόμενο
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλω-
ματούχων Εργοληπτών Μηχανικών Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) Γ. Ρω-
μοσιός χαιρετίζοντας την ημερίδα τόνισε ότι το 
φαινόμενο της ετεροδοσοληψίας δεν είναι ελ-
ληνικής προέλευσης ούτε αποτελεί αποκλει-
στική εγχώρια δραστηριότητα  καθώς πρόκει-
ται για διεθνές φαινόμενο που έχει απασχολή-
σει και την Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κα-
τασκευαστικής Βιομηχανίας (F.I.E.C.) και την 
Ένωση των Ευρωπαίων Διεθνών Κατασκευ-
αστών (E.I.C.). Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο ευ-
ρωπαϊκές οργανώσεις έχουν συστήσει ειδι-
κή ομάδα εργασίας που ονομάζεται «Ethics» 
η οποία σε σχετικό πόρισμα αναφέρει ότι οι 
πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
συμπληρωθούν και από αντίστοιχες του δημό-
σιου τομέα, ενώ κρίνουν απαραίτητη την κά-
λυψη νομικών κενών που επιτρέπουν ή και 
ενθαρρύνουν ανήθικες συμπεριφορές υπεν-
θυμίζοντας ότι για κάθε πράξη πάντα χρειάζο-
νται δύο πλευρές. 
Μάλιστα η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας κα-
τέληξε σε προσχέδιο  - Κώδικα Δεοντολογίας 
συμμετοχής σε δημόσιους διεθνείς διαγωνι-
σμούς, τον οποίο και έθεσε υπόψη στους πα-
γκόσμιους και ευρωπαϊκούς φορείς χρηματο-
δότησης έργων (Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ.ά) ζητώντας 
να προβούν σε υιοθέτηση κοινού κώδικα δε-

οντολογίας που να εφαρμόζεται υποχρεωτικά 
όλες τις διαδικασίες των διαγωνισμών. Πα-
ράλληλα ο κ. Ρωμοσιός επανάλαβε την πρό-
τασή του για πλήρη ιδιωτικοποίηση όλων των 
παραμέτρων παραγωγής δημοσίων έργων 
συμπεριλαμβανομένης και του ελέγχου και 
της επίβλεψης των δημοσίων έργων από πι-
στοποιημένους ιδιώτες ως ένα μέτρο που θα 
συμβάλει στην ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης 
του φαινομένου της ετεροδοσοληψίας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος Χρ.Σπίρτζης επισήμα-
νε ότι για το φαινόμενο της ετεροδοσοληψίας 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τις ευθύνες 
τους ακόμα και το ΤΕΕ σε ότι αφορά τον Κώδι-
κα Δεοντολογίας, τους ελέγχους που δεν έγι-
ναν «εκείνα που όλοι βλέπαμε και δεν κάνα-
με για τις αστείες ποινές…» Το επάγγελμα του 
Μηχανικού μετατράπηκε σε εμπόριο μελε-
τών έργων και συνειδήσεων, είπε χαρακτη-
ριστικά αλλά όπως σημείωσε με μισθούς πεί-
νας όμως δεν βοηθάμε να καταπολεμηθεί το 
φαινόμενο αυτό και κατέληξε ότι ο τεχνικός 
κόσμος θα είναι αυτός που θα κληθεί αργά ή 
γρήγορα να βγάλει τη χώρα από την κρίση. 
«Έχουμε υποχρέωση να είμαστε έτοιμοι όπως 
και να έχουμε έναν κώδικα αξιών για το μέλ-
λον»  είπε χαρακτηριστικά ο κ.Σπίρτζης και 
αναφέρθηκε στις τρεις βασικές πρωτοβουλίες 
που θα αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας στο αμέσως προσεχώς διάστημα. Όπως 
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είπε το αμέσως επόμενο βήμα είναι ο εξορθο-
λογισμός του συστήματος τόσο των Δημοσίων 
όσο και των Ιδιωτικών έργων, η υπεράσπιση 
της αξιοπρέπειας των μηχανικών και η σύντα-
ξη ενός αναπτυξιακού σχεδίου στους τομείς 
του τουρισμού της βιομηχανίας, της ενέργειας, 
των τηλεποικοινωνιών, του ορυκτού πλούτου 
των νέων τεχνολογιών και δικτύων.

Ο Γ. Οικονομίδης
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων Γ.Οικονομίδης, ο οποί-
ος παραδέχθηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς έχουν συμβάλλει στην αύξηση του φαινο-
μένου της ετεροδοσοληψίας και οι πολιτικές 
ηγεσίες καλούνται να συμβάλλουν στον πε-
ριορισμό του προβλήματος. Στην κατεύθυνση 
αυτή κινούνται και οι βελτιώσεις που έχουμε 
κάνει στο θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με 
τους Εργολήπτες και τους Μελετητές. Ένα δεύ-
τερο βήμα είναι η οργανωτική παρέμβαση και 
στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημο-
σίων έργων έχει ολοκληρώσει τον οργανισμό 
του Υπουργείου και τον έχει καταθέσει στο αρ-
μόδιο Υπουργείο Διοικητικής Έρευνας.
Σε ότι αφορά την επιτελική ηλεκτρονική πα-
ρακολούθηση των έργων είπε ότι η βάση των 
δεδομένων εκσυγχρονίζεται δίνοντας τα απαι-
τούμενα στατιστικά στοιχεία. Ολοκληρώνοντας 
είπε ότι η ηγεσία του Υπουργείου έχει βάλει το 
λιθαράκι για τη βελτίωση του τεχνικού έργου 
στη χώρα μας. 

 Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 
Λ. Ρακιτζής υποστήριξε ότι η όποια δωροδοκία 
και διαφθορά ξεκινά από τις μελέτες των έρ-
γων που αφήνουν νομικά περιθώρια. Παρα-
δέχθηκε ότι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί δεν 
επαρκούν από πλευράς στελέχωσης για να 
ελέγξουν όλα τα έργα σε όλα τους στα στάδια.
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς 
Κ. Μπακούρης τόνισε ότι η εκδήλωση στέλ-
νει ένα σήμα υπευθυνότητας στην κοινωνία 
καθώς η διαφθορά μαστίζει τα έργα και συμ-
βάλλει στην εκτίναξη του κόστους τους. Σύμ-
φωνα με διεθνή στοιχεία το κόστος αυξάνεται 
20% κατά μέσο όρο και αυτά τα χρήματα που 
χάνονται θα μπορούσαν να επενδυθούν σε 
άλλα έργα. Πρότεινε να υπογραφεί από όλες 
τις πλευρές ένα σύμφωνο ακεραιότητας που 
περιορίζει τη διαφθορά το οποίο έχει εφαρμο-
στεί σε 15 χώρες στις οποίες έχουν εξοικονο-
μηθεί χρήματα στις δημόσιες συμβάσεις από 
10% έως 60%.
Ο πρόεδρος της Κεντρικής ένωσης Δήμων 
Ελλάδος ΚΕΔΕ και δήμαρχος Καλλιθέας Κ. 
Ασκούνης χαρακτήρισε σημαντική την πρωτο-
βουλία των Εργοληπτικών Οργανώσεων για-
τί στη συνείδηση του κόσμου οι εργολήπτες 
κατέχουν περίοπτη θέση στη διαφθορά, στην 
οποία εμπλέκεται η εκάστοτε εξουσία. Η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση ως μέρος του πολιτικού συ-
στήματος εκφράζει την ετοιμότητά της για τη 
συνεργασία με τον εργοληπτικό κόσμο ώστε 
να αντιμετωπιστεί η διαφθορά που δεν μας 
τιμά. Ανέφερε δε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες των 

δήμων αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχω-
σης με αποτέλεσμα να προκηρύσσονται μελέ-
τες οι οποίες καθυστερούν τόσο πολύ που δεν 
επιτρέπουν την προκήρυξη των έργων.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Κ. Αλε-
ξόπουλος είπε ότι τα τελευταία χρόνια ο δια-
γκωνισμός αντικατέστησε το διαγωνισμό ιδιαί-
τερα στα ολυμπιακά έργα. Τόνισε ότι η πολυ-
πλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου οδηγεί 
στις πελατειακές σχέσεις και υποστήριξε ότι 
η ετεροδοσοληψία δεν οφείλεται στις μελέτες 
αλλά στο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει επεμ-
βάσεις στις μελέτες. Μάλιστα τόνισε ότι με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι αμοιβές των με-
λετητών υπόκεινται σε απεριόριστη έκπτωση, 
μέτρο που αφήνει ανοιχτά πολλά παράθυρα. 
«Μπορεί να μην είναι Κανόνας Αναγκαστικού 
Δικαίου αυτό που τελικά θα συντάξουμε ή θα 
συντάξουν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, ήτοι 
ένας Κώδικας Δεοντολογίας εκ των προτέ-
ρων γνωστός, με ποινές επίσης εκ των προτέ-
ρων γνωστές, που προφανώς θα άπτονται της 
επαγγελματικής και μόνο δραστηριότητας των 
Μελών τους, αλλά ίσως είναι ο μόνος τρόπος, 
ώστε ασφαλώς και γρήγορα να μπορέσου-
με να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα», τόνι-
σε στην εισήγησή του ο Θ. Αναγνωστόπουλος, 
δικηγόρος της ΠΕΔΜΕΔΕ. Όσον αφορά στο 
Σύμφωνο Ακεραιότητας, που περιλαμβάνε-
ται μέσα στο κυοφορούμενο Νομοσχέδιο του 
υπουργείου Υποδομών για τα Δημόσια Έργα, 
ο εισηγητής τόνισε πως αυτό «δεν τυγχάνει της 
νομικής κρίσης της δικιάς μας, ούτε της αποτε-
λεσματικότητας. Θεωρούμε ότι είναι ένα εντε-
λώς μονομερές κείμενο. Εμείς από τις Εργο-
ληπτικές Οργανώσεις πράγματι αναμένουμε 
να μορφοποιήσουμε όσο μπορούμε αυτό το 
Συμβούλιο Γερόντων, που παρέα με τα άλλα 
Συμβούλια Γερόντων, θα καταλήξει με γρήγο-
ρο τρόπο, εάν υπάρχει αρκετά σοβαρή καταγ-
γελία, να βγάλει το βάρος από τον εργολήπτη 
ότι είναι μόνος του και θα φοβηθεί τα πιθανώς 
αντίποινα που θα έρθουν από την πλευρά του 
κυρίου του έργου ή του επιβλέποντος».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και 
ο Σ. Λαμπρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Συγ-
χρηματοδοτούμενων Έργων του Υπουργείου 
Υποδομών, ενώ μετά τις εισηγήσεις ακολού-
θησε ζωντανή διαλογική συζήτηση. 

Σημείωση: Η ολοκληρωμένη μελέτη της Τε-
χνικής Ομάδας των Εργοληπτικών Οργανώσε-
ων, καθώς και τα πλήρη πρακτικά της ημερίδας 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΕ-
ΣΕΔΕ (www.pesede.gr).
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Ο Κωνσταντίνος Σαββίδης πρόεδρος 
της Πανελληνίας Ένωσης Συνδέσμων 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕ-
ΔΕ), ανοίγοντας την εκδήλωση, υπο-
γράμμισε ότι στο πολιτικό βίο η διαφθο-
ρά δημιουργεί σοβαρό πλήγμα ανάπτυ-
ξης, επιπλέον η υπερκοστολόγηση πα-
ροχής υπηρεσιών επιφέρει σε βάθος 
χρόνου κρατικά ελλείμματα που στη συ-
νέχεια καλούνται να πληρώσουν οι φο-
ρολογούμενοι πολίτες. Ο κατασκευαστι-
κός κόσμος αποκηρύσσει για μια ακόμη 
φορά την δωροδοκία και ζητάμε καθα-
ρούς κανόνες στην ανάθεση και εκτέλε-
ση των Δημοσίων Έργων της χώρας και 
όχι μόνο. Ζητάμε την καθιέρωση της γε-
νικής διαφάνειας όλων των διαδικασι-
ών παραγωγής των έργων από την δια-
κήρυξη μέχρι την παράδοση και τη συ-
ντήρησή τους. 

«Από νομική άποψη, ανάφερε ειδικότερα ο Κ. 
Σαββίδης, δωροδοκία είναι η παροχή δώρου 
ή και η λήψη δώρου, με σκοπό την εκτέλεση 
μιας οποιασδήποτε πράξης, συνήθως παρά-
νομης και άδικης. Η δωροδοκία σαν πράξη 
που είναι αντίθετη στον Νόμο, δικάζεται αυ-
στηρά, ιδίως όταν αυτή γίνεται από δημόσι-
ους λειτουργούς, ή ενόρκους. Ο Νόμος προ-
βλέπει ποινή όχι μόνο για εκείνον που παίρ-
νει δώρο, δηλαδή εξαγοράζεται, αλλά και για 
εκείνον που κάνει την απόπειρα δωροδοκίας. 
Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο, η τιμωρία επι-
βάλλεται στις εξής περιπτώσεις: 

Όταν ο δημόσιος υπάλληλος δεχθεί με οποια-
δήποτε αιτιολόγηση, δώρο, ακόμα και όταν 
δεχθεί τις υποσχέσεις για δωροδοκία. 
Δικάζεται αυστηρότερα η απαίτηση παροχής 
δώρου, που στην περίπτωση αυτή θεωρείται 
καθαρός εκβιασμός». 

Η διαφθορά δημιουργεί πλήγμα 
στην ανάπτυξη
«Η δωροδοκία – επισήμανε σε άλλο σημείο 
ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ - συνδυάζεται με τη 
διαφθορά και τη διαπλοκή. Διαφθορά είναι η 
κατάχρηση της εξουσίας από τους κυβερνητι-
κούς ανώτερους υπαλλήλους και λοιπά πολι-
τικά πρόσωπα. Συνήθως, η κατάχρηση έγκει-
ται στην παράνομη απόκτηση ιδιωτικής περι-
ουσίας, ή αποκόμιση κάποιου άλλου ιδιωτι-
κού οφέλους. Σχεδόν οι περισσότερες μορ-
φές κυβερνήσεων είναι ευαίσθητες στη δια-
φθορά και την πολιτική δωροδοκία (πολιτικό 
χρήμα). 
Οι μορφές διαφθοράς ποικίλλουν. Περιλαμ-
βάνουν τη δωροδοκία, τον εκβιασμό, τον νε-
ποτισμό, την υπεξαίρεση χρημάτων, τη δω-
ροληψία και την κατάχρηση. Σχεδόν όλες οι 
μορφές διαφθοράς συνδέονται με τη διαπλο-
κή. Η διαφθορά μπορεί να διευκολύνει την 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Ο κατασκευαστικός κόσμος ζητά καθαρούς κανόνες στην ανάθεση 
και εκτέλεση των έργων



ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
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εγκληματική επιχειρηματικότητα, όπως την 
εμπορία ναρκωτικών, το ξέπλυμα «μαύρου» 
χρήματος και την παράνομη διακίνηση προ-
ϊόντων. Σε μερικές χώρες, η διαφθορά εί-
ναι τόσο κοινή, που αναμένεται, όταν αλλη-
λεπιδρούν οι μικρές επιχειρήσεις, ή οι απλοί 
πολίτες, με τους κυβερνητικούς ανώτερους 
υπαλλήλους. 

Η διαφθορά επίσης δημιουργεί σοβαρό 
πλήγμα στην ανάπτυξη. Επιπλέον, η υπερ-
κοστολόγηση παροχής υπηρεσιών, για να 
καλυφθούν και τα αναγκαία ποσά της δω-
ροδοκίας, επιφέρει σε βάθος χρόνου κρα-
τικά ελλείμματα, τα οποία στη συνέχεια κα-
λούμαστε να πληρώσουμε οι φορολογούμε-
νοι πολίτες». 

Υπονομεύει τη δημοκρατία
«Μία άλλη σημαντικότατη συνέπεια της δι-
αφθοράς – τόνισε σε άλλο σημείο ο Κ. Σαβ-

βίδης - είναι η καταστροφή του περιβάλλο-
ντος. Επίσης, στην Υγεία δεν είναι λίγες οι 
φορές που καθυστερείται η εξυπηρέτηση 
ατόμων που δεν έχουν οικονομική άνεση, 
στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στον πολιτικό βίο 
η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και 
την καλή και σωστή διακυβέρνηση. Η δω-
ροδοκία υπονομεύει επίσης την οικονομική 
ανάπτυξη, με την οικονομική ανεπάρκεια. 
Στον Ιδιωτικό Τομέα, η διαφθορά αυξάνει το 
κόστος της επιχείρησης μέσω της τιμής των 
παράνομων πληρωμών, το διοικητικό κό-
στος των ανωτέρω, καθώς και τον κίνδυ-
νο αποκάλυψης παραβιασμένων συμφωνι-
ών. Η διαφθορά παράγει τις οικονομικές δι-
αστρεβλώσεις στον Δημόσιο Τομέα, με την 
παρέκκλιση της δημόσιας επένδυσης. Οι 
ανώτεροι υπάλληλοι, μπορούν να αυξήσουν 
την τεχνική πολυπλοκότητα των προγραμ-
μάτων Δημοσίου Τομέα, για να κρύψουν, ή 
να προετοιμάσουν το έδαφος για τέτοιες συ-

ναλλαγές, με συνέπεια 
περαιτέρω διαστρέ-
βλωση των επενδύσε-
ων. Ακόμη, η διαφθορά 
χαλαρώνει τη συμμόρ-
φωση με την κατασκευή 
περιβαλλοντική, ή άλ-
λους Κανονισμούς, μει-
ώνει την ποιότητα των 
κυβερνητικών υπηρε-
σιών και της υποδομής 
και αυξάνει τις δημοσι-
ονομικές πιέσεις στην 
κυβέρνηση». 

Μέσον 
άσκησης εξουσίας
«Από τον Περσικό χρυ-
σό στη Ρωμαϊκή δια-
φθορά και από τη δημι-
ουργία του Ελληνικού 
κράτους, τόνισε σε άλλο 
σημείο ο Πρόεδρος της 
ΠΕΣΕΔΕ, η δωροδοκία 
λειτούργησε ως μέσον 
άσκησης εξουσίας. Για 
τους αρχαίους Έλληνες, 
η αναζήτηση με κάθε 
τρόπο του χρυσού, του 

χρήματος, οδηγούσε στη διαφθορά που ήταν 
συνυφασμένη με τη δυστυχία και όχι την ευ-
τυχία. Και ο Ρωμαϊκός ιμπεριαλισμός που 
αντικατέστησε τους Έλληνες στον τότε γνω-
στό κόσμο, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
τον σημερινό ιμπεριαλισμό, την αναζήτηση 
δηλαδή του πλούτου και της δύναμης. 
Από τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους, 
ο όρος: διαφθορά, χρησιμοποιείται ευρύτα-
τα από πολιτικούς και ιστορικούς, αλλά και 
από απλούς πολίτες. Την εικόνα της νεο-
ελληνικής κοινωνίας απέδωσε παραστατι-
κά ο Υπουργός και Βουλευτής του Χαρίλα-
ου Τρικούπη Βουλφιώτης, που απαντώντας 
στη Βουλή σε σχετικό ερώτημα, τόνισε: «Ένα 
ξέρω να πω: εγώ κλέβω, εσύ κλέβεις, κλέ-
βουμε όλοι».

Κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί 
θησαυρίζουν παράνομα
«Αγαπητοί φίλοι - κατέληξε ο Κ. Σαββίδης - 
σήμερα ο κατασκευαστικός κόσμος της χώ-
ρας, αποκηρύσσει στο σύνολό του για μία 
ακόμη φορά, τα φαινόμενα αυτά. Ζητάμε κα-
θαρούς κανόνες στην ανάθεση και εκτέλεση 
Δημοσίων Έργων της χώρας και όχι μόνο, 
ζητάμε την καθιέρωση της γενικής διαφά-
νειας όλων των διαδικασιών παραγωγής 
των έργων, από τη διακήρυξη, μέχρι την πα-
ράδοση και συντήρησή τους. 
Αγαπητοί φίλοι, κάποιοι λειτουργοί του Δη-
μόσιου Τομέα, διάγουν πολυτελή βίο, έχουν 
καταθέσεις και περιουσίες αναντίστοιχες 
με τα νόμιμα εισοδήματά τους. Κάποιοι εί-
ναι και στο pay roll μεγάλων Ομίλων. Νομί-
ζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα διερευνήσου-
με. Εμείς ανοίγουμε τον δρόμο και όσοι άλ-
λοι φορείς, ή άλλοι παράγοντες θέλουν να 
ακολουθήσουν, ας ακολουθήσουν. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον μεγάλο δά-
σκαλο πολλών μηχανικών και άλλων, Θεο-
δόση Τάσιο, καθηγητή του Μετσοβίου Πολυ-
τεχνείου, αυτή την εμβληματική μορφή και 
την ψύχραιμη και λογική φωνή, για την κα-
θοριστική συμβολή του στην προσπάθειά 
μας για ανάδειξη και καταγγελία αυτού του 
φαινομένου».



GTC - GTX
Θερμοδυναμικοί Συλλέκτες για θέρμανση χώρου - νερού

THERMBOIL
Θερμοδυναμικοί Συλλέκτες για θέρμανση νερού

GTP
Θερμοδυναμικοί Συλλέκτες για θέρμανση πισίνας

Λειτουργούν

365 μέρες το χρόνο

24 ώρες το 24ωρο

Με ή χωρίς ηλιοφάνεια!!! 

Απαλλαγείτε από τα έξοδα πετρελαίου θέρμανσης με τα προϊόντα της
Εξοικονομώντας έως και 90% ενέργεια!!! Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θερμοδυναμικοί Συλλέκτες
για θέρμανση 
χώρου - νερού - πισίνας



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ
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Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υποδομών καταργείται 
η «βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων από δήμους, περιφέρειες και άλλες υπηρεσίες

Σύμφωνα με την τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου 
«Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, Θεμάτων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» που κατέ-
θεσε ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ  Μάκης Βορίδης, επέρχονται σημα-
ντικές τροποποιήσεις και ουσιαστικά καταργούνται (πλην ελα-
χίστων εξειδικευμένων περιπτώσεων) οι απ΄ ευθείας αναθέ-
σεις από δήμους, περιφέρειες και άλλες υπηρεσίες που σε κά-
ποιες περιπτώσεις είχαν πάρει την μορφή βιομηχανίας ή oι δι-
αγωνισμοί  μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επι-
χειρήσεων.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η τροποποίηση αυτή είναι αποτέλε-
σμα αιτήματος που τέθηκε από το
Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ στην συνάντησή του με τον Υπουργό 
ΥΠΥΜΕΔΙ Μάκη Βορίδη την
31-01-2012 (βλέπε σε επόμενο ρεπορτάζ) και η κατάθεση σχε-
τικού υπομνήματος.

Ειδικότερα, με την τροπολογία αντικαθίσταται το άρθρο 28 
(Προϋποθέσεις εφαρμογής της απ’ ευθείας ανάθεσης ή διαγω-
νισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων) του Ν. 3669/2008, που ρυθμίζει την 
εξαιρετική διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή ανάθεσης με δι-

απραγμάτευση. Έτσι ορίζεται ότι η απ’ ευθείας ανάθεση ή ο δι-
αγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται μόνο στις περιπτώσεις 
που η σύμβαση είναι απόρρητη, δηλαδή συντρέχουν οι εξαιρε-
τικές προϋποθέσεις του άρθρου 118 ή όταν συντρέχουν οι προ-
ϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125.
Το άρθρο 28 του ν. 3669 (ΦΕΚ Α116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνι-
σμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων.
Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου 
αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως 
τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή 
δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπε-
ται μόνο:
α) Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 
118. Η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του 
Πρωθυπουργού.
β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγρα-
φος 1, 124 και 125.»

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αποσύρθηκε διάταξη για μείωση του ποσοστού Γενικών Εξόδων 
και Εργολαβικού Οφέλους στο 12%

Ύστερα από την έντονη και αστραπιαία αντίδραση αρχικά της ΠΕ-
ΣΕΔΕ και στη συνέχεια σύσσωμου του εργοληπτικού κόσμου, 
τελικά αποσύρθηκε η αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη προσπάθει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών μείωσης του ποσοστού Γενικών 
Εξόδων & Οφέλους Εργολάβων από 18% και 28% σε 12%, που 
είχε παρεισφρύσει στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τοπική Ανά-
πτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την 
μεταναστευτική πολιτική – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

Ειδικότερα, η ΠΕΣΕΔΕ με επιστολές της προς τους υπουργούς 
Εσωτερικών ΑναστάσιοΓιαννίτση και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων Μάκη Βορίδη, ζήτησε από τις 10.02.2012 να απο-
συρθεί οριστικά από το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τοπική Ανά-
πτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την 
μεταναστευτική πολιτική – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
που βρίσκεται στη Βουλή για ψήφιση, διάταξη με την οποία προ-
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βλέπεται αφ’ ενός η μείωση του ποσοστού Γενικών Εξόδων & 
Οφέλους Εργολάβων (Γ.Ε. &Ο.Ε.) από 18% σε 12% και αφ’ ετέρου 
η κατάργηση του ποσοστού 28% των Γ.Ε. & Ο.Ε που αφορά κατα-
σκευή έργων εξ ιδίων πόρων, πιθανώς μετατρέποντας και αυτό 
σε 12%. (Σημειωτέον ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά εισφο-
ρές & κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).
«Σας γνωρίζουμε – τονίζει η ΠΕΣΕΔΕ στις επιστολές της προς 
τους δύο υπουργούς - ότι η προτεινόμενη αυθαίρετη και ατεκ-
μηρίωτη τροποποίηση μας βρίσκει τελείως αντίθετους.
Θεωρούμε ότι τα ποσοστά 18% και 28% των Γ.Ε & Ο.Ε., στις ση-
μερινές συνθήκες με τις αυξημένες απαιτήσεις στην κατασκευή 
των δημοσίων έργων, απαιτήσεις που έχουν περάσει στα τιμο-
λόγια και τις ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων, οι αυξημένες 
δαπάνες για μεταφορές, η εξασφάλιση υψηλότατων εγγυητικών 
επιστολών κλπ υποχρεώσεων, είναι τελείως ανεπαρκή και εδώ 
και πολύ καιρό είναι πάγιο αίτημα μας η αύξηση τους. Αντί αυ-

τού, βλέπουμε σήμερα πρόταση για μείωση τους και μάλιστα σε 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για αλλαγή διάταξης 
ενός νόμου που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου ΥΠΟΜΕΔΙ».
Στις 15.02.2012 οι εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔ-
ΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ έστειλαν αντίστοιχη κοινή επι-
στολή προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Μαυρουδή Βορίδη, η οποία κοινοποιείται στον υφυπουργό ΥΠΟ-
ΜΕΔΙ κ. Ιωάννη Μαγκριώτη και στον Γεν. Γραμματέα Δημοσί-
ων Έργων κ. Ιωάννη Οικονομίδη, με την οποία ζητούν την άμε-
ση απόσυρση της διάταξης που επιχειρεί να μειώσει το ποσο-
στό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβων από 18% και 28% 
σε 12%, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στις σημερινές συνθήκες 
με τις αυξημένες απαιτήσεις στην κατασκευή των δημοσίων έρ-
γων, ήδη τα ισχύοντα ποσοστά είναι ανεπαρκή και χρειάζεται η 
αύξηση και όχι η μείωσή τους.

Οκτώ φλέγοντα αιτήματα του κλάδου έθεσε το προεδρείο της 
ΠΕΣΕΔΕ κατά τη συνάντηση που είχε στις 31 – 1 – 2012 με τον 
υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μάκη Βορίδη, η 
οποία είχε αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Η συνάντηση είχε 
ζητηθεί από το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ με την υπ’ αριθμό 62/17- 
1-2012 επιστολή του. 
Στη συνάντηση από πλευράς ΠΕΣΕΔΕ παραβρέθηκαν ο Πρόε-
δρός της Κωνσταντίνος Σαββίδης, ο Α’ Αντιπρόεδρός της Ορέ-
στης Μεσοχωρίτης, ο Β’ Αντιπρόεδρός της Νικόλαος Διάκος και 
ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας της Νικόλαος Καλτσάς.
Στην αρχή της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδης 
ανέπτυξε με συγκεκριμένα στοιχεία την τραγική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ο κλάδος των Δημοσίων Έργων στη χώρα. Στη 
συνέχεια, αφού παρέδωσε φάκελο με υπόμνημα και συνημμέ-
να έγγραφα όπου παρουσιάζονται τα αιτήματα του κλάδου, ετέ-
θησαν τα εξής αιτήματα:

1. Την κατάργηση των πρόσθετων Εγγυητικών Επιστολών και 
την αναστολή των Διοικητικών επιπτώσεων σε περίπτωση αδυ-
ναμίας έκδοσης των κανονικών εγγυήσεων, όχι με υπαιτιότητα 
των εργοληπτών, αλλά λόγω της κατάστασης που βρίσκεται το 
τραπεζικό σύστημα. Για το θέμα αυτό ο υπουργός δήλωσε ότι εί-
ναι σύμφωνος και ότι θα προχωρήσει στις αναγκαίες ρυθμίσεις.
2. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Ν. 2940/2001, για την επα-
νάκριση των εργοληπτικών πτυχίων, έτσι ώστε για τις ατομικές, 
Ομόρυθμες και Ετερόρυθμες εργοληπτικές επιχειρήσεις να συ-
νυπολογίζονται οι οφειλές του Δημοσίου στα ίδια κεφάλαια και 
για τις ΑΕ να υπάρξει μείωση των κριτηρίων, λόγω της δύσκο-
λης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος. Ο υπουργός δήλωσε ότι 
και αυτό το θέμα πρέπει να προχωρήσει.
3. Τον συμψηφισμό των οφειλών του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα με τις οφειλές των εργοληπτών. Για το θέμα αυτό ο υπουρ-
γός δήλωσε αναρμοδιότητα και παρέπεμψε τους εκπροσώπους 
των εργοληπτών στον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών και Αντι-

πρόεδρο της κυβέρνησης 
Ευάγγελο Βενιζέλο.
4. Την κατάργηση των πά-
σης φύσεως αδιαφα-
νών συστημάτων αναθέ-
σεων (απευθείας, μελέ-
τη – κατασκευή, πρόσκλη-
ση περιορισμένου αριθ-
μού εργοληπτικών επι-
χειρήσεων, φωτογραφι-
κοί όροι στις διακηρύ-
ξεις). Ο υπουργός δήλω-
σε σύμφωνος για τα υπό-
λοιπα, ενώ για το σύστημα 
μελέτη – κατασκευή είπε 
ότι θα πρέπει να μελετηθεί 
για ποια έργα θα πρέπει 
να καταργηθεί και για ποια 
να ισχύει. Ήδη κατατέθηκε 
μάλιστα σχετική τροπολογία με την οποία περιορίζεται δραστικά 
η μάστιγα των απευθείας αναθέσεων.
5. Την άμεση προώθηση του ΜΗ.ΚΙ.Ε. (Μητρώο Κατασκευα-
στών Ιδιωτικών Έργων), θέμα για το οποίο ο υπουργός δήλωσε 
πως υπάρχει έτοιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο 
μελετά, ενώ πρόσθεσε ότι για το ίδιο θέμα υπάρχει πρόταση και 
από το ΤΕΕ στην ίδια κατεύθυνση.
6. Να υιοθετηθεί και προωθηθεί η πρόταση των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων για αναλυτικά τιμολόγια και συντελεστές αναθε-
ώρησης. Ο υπουργός για το θέμα αυτό δήλωσε ότι θα το μελε-
τήσει.
7. Μια σειρά από προτάσεις που αφορούν τα επαγγελματικά 
οχήματα που χρησιμοποιούν οι εργολήπτες κατά τη διαδικασία 
κατασκευής των δημοσίων έργων.

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ με τον υπουργό Υποδομών 
Μ. Βορίδη με σημαντικά αποτελέσματα
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Για την επίλυση των θεμάτων αυτών ο υπουργός παρέπεμψε 
τους εκπροσώπους της ΠΕΣΕΔΕ στον Γενικό Γραμματέα Μετα-
φορών Άρη Μπουρδάρα και στο σύμβουλο του υπουργού κ. 
Αθανασά, με τους οποίους η αντιπροσωπεία της ΠΕΣΕΔΕ είχε 
άμεση επαφή προς επίλυση των θεμάτων.
8. Την αναθεώρηση του καθεστώτος δημοσίευσης των διακη-
ρύξεων των έργων, ώστε να μην επιβαρύνουν υπέρογκα τους 
εργολήπτες. Για το θέμα αυτό ο υπουργός δήλωσε αναρμοδι-
ότητα και παρέπεμψε τους εκπροσώπους της ΠΕΣΕΔΕ στον 
υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παντελή 
Καψή.
Το υπόμνημα
Το υπόμνημα που κατέθεσε το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ έχει ως εξής:
1. Κατάργηση πρόσθετων Εγγυητικών Επιστολών & αναστολή διοι-
κητικών επιπτώσεων σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Ε.Ε./Κ.Ε. 
(συν.1,2,3)
2. Τροποποιήσεις του Ν. 2940/2001 σχετικά με την επανάκριση των 

εργοληπτικών πτυχίων (συν.4,5)
α) για ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. (συνυπολογισμός οφειλών δημοσίου στα 
Ίδια Κεφάλαια)
β) για Α.Ε. (μείωση κριτηρίων κατάταξης – επανάκρισης)
3. Συμψηφισμός οφειλών σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (συν.6)
4. Κατάργηση πάσης φύσεως αδιαφανών αναθέσεων (συν.7,8)
α) απ’ ευθείας αναθέσεις
β) Μελέτη - Κατασκευή
γ) με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων
δ) με ειδικούς φωτογραφικούς όρους
5. Άμεση προώθηση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Μητρώο Κατασκευαστών Ιδι-
ωτικών Έργων)
6. Υιοθέτηση και προώθηση της πρότασης των Εργοληπτικών Ορ-
γανώσεων για αναλυτικά τιμολόγια και συντελεστές αναθεώρησης
7. Θέματα Μεταφορών (συν.9)
8. Δαπάνες & καθεστώς δημοσίευσης διακηρύξεων (10,11)

Αδυναμία του τραπεζικού συστήματος 
για έκδοση εγγυητικών επιστολών

Την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για να επιλυθεί το πρό-
βλημα της αδυναμίας ανταπόκρισης του τραπεζικού συστήμα-
τος για έκδοση εγγυητικών επιστολών, προσθέτων εγγυήσεων 
σε πρόσκληση εργοληπτών για υπογραφή συμβάσεων δημοσί-
ων έργων, που δημιουργεί εμπλοκές στην εκτέλεση των έργων, 
ζήτησε το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ με επιστολή που έστειλε στις 
18 Ιανουαρίου 2012 προς τον υπουργό Μ. Βορίδη, τον υφυπουρ-
γό Γ. Μαγκριώτη και τον Γεν. Γραμματέα Ι. Οικονομίδη. Ειδικότε-
ρα στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Κ. Σαββίδης και 
ο Γεν. Γραμματέας Γ. Μπαρμπούτης αναφέρονται τα εξής:
«Κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου, γινόμαστε αποδέ-
κτες πλήθους αναφορών μελών μας, εργοληπτικών επιχειρή-
σεων, τα οποία αδυνατούν αίφνης να ανταπεξέλθουν στα οριζό-
μενα υπό του Ν 3669/2008, τα σχετιζόμενα με την προσκόμιση 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (πρόσθετες εγγυήσεις) 
προς υπογραφή εργολαβικής σύμβασης.
Συγκεκριμένα, εργοληπτικές επιχειρήσεις , οι οποίες μέχρι σήμε-
ρα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες έκδοσης προσθέτων εγγυήσεων 
(ή αντεγγυήσεων προς το ΕΤΑΑ) από Ελληνικές Τράπεζες , με τις 
οποίες είχαν σχετικές συμβάσεις ( πλαφόν) και παρότι δεν βαρύ-
νονταν με δυσμενή στοιχεία (Τειρεσίας κλπ), σε σχετικά αιτήματα 
προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα αυτά για έκδοση εγγυητικών επιστο-
λών προσθέτων εγγυήσεων, έλαβαν αρνητική απάντηση με απο-
τέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με το νόμο για εισκόμιση εγγυητικών επιστολών κατά 
την υπογραφή συμβάσεων και ακολούθως να κηρύσσονται έκ-
πτωτοι, δημιουργώντας εμπλοκές περί την εκτέλεση των έργων.
Σημειώνουμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ακολουθούν την πρα-
κτική αποστολής προσκλήσεων προς τους υποψήφιους αναδό-
χους παρέχοντας πολύ σύντομη προθεσμία, συνήθως 15ήμερη, 
για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παρότι η δι-

άταξη του άρθρου 30 παρ. 
5 του ν. 3669/2008 προ-
βλέπει την ως άνω προθε-
σμία ως την ελάχιστη δυ-
νατή. Ακόμη όμως και μη-
νιαία προθεσμία να υπήρ-
χε σε πολλές περιπτώσεις 
είναι αδύνατο να εκκινή-
σει μία καινούργια συνερ-
γασία με Τραπεζικό Ίδρυμα 
(που πιθανόν να αποδεχθεί 
την έκδοση των εγγυήσε-
ων) σε τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα (απαιτούνται δεσμεύσεις ακινήτων,
προσημειώσεις κ.λπ.). Τα δε τραπεζικά ιδρύματα ενόψει της γε-
νικότερης οικονομικής κατάστασης και της διαβλεπόμενης ανά-
γκης ανακεφαλαιοποίησής τους, αποφεύγουν να υπογράψουν 
νέες δανειακές συμβάσεις που είναι πιθανό έστω και σε μικρό 
ποσοστό να επιφέρουν μελλοντικά νέες επισφάλειες, προτιμώ-
ντας να περιορίσουν ασφυκτικά των κύκλο συνεργασιών τους 
και ειδικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, γνωρίζοντας εκτός 
των άλλων την τεράστια καθυστέρηση αποπληρωμής των έρ-
γων από μέρους του δημοσίου με ότι αυτό συνεπάγεται.
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η αδυναμία εισκόμισης εγγυη-
τικών επιστολών καλής εκτέλεσης για υπογραφή σύμβασης , σε 
πολλές περιπτώσεις ΔΕΝ οφείλεται σε υπαιτιότητα των εργολη-
πτικών επιχειρήσεων αλλά σε λόγους όλως εκτάκτους και ανε-
ξάρτητους από την θέλησή τους.
Για τους λόγους αυτούς και έχοντας υπόψη ότι η συνδρομή λό-
γων ανώτερης βίας καθιστά καταχρηστική την έκπτωση του 
ανυπαίτιου αναδόχου (βλ. και τις διατάξεις των
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άρθρων 23 και 34 του ΠΔ 118/2007, κατά τις οποίες η συνδρομή 
λόγων ανώτερης βίας δεν επιτρέπουν την επιβολή της έκπτωσης).
Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, δια εγκυκλίου ή όποιας 
άλλης διαδικασίας κρίνεται σκόπιμη , προκειμένου να αναστείλετε 
προσωρινά την ισχύ των διατάξεων του ΚΔΕ που προβλέπουν την 
αυτόματη έκπτωση των διαγωνιζομένων που δεν προσκομίζουν 
έγκαιρα εγγυητικές επιστολές προσθέτων εγγυήσεων και την εξέ-
ταση περί της ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας ή μη, όχι από τα 
προβλεπόμενα όργανα των φορέων αλλά από το κεντρικό τεχνικό 
συμβούλιο ΔΕ του Υπουργείου σας.

Η παραπάνω διαδικασία, σε καμία περίπτωση δεν παρεμποδί-
ζει την ομαλή εξέλιξη των έργων δεδομένου ότι θα υπογράφονται 
συμβάσεις από τον αμέσως επόμενο διαγωνιζόμενο που είναι σε 
θέση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις.

Κύριε Υπουργέ,
Με την ευκαιρία αυτή επαναφέρουμε την πρότασή μας για άμε-
ση κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων την οποία έχουμε υπο-
βάλλει και στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου».

Προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ για τα επαγγελματικά οχήματα 
των εργοληπτών

Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ στις 31 Ιανουαρίου και στο πλαίσιο 
της συνάντησής του με τον υπουργό Υποδομών Μ. Βορίδη, κα-
τέθεσε σειρά από προτάσεις για τα επαγγελματικά μεταφορι-
κά μέσα, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας και της ανάπτυ-
ξης. Αναλυτικότερα στο κείμενο που υπογράφουν ο πρόεδρος 
Κ. Σαββίδης και ο Γεν. Γραμματέας Γ. Μπαρμπούτης, προτείνο-
νται τα εξής:

 (Α) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των κατασκευαστικών επιχειρή-
σεων έχει καταθέσει , αρχής γενομένης από 1/1/2011 και συνέ-
χισε πλέον εντατικά το 2012, την πλειοψηφία των πινακίδων των 
μέσων μεταφοράς και των Μ.Ε.
Στα πλαίσια της πολιτικής επανεκκίνησης της οικονομίας και της 
ανάπτυξης η πρότασή μας είναι να εφαρμοστούν 3/μηνα κατα-
βολής τελών κυκλοφορίας έτσι ώστε όταν δημιουργούνται κά-
ποιες ελάχιστες συνθήκες απασχόλησης , να μπορεί η εργολη-
πτική επιχείρηση , να επανεντάσσει για όσο χρόνο της είναι ανα-
γκαίο, οχήματα και μηχανήματα στην κατασκευαστική της δρα-
στηριότητα, έτσι ώστε να μην μένουν απενεργοποιημένα αφ’ 
ενός και αφ’ ετέρου να μπορεί η εργοληπτική επιχείρηση να τ’ 
αξιοποιεί, αντλώντας
κάποια έσοδα και μειώνοντας τα έξοδα.
Η ωφέλεια του κράτους πηγάζει όχι μόνο από τα τέλη κυκλοφο-
ρίας που θα πληρωθούν (έστω για τρίμηνα ή εξάμηνα) αλλά και 
από την μετάκληση στην απασχόληση μισθωτών που θα κλη-
θούν να τα χειρισθούν.

(Β) ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ( 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ)
Είναι γνωστό ότι τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων έχουν άμε-
ση σχέση με το τονάζ . Είναι επίσης τεκμηριωμένο ότι η πλέον 
ασφαλής μεταφορά , κυρίως των χωματουργικών μηχανημά-
των, διασφαλίζεται μέσω των ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
(τράκτορας - επικαθήμενο) .
Όμως καμία μικρομεσαία επιχείρηση και ειδικά τώρα με την πτώ-
ση του κατασκευαστικού αντικειμένου και την έκτακτη φορολόγη-
ση δεν μπορεί ν΄ αντέξει να απασχολεί έναν τράκτορα για να κάνει 
5 ή 10 μεταφορές το χρόνο χωματουργικών μηχανημάτων.

Η πρότασή μας τώρα, ειδικά με την απελευθέρωση του επαγ-
γέλματος των μεταφορών, είναι να δοθεί η δυνατότητα στις κατα-
σκευαστικές επιχειρήσεις να έχουν έναν τράκτορα με πολλαπλά 
επικαθήμενα για διάφορες χρήσεις . Ένα αρθρωτό όχημα δηλα-
δή με μικτό βάρος 40t, να μπορεί να έχει μία καρότσα (νταλίκα) για 
την μεταφορά μηχανημάτων , μία καρότσα για μεταφορά αδρανών 
, μία καρότσα για την μεταφορά σκυροδέματος (βαρέλα) κ.ο.κ.
Επί πλέον να μπορεί να ρυμουλκεί το επικαθήμενο κόσκινο ή τρι-
βείο της ίδιας εταιρείας για μεταφορά στο χώρο του έργου και τα-
νάπαλιν .
Έτσι τα οφέλη για την μικρομεσαία επιχείρηση θα είναι μεγάλα 
αφού με ένα όχημα θα εξυπηρετούνται ένα πλήθος δραστηριο-
τήτων (μεγάλη οικονομία στα πάγια) και επί πλέον θα διατηρεί-
ται για όλο το χρόνο η θέση εργασίας του μόνιμου οδηγού όφε-
λος που αντανακλάται και στο κοινωνικό σύνολο και στην εθνι-
κή οικονομία.
Σε περίπτωση χρήσης ειδικού τράκτορα, τριαξονικού με μεγάλο 
τονάζ και ειδικό επικαθήμενο με πολλαπλούς άξονες , να μπο-
ρεί για την περίπτωση μεταφοράς βαρέων χωματουργικών μη-
χανημάτων να αυξάνεται το μικτό βάρος του συρμού ανάλογα 
με τα προσόντα του , ώστε να καλύπτεται το τονάζ αυτής της ει-
δικής μεταφοράς .

(Γ) A.B.S.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αυτοκινητο-
βιομηχανία ελαφρών ή βαρέων
επαγγελματικών οχημάτων και κατά συνέπεια δεν παράγει πα-
ρελκόμενους μηχανισμούς όπως συστήματα αντιεμπλοκής ( 
ABS ). Είναι επίσης γνωστό ότι όλα τα σύγχρονα οχήματα από την 
δεκαετία του ‘90 και μετά είναι εφοδιασμένα με σύστημα ABS , 
ΑSR κ.λπ.
Κατά παράδοξο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που πα-
ράγουν ελαφρά και βαρέα οχήματα όπως η Ιταλία και η Γερμανία 
και που παράγουν και συστήματα αντιεμπλοκής και διαθέτουν 
και την ανάλογη τεχνογνωσία , δεν υπάρχουν παρόμοιες διατά-
ξεις όπως αυτή που ισχύει σήμερα στον Ελλαδικό χώρο (Κ.Υ.Α. 
αριθμ. πρωτ. 32353/1475/2002) . Αντίθετα όλα τα οχήματα προ 
ABS τεχνολογίας μεταβιβάζονται και κυκλοφορούν ελεύθερα.
Στην Ελλάδα όμως που όλα τα επαγγελματικά οχήματα είναι ει-
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σαγωγής , αυτή την στιγμή υπάρχει αδυναμία αξιοποίησης ενός 
περιουσιακού στοιχείου, που για εκατοντάδες χιλιάδες αυτο-
κινητιστές είναι το μοναδικό εργαλείο επιβίωσης και όχι μόνο. 
Όλες οι εργοληπτικές και οι άλλες επιχειρήσεις μεταφορών κ.λπ. 
διαθέτουν δεκάδες χιλιάδες σε σύνολο αξιόλογα οχήματα, τα 
οποία όμως δεν διαθέτουν σύστημα αντιεμπλοκής .
Αυτά λοιπόν τα οχήματα είναι πλέον νεκρό περιουσιακό στοι-
χεία γιατί δεν μπορούν να μεταβιβασθούν αν δεν εφοδιασθούν 
με σύστημα αντιεμπλοκής και όχι μόνο.
Στο τέλος του 2013 όλα αυτά τα οχήματα ακινητοποιούνται με 
βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Αυτό σημαίνει ότι εάν έχεις ένα φορτηγό τριάξονο πρέπει να το 
εφοδιάσεις με:
1)Τρείς πλήρης άξονες καινούργιους με αισθητήρια, 2)Ηλεκτρο-
νικό εγκέφαλο επεξεργασίας των στοιχείων και 3) Να πληρώ-
σεις πλην των υλικών ένα σοβαρό ποσόν για την αποξήλωση 
των παλαιών αξόνων και την εγκατάσταση των νέων με τα ηλε-
κτρονικά τους και όλα τα προϋφιστάμενα απαιτούμενα παρελκό-
μενα με κύριο αντικείμενο το σύστημα των φρένων. (Σωληνώ-
σεις κ.λπ.) .
Εδώ έχουμε κατ’ αρχήν τροποποίηση της δομής του οχήματος , 
επέμβαση που ο νόμος σήμερα δεν επιτρέπει . Δεύτερον προ-
σπάθεια μετατροπής ενός οχήματος παλιάς τεχνολογίας σ’ ένα 
υβρίδιο που σίγουρα θα χρειασθεί πολλές μετατροπές και πα-
ρεμβάσεις για την προσαρμογή των καινούργιων αξόνων σε πα-
λιά μοντέλα. Τρίτον σ’ όσες μετατροπές γίνουν σίγουρα θα υπάρ-
χει πρόβλημα λειτουργίας και ανταπόκρισης σ’ ένα στοιχείο που 
είναι το σπουδαιότερο για ένα βαρύ όχημα όπως είναι η πέδη-
ση, δεδομένου ότι οι καινούργιοι ανταλλακτικοί άξονες και όλα 
τα προϋφιστάμενα παρελκόμενα θα είναι δύσκολο να
προσαρμοστούν χωρίς προσθήκες και παρεμβάσεις στην νέα 
πραγματικότητα.
Τέλος παρεμβάσεις αυτού του τύπου είναι κοστολογικά απαγο-
ρευμένες , δεδομένου ότι το κόστος τους στην πληθώρα των πε-
ριπτώσεων ξεπερνάει την πραγματική αξία του οχήματος .
Δεν θα θέλαμε ν’ αναφέρουμε τις μαϊμουδέ περιπτώσεις , οι 

οποίες θα είναι η πλειοψηφία και το μόνο που θα εξυπηρετή-
σει είναι η «κονόμα» μιας κάστας ανθρώπων υπαλλήλων ΚΤΕΟ 
και συνεργείων .
Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση έχει διαμορφωθεί με την 
Κ.Υ.Α. 32353/1475/2002 ΥΠΟΜΕΔΙ και Οικονομικών .
Από 1/1/2009 απαγορεύεται ( έγινε 31/12/2010 με απόφαση του 
Ε. Στυλιανίδη):
2.1. Η μεταβίβαση κυκλοφορούντων στην χώρα μας οχημάτων 
της παραγράφου 1. (Μ2, Μ3,Ν2, Ν3 , 03,04 ) που δεν φέρουν σύ-
στημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ( ABS ASR) .
2.2. Η πρώτη ταξινόμηση οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν 
φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση .
3. Από 31/12/2013 απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων της 
παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την 
πέδηση.
4. Στα οχήματα της παραγράφου 1 που κυκλοφορούν στη χώρα 
και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής  κατά την πέδηση , προ-
κειμένου να επιτρέπεται η μεταβίβασή τους ή η κυκλοφορία τους 
, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα είναι δυ-
νατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση του συστήματος αντιεμπλο-
κής κατά την πέδηση , σύμφωνα με οδηγίες που θα εκδοθούν 
από το ΥΠΟΜΕΔΙ .

( Δ) ΤΟΝΑΖ
Όλα τα τρετράξονα αυτοκίνητα που εισάγουμε από την Ιταλία 
έχουν 20 Μ3 καρότσα επειδή το τονάζ το μικτό στην Ιταλία για τα 
οχήματα αυτά είναι 40 t .
Είναι κρίμα την εποχή της κρίσης στη χώρα μας που το πετρέ-
λαιο κίνησης έχει 1,50 € (το ακριβότερο στην Ευρώπη) να εκτε-
λούμε δρομολόγια με «σιδηρογωνιά» στην καρότσα και την κα-
ρότσα άδεια κατά 80 cm σε ύψος .
Το εθνικό τονάζ (επίσημα ) είναι 35 t . Από κει και πέρα αρχίζει 
η παρανομία!
Όποιος επικαλείται τα φορτία των δρόμων , τους απαντάμε ότι τα 
επικαθήμενα έχουν τονάζ 40 t και είναι πλέον «ευάλωτα» στην 
κυκλοφορία σε σχέση με το τετράξονο που είναι συμπαγές όχη-
μα.
Επίσης υπάρχουν βυτιοφόρα οχήματα επικίνδυνων υγρών τα 
οποία σήμερα κυκλοφορούν στους εθνικούς δρόμους με συνο-
λικό νόμιμο μικτό φορτίο 42 t.
Άρα είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης του υπουργείου να 
δώσει στα έχοντα την ικανότητα οχήματα συνολικό τονάζ 40 t για 
τη μεταφορά των ακίνδυνων αδρανών με μεγάλη οικονομία στα 
καύσιμα στην κατά κυβικό μεταφορά αδρανών υλικών.

( Ε) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ
Είναι επιβεβλημένο για λόγους οικονομίας να επιτραπεί η χρή-
ση από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις οχημάτων αφαιρούμενων 
αμαξωμάτων (Swan bodues ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο μια εργο-
ληπτική επιχείρηση με τρία φορτηγά π. χ. μεταφοράς αδρανών, 
ανάλογα με τις κατασκευαστικές της ανάγκες θα μπορεί να με-
τατρέπει τα εν λόγω οχήματα σε βαρέλες μεταφοράς σκυροδέ-
ματος κ.λ.π. για τις κατασκευαστικές της ανάγκες , αφαιρώντας 
το αμάξωμα και τοποθετώντας την βαρέλα , που δεν προβλέπε-
ται στο Π.Δ. 63/86 ( Α26) .
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 Επιτακτική η ανάγκη κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων 
 καλής εκτέλεσης
Το αίτημα για την άμεση κατάργηση των δυσβάσταχτων πρόσθε-
των εγγυήσεων κατέθεσε το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ προς τον 
υπουργό Υποδομών Μ. Βορίδη με επιστολή που απέστειλε στις 
17 Ιανουαρίου και ταυτόχρονα το αίτημα για συνάντηση μαζί του, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου. Αναλυτικά στην 
επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδης 
και ο Γεν. Γραμματέας Γ. Μπαρμπούτης, επισημαίνονται τα εξής:
Έχουμε θέσει πολλάκις και μετ΄ επιτάσεως στο Υπουργείο το αί-
τημα της κατάργησης των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών 
καλής εκτελέσεως που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 2 του Ν 
3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων) , την αναγκαιότητα κα την 
σκοπιμότητά κατάργησής τους.

Κύριε Υπουργέ,
Τεράστιο ζήτημα δημιουργείται από τις υπέρογκες , δυσβάστα-
κτες πρόσθετες εγγυητικές επιστολές που είχε επιβάλλει η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση προκειμένου να ευνοήσει το τραπεζικό 
σύστημα . Οι εγγυήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν 
έως και το 40% του προϋπολογισμού ενός έργου, με αποτέλε-
σμα επιβάρυνση του κόστους των έργων και χωρίς να επιφέ-
ρουν μείωση των εκπτώσεων , λόγος τον οποίο επικαλέστηκαν
οι συντάκτες της σχετικής διάταξης, αλλά και το θανάσιμο ενα-
γκαλισμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων από το Τραπεζικό- 
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Είναι γεγονός ότι όταν καθιερώθηκε η υποχρέωση έκδοσης 
πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, επικρατούσαν τελεί-
ως διαφορετικές συνθήκες, τόσο στο γενικότερο οικονομικό και 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι, όσο και ειδικότερα στον τραπεζικό το-
μέα και στον τομέα της κατασκευής δημοσίων έργων.
Δυστυχώς σήμερα η οικονομική κρίση στην χώρα μας έχει ανα-
τρέψει τα πάντα.
Οι τράπεζες ευρίσκονται στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, 
προσπαθούν να διασωθούν λαμβάνοντας όπως γνωρίζετε συ-
νεχώς βοήθεια από την Κυβέρνηση, με αβέβαιο μέλλον. Ταυτό-
χρονα δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στην βασική απο-
στολή τους: την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας.
Είναι κοινό μυστικό, ότι οι τράπεζες έχουν μειώσει ή/και καταρ-
γήσει τα χρηματοδοτικά όρια (πλαφόν) των περισσοτέρων επι-
χειρήσεων, αδυνατώντας ή μη επιθυμώντας να τις χρηματοδο-
τήσουν. Το αυτό ισχύει και για την εγγυοδοσία, την οποία πλέον 
οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ως ισόποσο δανεισμό.
Στο μάτι του κυκλώνα ευρίσκονται πρωτίστως οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που κατασκευάζουν δημόσια έργα με μοναδικό ερ-
γοδότη το κράτος, το οποίο πλέον οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ως 
αφερέγγυο πιστωτή.
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις από την άλλη, ευρίσκονται σε 
απελπιστική θέση, όπως μαρτυρούν και οι δημοσιευμένοι ισο-
λογισμοί όλων των εταιριών. Πόροι για εκτέλεση δημοσίων έρ-
γων (πλην ΕΣΠΑ που έχει άλλου είδους προβλήματα) ουσιαστι-
κά δεν υπάρχουν. Το Π.Δ.Ε. και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο σας 
αλλά και συνολικά, πρακτικά είναι νεκρό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στους ελάχιστους πλέον διαγωνισμούς, 
οι εναπομείνασες εργοληπτικές επιχειρήσεις, πλειοδοτούν σε 
ποσοστά εκπτώσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποια 
σύμβαση κυριολεκτικά «όσο-όσο», ελπίζοντας σε στήριξη από 
τις τράπεζες, ανακαλύπτοντας όμως εκ των υστέρων ότι αυτές 
δεν είναι διατεθειμένες να τους χορηγήσουν την απαιτούμενη 
εγγυοδοσία.

Κύριε Υπουργέ,
Οι νέες συνθήκες που επικράτησαν στην χώρα μας έγιναν αφορ-
μή ή ανάγκασαν πολλούς φορείς τόσο του δημοσίου όσο και της 
ευρύτερης αγοράς να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι για πραγματικούς αλλά και ουσιαστικούς 
λόγους, πρέπει να υπάρξει στο θέμα των πρόσθετων εγγυήσεων 
μια άμεση νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση - κατάργη-
ση της σχετικής διάταξης.
Θεωρούμε το μέτρο αναγκαίο και χρήσιμο τόσο για τους φορείς 
του Δημοσίου και του Υπουργείου σας όσο και για τις εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις.
Είναι νομίζουμε χαρακτηριστικά επίκαιρη η αποτύπωση του 
προβλήματος όπως εκτίθεται με πρόσφατη επιστολή προς τους 
προκάτοχους σας του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγορα-
στού, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν μπορούσε να συμβα-
σιοποιήσει σημαντικά έργα στον άξονα της εθνικής οδού Λαρί-
σης – Τρικάλων.

Κύριε Υπουργέ,
αναγνωρίζουμε ότι το παραπάνω δεν είναι το μόνο πρόβλημα 
και ενδεχομένως ούτε το πλέον σοβαρό του τομέα της παραγω-
γής δημοσίων έργων και του Υπουργείου σας .
Είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις 
απόψεις μας σχετικά με τα προβλήματα που κατά την άποψή μας 
χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης και προς τούτο ζητούμε μια άμε-
ση συνάντηση μαζί Σας.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι τελείως αναγκαία η άμε-
ση εξεύρεση και διάθεση πόρων, αφ΄ενός μεν για την εξόφληση 
παλαιών εκτελεσμένων έργων, αφετέρου για την δημοπράτη-
ση νέων, καθώς επίσης και η προώθηση σύντομα κάποιων βα-
σικών τροποποιήσεων στην κείμενη νομοθεσία όπως αυτή που 
αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή μας προκειμένου να ξε-
κινήσει πάλι η κατασκευή δημοσίων έργων, που θα βοηθήσει 
τα μέγιστα στην καταβαραθρωμένη σήμερα ανάπτυξη της χώ-
ρας μας.

Και δεύτερο αίτημα
Στις 17 Φεβρουαρίου 2012 το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ με νέα 
επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών Μ. Βορίδη επαναφέ-
ρει το αίτημα για κατάργηση των υπέρογκων πρόσθετων εγγυή-
σεων, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Όπως και προφορικά σας αναπτύξαμε στην συνάντησή μας, εί-
ναι γνωστό σε όλους πλέον ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού 
δεν εξυπηρέτησε το σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε. Αντι-
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Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού στους Συνδέσμους
Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ στις 15 Φεβρουαρίου απέστειλε στους Συνδέσμους το σχέδιο τροποποίησης του Κατα-
στατικού της Ένωσης, συνοδεύοντάς το με την εξής επιστολή:

«Συνάδελφοι,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣΕΔΕ, στην συνεδρίαση της 11-02-2012, συζήτησε τις τροποποιήσεις στο καταστατικό της Ένωσης, όπως 
προτάθηκαν από τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Καταστατικού.
Τα μέλη του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων και εξέφρασαν την επιθυμία όπως το επόμενο συνέδριο 
εγκρίνει τις τελείως απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου να αποφευχθούν οι εμπλοκές στις επόμενες εκλογές για Δ.Σ.
Σας στέλνουμε σήμερα το σχέδιο καταστατικού όπως το διαμόρφωσε η Μόνιμη Επιτροπή καθώς και αιτιολόγηση των προτεινόμενων 
αλλαγών και παρακαλούμε όπως τα θέσετε υπόψη των μελών σας σε γενικές συνελεύσεις οι οποίες θα πάρουν και τις σχετικές απο-
φάσεις και θα δώσουν τις σχετικές κατευθύνσεις στους συνέδρους του επόμενου 68ου Συνεδρίου όπου και τελικά θα συζητηθούν και 
εγκριθούν οι τροποποιήσεις.
Η Διοίκηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Καταστατικού είναι στην διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις».

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των μηχανικών 
κατά των αντιαναπτυξιακών μέτρων
Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ κάλεσε τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τα νέα μέτρα 
λιτότητας που περιλαμβάνει το νέο Μνημόνιο και προγραμμάτισετο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ , σε συνεργασία με 
όλους τους επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς των μηχανικών και συγκροτώντας κοινό μέτωπο με τους δικηγορι-
κούς συλλόγους και τον ιατρικό σύλλογο. 

Οι πρωτοβουλίες του ΤΕΕ είναι οι εξής:
• Αποχή των μελών από τη συμμέτοχή τους σε όλες τις επιτροπές και συμβούλια, από σήμερα έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

• Αναστολή της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ΤΕΕ, από Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου έως την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 
2012.

• Αποχή από τις εργασίες και απεργίες - στάσεις εργασίας των υπαλλήλων μηχανικών, στο αντίστοιχο διάστημα, όπως εξειδι-
κεύονται από τις συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς φορείς των μηχανικών.

• Διοργάνωση Πανεπιστημονικής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας - Συναυλίας μουσικής με το Μίκη Θεοδωράκη και το Μανώλη 
Μητσιά, την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα.

θέτως και οι εκπτώσεις παραμένουν μεγάλες, και το τραπεζικό 
σύστημα «άρπαξε» την ευκαιρία για την αποκόμιση άκοπου κέρ-
δους σε βάρος των ελλήνων κατασκευαστών δημοσίων έργων, 
οι οποίοι, στην τρέχουσα συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από την 
έλλειψη νέων έργων και καθοδηγούμενοι από το άγχος για εύ-
ρεση εργασίας για την επιχείρησή τους και τους εργαζόμενούς 
τους, καταφεύγουν σε μεγάλες εκπτώσεις. Σήμερα η έκδοση 
πρόσθετης εγγύησης θεωρείται από τις τράπεζες ως δανειακή 
σύμβαση με αποτέλεσμα να απαιτούν σκληρές εγγυήσεις (προ-
σημειώσεις, υποθήκες, κατάθεση μετρητών κ.λπ.) και επιπλέον 
να επιβάλλουν υψηλά επιτόκια χορηγήσεων.
Επίσης το μέτρο των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
συντέλεσε μόνο σε ένα βαθμό την επίσπευση της κατασκευής 
του δημοσίου έργου, αφού οι πρόσθετες εγγυήσεις αυτές από 
τον νόμο προβλέπεται ότι επιστρέφονται τμηματικά κατά την πρό-
οδο των εργασιών. Η επίσπευση όμως αυτή κάθε άλλο παρά 
εξασφαλίζει την ποιοτική κατασκευή και μακροημέρευση του 

έργου που είναι και το ζητούμενο, όταν ξοδεύονται χρήματα του
ελληνικού λαού σε δύσκολες για τον τόπο εποχές.
Κε Υπουργέ, κάνουμε έκκληση προς το πρόσωπό σας να αντα-
ποκριθείτε θετικά στο θέμα αυτό, προωθώντας σχετική τροπο-
λογία στο υπό ψήφιση Σ/Ν «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις».
Θα θέλαμε τέλος να σας επισημάνουμε ότι σε συναντήσεις του 
Προεδρείου μας με εκπροσώπους των κομμάτων του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου τον τελευταίο διάστημα, υπήρξε κατ΄ αρχήν 
θετική στάση απέναντι στο αίτημά μας τόσο από τον κ. Σταύρο 
Καλογιάννη, υπεύθυνο του Τομέα Δημοσίων Έργων της Νέας 
Δημοκρατίας, όσο και από τον κ. Α. Ροντούλη εκ μέρους του 
ΛΑ.Ο.Σ. τον οποίο συναντήσαμε κατ’ εντολή του προέδρου κ. Γ.  
Καρατζαφέρη, αλλά και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του Κ.Κ.Ε., του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
κ.λπ. οι οποίοι είδαν επίσης θετικά το χρόνιο και ζωτικής σημα-
σίας αίτημά μας».
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Η εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε., με σεβασμό στο περιβάλλον, το 
φυσικό τοπίο και την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
κάθε τόπου, σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτότυπες 
ιδέες που προσφέρουν λειτουργικές λύσεις ακό-
μη και σε σύνθετα και πολύπλοκα έργα δημοσίου ή 
ιδιωτικού χαρακτήρα. Η εμπειρία, η συνέπεια και η 
αρτιότητα στην εκτέλεση των έργων και τώρα στην 
Εμπορία Προϊόντων ΑΠΕ είναι οι αρχές πάνω στις 
οποίες όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία δομεί σχέ-
σεις εμπιστοσύνης με τους εργοδότες και τους ερ-
γολήπτες της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4 Μελέτη – Αδειοδότηση – Επίβλεψη 
Κτηριακών Έργων
• Επαγγελματικών χώρων
• Τουριστικών μονάδων
• Κατοικιών

4 Ενεργειακή Επιθεώρηση
4 Τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμά-
των βάσει Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-
09-2011) 

4 Ενεργειακή Αναβάθμιση – Σχεδιασμός 
Κτιρίων
• Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
• Θερμογραφικός Έλεγχος
• Προτάσεις Αναβάθμισης – Εξοπλισμός
• Εγκατάσταση Προϊόντων ΑΠΕ
• Συντήρηση

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΕ
• Φωτοβολταϊκά συστήματα – Ηλιακά
•  Σόμπες pellet-ξύλου
• Ενεργειακές εστίες
• Γεωθερμικές αντλίες – Αντλίες θερμότητας
• Οικιακές ανεμογεννήτριες

Εξειδικευμένη Ομάδα Συμβούλων Μηχανικών
• Αρχιτέκτων
• Πολιτικός Μηχανικός
• Μηχανολόγος
• Μηχανικός Διαχείρησης Eνεργειακών Πόρων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΝΟΣ 84200
ΤΗΛ: +30 22830 23650
ΤΗΛ: +30 22830 23651
FAX: +30 22830 22441
E-MAIL: info@apsalti.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΕΜΠΟΡΙΑ)

Ν.ΔΡΟΣΟΥ, ΤΗΝΟΣ 84200

www.apsalti.gr

Η Promat είναι πρωτοπόρος διεθνώς σε 
θέματα παθητικής πυροπροστασίας και 
συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα μελετητι-
κά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες 
δίνοντας πιστοποιημένες προτάσεις και 
λύσεις (κατά DIN4102, BS476, EN13501, 
κλπ) εφαρμογής σε μεγάλα έργα.
Τα συστήματα παθητικής δομικής πυροπρο-
στασίας Promat περιλαμβάνουν λύσεις για:

• Οροφές - Στέγες.
• Σιδηροκατασκευές.
• Χωρίσματα  Τοίχους.
• Αγωγούς εξαερισμού κλιματισμού.
• Αγωγούς ηλεκτρικών καλωδίων.
• Συστήματα παρεμπόδισης εξάπλωσης της  
   φωτιάς.
• Συστήματα πυροπροστασίας σε Σήραγγες.
• Πυράντοχες πόρτες.
• Πυράντοχα υαλοστάσια.
• Fire dampers.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

T: 210 8953857
F: 210 8952688
e:  info@promat.gr
w: www.promat.gr

ΠΥΡΕΡΓΟΝ ΕΠΕ
ΜΕΤΑΞΑ 66 16673 ΒΟΥΛΑ

Fire Protection
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Την ανάκληση της Εγκυκλίου 17 της 20ης Φεβρου-
αρίου του 1996 του ΙΚΑ, η οποία αφορά σε καθα-
ρά εμπορικές επιχειρήσεις και όχι σε εργοληπτικές 
του ΜΕΕΠ και η οποία διατυπώνει εντελώς εσφαλ-
μένες νομικές θέσεις που δημιούργησαν τεράστια 
αλυσίδα προβλημάτων στην άσκηση της υγιούς 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του κατασκευα-
στικού κλάδου, ζητούν με κοινή επιστολή τους οι 
Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗ-
ΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) που απευθύνεται 
προς τον Διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλο, επιση-
μαίνοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που 
διέρχεται ο κλάδος. Αναλυτικότερα οι Εργοληπτι-
κές Οργανώσεις επισημαίνουν:
 
Με την ανωτέρω εγκύκλιο αφού διατυπώνεται η 
μη ορθή νομικά άποψη ότι οι επιχειρήσεις που λει-
τουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο με τον ίδιο μη-
χανολογικό εξοπλισμό αποτελούν ουσιαστικά μία 
οικονομική ενότητα και συνεπώς η κάθε μία από 
τις επιχειρήσεις αυτές ευθύνεται εις ολόκληρον 
και για τα χρέη των άλλων, ακολούθως εντέλλο-
νται τα αρμόδια υποκαταστήματα να μην εκδίδουν 
βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας εάν δεν
ληφθούν υπόψη οι οφειλές όλων των επιχ/σεων 
που λειτουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο.
Η ανωτέρω εγκύκλιος ερείδεται στη Γνωμοδότηση 
732/1995 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η 
οποία διατυπώνει την επίσης αμφίβολης νομικής 
ορθότητας ως προς τη γενικότητά της άποψη, ότι 
σε περιπτώσεις που λειτουργούν παράλληλα επι-
χειρήσεις με την ίδια ή διαφορετική νομική μορ-
φή με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, με το ίδιο προσωπι-
κό, που μόνο η μία από αυτές ασφαλίζει στο ΙΚΑ, τότε υπάρχει εις 
ολόκληρον ευθύνη των συστεγαζομένων επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω είναι μη ορθά και τους τελευταίους λίγους μήνες 
που το ΙΚΑ τα εφαρμόζει έχουν δημιουργήσει ήδη τεράστια αλυ-
σίδα προβλημάτων σε πληθώρα εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
ειδικά σ’ αυτές που συνιστούν κοινοπραξίες με άλλες, οι οποίες
στεγάζονται σε παραχωρούμενο χώρο από κάποια από τις κοι-
νοπρακτούσες επιχειρήσεις .

Κατά πρώτον, η διατυπούμενη στην ανωτέρω εγκύκλιο άποψη 
ότι υπάρχει εις ολόκληρον ευθύνη τους – και μάλιστα ως προς 
οιαδήποτε υποχρέωσή τους!!, όπως ευλόγως δύναται να συνα-
χθεί από τη γενικότητα της διατύπωσης – μόνο εκ του γεγονότος 
της συστέγασής τους, είναι απολύτως εσφαλμένη. Οι συστεγαζό-
μενες επιχειρήσεις – εταιρείες αποτελούν όλως διαφορετικά νο-

μικά πρόσωπα και δεν υπάρχει ούτε δύναται να γεννηθεί συνευ-
θύνη της μίας για τις υποχρεώσεις της άλλης εκ μόνου του γεγο-
νότος της συστέγασης, χωρίς να υφίσταται κάποιος άλλος ουσια-
στικός νομικός συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους.
Κατά δεύτερον, η προαναφερθείσα θέση της ΓνΝΣΚ 732/1995 
δεν ισχύει ως γενική αρχή και ως απόλυτος νομικός κανόνας. 
Είναι αντιληπτό ότι η ανωτέρω γνωμοδότηση επιχειρεί να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα της εικονικής απασχόλησης προσωπι-
κού σε άλλη επιχείρηση από αυτή όπου πράγματι απασχολείται, 
ή την παράλληλη απασχόληση των ίδιων εργαζομένων σε πε-
ρισσότερες από μία επιχειρήσεις αλλά την ασφάλισή τους μόνο 
σε μία απ’ αυτές. Είναι γεγονός, ότι η συστέγαση κάποιων επι-
χειρήσεων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συντελεί στη 
συγκάλυψη τέτοιων καταστάσεων. Από καμία όμως διάταξη του
ισχύοντος δικαίου δεν προκύπτει συνευθύνη των συστεγαζόμε-
νων επιχειρήσεων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των εργαζομένων σε μία από αυτές μόνο εκ του γεγονότος 



 Κοινό αίτημα για ανάκληση της Εγκυκλίου       17/20.2.1996 του ΙΚΑ

  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ  25

της συστέγασης, χωρίς να τεκμηριώνεται σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση η πραγματική παράλληλη απασχόληση των εργαζο-
μένων από όλες τις συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
Ασφαλιστική εργοδοτική υποχρέωση προκύπτει μόνο από την 
πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου. Εάν κάποιος ερ-
γαζόμενος δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε συστεγαζόμε-
νη επιχείρηση, δηλαδή δεν απασχολείται πραγματικά από αυτήν, 
τότε η επιχείρηση αυτή δεν υπέχει καμία απολύτως ασφαλιστική 
υποχρέωση ως προς τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Π.χ., εάν 
σε κάποιο κοινό χώρο (που μπορεί αν είναι και μία μεγάλη έκτα-
ση με διαφορετικά κτιριακά συγκροτήματα μέσα σ’ αυτήν) στε-
γάζονται δύο επιχειρήσεις, κάθε μία όμως απ’ αυτές απασχολεί 
διαφορετικό προσωπικό (διαφορετική γραμματεία, λογιστήριο 
κ.λπ.), τότε είναι αυτονόητο ότι δεν γεννάται ασφαλιστική υπο-
χρέωση της μιας για το προσωπικό της άλλης, το οποίο απασχο-
λείται πραγματικά σε μία μόνο απ’ αυτές.
Επομένως, για τη θεμελίωση ασφαλιστικής υποχρέωσης συστε-
γαζόμενης επιχείρησης ως προς το προσωπικό που δεν είναι 
τυπικά μισθοδοτούμενο απ’ αυτήν, θα πρέπει να διαπιστώνεται 
και αποδεικνύεται κάθε φόρα με πραγματικά στοιχεία η πραγ-
ματική απασχόληση του προσωπικού από τη μη τυπικώς εμφα-
νιζόμενη ως εργοδότρια επιχείρηση και δεν αρκεί από μόνο του 
για τη θεμελίωση της εν λόγω υποχρέωσης το γεγονός της συ-
στέγασης. Το βάρος δε της απόδειξης της υποκρυπτόμενης πα-
ράλληλης απασχόλησης φέρει το ΙΚΑ, διότι ο κανόνας και η γενι-
κή αρχή είναι ότι κανενός είδους συνευθύνη ή συνυποχρέωση 
δεν γεννάται από τη συστέγαση ή τη χρήση των ίδιων επαγγελ-
ματικών εγκαταστάσεων.
Επί τούτοις σημειώνουμε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσί-
ας, ποινικές και αστικές ευθύνες ενός οιοδήποτε νομικού προ-
σώπου, έχει ο δεσμεύων την επιχείρηση (Διαχειριστής, Διευ-
θύνων Σύμβουλος κλπ ) αυτού και μόνον για το νομικό πρό-
σωπο για
το οποίο έχει την υπόψη ιδιότητα. Από αυτόν, θα ζητηθούν στο 
τέλος, αυτές οι ευθύνες. «εν είναι δυνατόν να επιδιωχθεί τέ-
τοιες ευθύνες να αποδοθούν και σε άλλα πρόσωπα που δεν 
έχουν καμία σχέση με το εν λόγω νομικό πρόσωπο (π.χ. Διευ-
θύνων Σύμβουλος άλλης εταιρείας θυγατρικής υπόχρεου εται-
ρείας).
Με βάση τα παραπάνω – καταλήγει η επιστολή -  παρακαλού-
με να ανακληθεί η υπόψη εγκύκλιος, η οποία όταν συντάχθηκε 
και εφαρμόσθηκε, είναι σαφές ότι αφορούσε καθαρά εμπορι-
κές επιχειρήσεις και όχι εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, 
και η οποία διατυπώνει όλως εσφαλμένες νομικές θέσεις, που 
δημιούργησαν τεράστια αλυσίδα προβλημάτων στην άσκηση 
της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας του κατασκευαστι-
κού κλάδου. Μάλιστα αυτό, στη σημερινή εξόχως δύσκολη οι-
κονομική συγκυρία που ο κλάδος διέρχεται.

Συνεδρίαση της Σ.Ε. 
των εργοληπτικών οργανώσεων 
της 9 Φεβρουαρίου 2012
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία 
της ΠΕΣΕΔΕ η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Συντονι-
στικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων, στην οποία 
συμμετείχαν: εκ μέρους της ΠΕΣΕΔΕ ο Πρόεδρος Κωνσταντί-
νος Σαββίδης και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μπαρμπού-
της, εκ μέρους της ΠΕΔΜΕΔΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Ρωμο-
σιός, ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Δακτυλίδης, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Ευάγγελος Κασσελάς και ο νομικός σύμβουλος κ. Ανα-
γνωστόπουλος, εκ μέρους του ΣΑΤΕ ο Πρόεδρος Γιώργος 
Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος Ζαχαρίας Αθουσάκης, ο Γεν. Γραμ-
ματέας Γιώργος Κυριακόπουλος εκ μέρους της ΠΕΔΜΗΕΔΕ 
ο Πρόεδρος Στάθης Μανδηλαράς, ο Αντιπρόεδρος Παναγιώ-
της Παπαδομανωλάκης, ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Νι-
κολόπουλος, εκ μέρους του ΣΤΕΑΤ ο σύμβουλος Μενέλαος 
Κωνσταντάκος.
Στη συνεδρίαση έγινε απολογισμός για την ημερίδα που διορ-
γανώθηκε από τις εργοληπτικές οργανώσεις με θέμα της Ετε-
ροδοσοληψία, στις 30.01.2012 και εγκρίθηκαν τα οικονομικά 
δεδομένα της. Εγκρίθηκαν οι ευχαριστήριες επιστολές που 
θα σταλούν σε όλους τους ομιλητές και στον κεντρικό ομιλη-
τή Καθηγητή Θεοδόση Τάσιο, καθώς και στον χορηγό της εκ-
δήλωσης, που ήταν η Τράπεζα Αττικής.
Επίσης, έγινε ενημέρωση σε ότι αφορά το ασφαλιστικό ζή-
τημα (νέες εισφορές ΤΣΜΕΔΕ- αποθεματικά, κινητοποιήσεις 
ΤΕΕ και φορέων).
Για τη γενική κατάσταση στο χώρο των δημοσίων έργων, ο 
Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδης ενημέρωσε τους παρι-
στάμενους για τη συνάντηση των εκπροσώπων της ΠΕΣΕΔΕ 
με τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μάκη 
Βορίδη, στον οποίο τέθηκαν τα επείγοντα επαγγελματικά θέ-
ματα των ΕΔΕ, καθώς και οι θέσεις του υπουργού επί αυτών, 
σύμφωνα με την από 02-02-2012 ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ.
Το συνολικό θέμα της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο 
των δημοσίων έργων με τις υψηλές εκπτώσεις, τη δυσχέρεια 
στην έκδοση των εγγυητικών επιστολών λόγω περιστολών 
στο Τραπεζικό σύστημα και γενικά η προστασία του υγιούς 
ανταγωνισμού, αποφασίστηκε να συζητηθεί διεξοδικά στην 
επόμενη συνεδρίαση της Σ.Ε. των εργοληπτικών οργανώσε-
ων, που θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.
Τέλος, όσον αφορά στο θέμα, που αφορούσε την ενιαία έκ-
φραση του κλάδου- πρόταση Εθνικής Συνομοσπονδίας - 
Κατασκευών, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ Γιώργος Ρωμο-
σιός αναφέρθηκε στην πρόταση - απόφαση της ΠΕΔΜΕ-
ΔΕ, με την οποία προτείνεται η δημιουργία Εθνικής Συνο-
μοσπονδίας με παράλληλη διατήρηση της αυτοτέλειας των 
υπαρχουσών εργοληπτικών οργανώσεων. Το θέμα συζητή-
θηκε εκτενώς και θα ληφθούν αποφάσεις σε επόμενη συ-
νεδρίαση, μετά από αναλυτικότερη εισήγηση της ΠΕΔΜΕΔΕ.
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Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267 / 31 -12 -11 (Τεύχος Α) το Π.Δ. 136 
/ 31-12-11 που περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις σχετι-
κά με τους λογαριασμούς που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο και τους κατά τόπους Επιτρόπους του. Μεταξύ άλλων 
προβλέπει ότι:
α. Για ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους) δεν απαιτείται έλεγχος για δα-
πάνες έως 5.000 ευρώ, ενώ για ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες) 

το ποσό ανέρχεται σε 15.000 ευρώ. 
β. Για δαπάνες εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμη-
θειών, ελέγχεται προληπτικά μόνον ο 1ος Λογαριασμός, εφό-
σον δεν υπάρχει αύξηση από συμπληρωματικές συμβάσεις 
κ.λπ.  
Το σχετικό ΦΕΚ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 
στο κεφάλαιο ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Ποιοι λογαριασμοί ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
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Αποδίδονται 213.875.000 ευρώ στους ΟΤΑ
Αποδίδονται στους Δήμους της χώρας 213.875.000 ευρώ με 
απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αναστάσιου Γιαννίτση. 
Πρόκειται για την τέταρτη από τις οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις 
που προβλέπονται να αποδοθούν στους ΟΤΑ για την κάλυψη λει-
τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, καθώς και επενδυτι-
κών δραστηριοτήτων –έργων των Δήμων της χώρας.
Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, στους Δή-
μους που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, τα ποσά 
που τους αποδίδονται με την απόφαση αυτή διατίθενται υποχρε-
ωτικά για την εξόφλησή τους.
Ειδικότερα στην υπουργική απόφαση (Αριθμ. Πρωτ.: 5911, Αθή-
να 16 Φεβρουαρίου 2012) αναφέρεται:

Α) Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρεί-
ται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κε-
ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158), ποσό 213.875.000,00 €, 
σε όλους τους Δήμους της χώρας, το οποίο αντιστοιχεί στο 100% 
της υποχρέωσης τρέχοντος έτους, για την εξόφληση των πάσης 
φύσεως
οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως αυτές 
απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 
Α΄) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνο-
δεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπα-
στο μέρος αυτής.
Β) Το ποσό αυτό αποτελεί το 100% της τέταρτης (Δ΄) από τις οχτώ 
ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για 
τον ανωτέρω σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 
ν.3756/2009 και θα αποδοθεί με Χρηματική Εντολή μας, η οποία 
θα εκδοθεί αμέσως μόλις πιστωθεί κατόπιν ενεργειών της Υπη-
ρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, ο εν λόγω Λογαριασμός μας που τηρείται στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων
με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158), με το 
ποσό των 213.875.000,00 €.
Γ) Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των 
Δήμων της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και 
τις επισυναπτόμενες σε αυτήν καταστάσεις. Με απόφαση όμως 
των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα 
στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, 
είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές 
δραστηριότητές τους και έργα, χωρίς τους αντίστοιχους περιορι-
σμούς της παρούσας, υπό τον όρο της τήρησης των οριζομένων 
στην επόμενη παράγραφο.
Δ) Σε κάθε περίπτωση, στις περιπτώσεις Δήμων που υφίστανται 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, τα ποσά που τους αποδίδο-
νται με την απόφαση αυτή, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξό-
φλησή τους.
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Μετά το PSI, όλα τα «φώτα» πέφτουν πλέ-
ον στη χειμαζόμενη από την ύφεση και 
την ανεργία πραγματική οικονομία. Ύστε-
ρα, όμως, από τη διάψευση οποιωνδήπο-
τε ελπίδων για την παροχή προς την Ελ-
λάδα ενός νέου «σχεδίου Μάρσαλ», που 
θα μπορούσε να επανεκκινήσει την ελλη-
νική οικονομία, ως πρώτη προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση τίθεται πλέον η απε-
λευθέρωση γραμμών ρευστότητας 6 δισ. 
ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και τα μεγάλα έργα μέσω της Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η 
επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ.
Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, ενώ στις αρχές του 
2011 η συνολική απορρόφηση ξεπερνού-
σε μόλις το 18%, στο τέλος Φεβρουαρί-
ου 2012 το συνολικό ποσοστό έφτασε το 
33,36%.  Σε αυτό, σύμφωνα με τους υπεύ-
θυνους του υπουργείου Ανάπτυξης,  συ-
νέβαλαν τρεις παράγοντες: η απένταξη 
«νεκρών έργων» που δέσμευαν πόρους 
χωρίς να υλοποιούνται, η στενή συνερ-
γασία με τον αρμόδιο επίτροπο Γιοχάνες 
Χαν (οδήγησε στο σχεδιασμό 181 νέων 
έργωνπροτεραιότητας) και η ίδρυση της 
Εδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.
Σήμερα η απορρόφηση των κονδυλίων 

ανά υπουργείο κυμαίνεται από 11% ως 
60%. Από τα 24,3 δισ. ευρώ της συγχρη-
ματοδοτούμενης δαπάνης έχουν εκτα-
μιευθεί μόλις 8,1 δισ. ευρώ. Απομένουν 
ακόμη 16,2 δισ. ευρώ που μπορούν να 
πέσουν στην ελληνική οικονομία ως την 
31η Δεκεμβρίου του 2015 - από αυτά, τα 
περίπου 12 δισ. ευρώ αποτελούν κοινοτι-
κές ενισχύσεις. 
Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμέ-
να υπουργεία συνεχίζουν να βρίσκονται 
στον πάτο όσον αφορά την απορρόφηση 
κονδυλίων. 

Την τελευταία θέση στον σχετικό πίνακα 
καταλαμβάνει το υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης καθώς το Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμι-
ση» εμφανίζει απορροφητικότητα μόλις 
11,09% (από 5,64% στις αρχές του 2011). 
«Χαμηλή πτήση» πραγματοποιεί και το 
υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής καθώς το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφό-
ρος Ανάπτυξη» εμφανίζει απορροφητικό-
τητα 24,39%, ενώ το πρόγραμμα «Ενίσχυ-
ση της Προσπελασιμότητας» του υπουρ-
γείου Υποδομών βρίσκεται στο 34,9%, το 

πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του 
υπουργείου Οικονομικών στο 21,5%, το 
πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά βίου 
Μάθηση» του υπουργείου Παιδείας στο 
24,6%. Τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα 
(59,5%) παρουσιάζει το πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Πακέτο» για μικρομεσαίους
Το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε 
συνεχείς διαπραγματεύσεις με την ΕΤΕπ 
με σκοπό να υπογράψει στις 22 Μαρτί-
ου τη συμφωνία για τη σύσταση του Τα-
μείου Εγγυήσεων. Εγγυήσεις 500 εκατ. 
μέσα από το ΕΣΠΑ θα μοχλευθούν από 
την ΕΤΕπ ώστε να διοχετευθεί ρευστότη-
τα ως και 1,5 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μέσω των ελληνικών εμπο-
ρικών τραπεζών αμέσως μετά το Πάσχα. 
Το πρόβλημα πολλών μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων είναι ότι ακόμη και αν λάβουν 
επιδότηση από το ΕΣΠΑ δυσκολεύονται 
να εξασφαλίσουν ρευστότητα από τις τρά-
πεζες για το υπόλοιπο ποσό που έχουν 
ανάγκη. Και όταν τα καταφέρνουν οι όροι 
είναι δυσμενείς: τα επιτόκια είναι υψηλά 
και ζητούνται εμπράγματες εγγυήσεις.

Στο 33% η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ
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Επιπλοκή στη δημιουργία Ταμείου 
Υποδομών
Επιπλοκή φαίνεται να υπάρχει στο σχέδιο 
της ελληνικής πλευράς για τη δημιουργία 
ενός Ταμείου Υποδομών. Κομβικό ρόλο 
παίζει και σε αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Από τα αδιάθετα κοινοτικά 
κονδύλια προβλέπεται να κατατεθούν 1,5 
δισ. ευρώ στην ΕΤΕπ ώστε και πάλι μέσω 
μόχλευσης να αυξηθεί το ποσό (οι εκτι-
μήσεις κάνουν λόγο για 3 - 3,5 δισ. ευρώ) 
που θα μπορούσε να διατεθεί στη συνέ-
χεια για υποδομές στρατηγικής σημασίας, 
όπως οι αυτοκινητόδρομοι, η επεξεργα-
σία απορριμμάτων, η εγκατάσταση δικτύ-
ου οπτικών ινών κ.ά. 

Ωστόσο η ΕΤΕπ θα ήθελε κάτι ευρύτερο. 
Ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετηθεί μια 
συνολική λύση, βάσει της οποίας να της 
δοθούν περισσότερα χρήματα από τα κοι-
νοτικά ταμεία (ορισμένες πληροφορίες 
κάνουν λόγο ακόμη και για 7 δισ. ευρώ) 
και στη συνέχεια, αφού γίνει η μόχλευση 
αυτού του ποσού, να διαμοιραστούν χρή-
ματα στις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ένας από τους λόγους για τους 
οποίους η ΕΤΕπ τηρεί επιφυλακτική στά-
ση είναι ότι δεν επιθυμεί να εκτεθεί στον 
κίνδυνο να απολέσει την αξιολόγηση ΑΑΑ 
που έχει αν παράσχει δάνεια με υψη-
λό ρίσκο. Παράλληλα, η ελληνική πλευ-
ρά θέλει να διασφαλίσει ότι τα δάνεια που 
πιθανόν να λάβει θα είναι και συμφέρο-
ντα, καθώς το 1,5 δισ. ευρώ που θα δώσει 
στην ΕΤΕπ θα αποτελεί ουσιαστικά κεφά-
λαιο έναντι δανείων.

Το δεύτερο σχέδιο δεν αναμένεται να 
αποδώσει αποτελέσματα άμεσα. Ο ορίζο-
ντας για την έναρξη της υλοποίησής του 
είναι ο προσεχής Μάιος. Για να γίνει αυτό 
θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολο-
κληρωθεί η έγκριση, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενός Κα-
νονισμού που εκκρεμεί. Αυτό προβλέπε-
ται να γίνει περί τα τέλη Μαΐου, αλλά η Ελ-
λάδα φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει τη 
δική της προεργασία ως τότε για να μη 
χαθεί επιπλέον χρόνος. 

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν πάντως 
ότι σημείο-«κλειδί» για να προχωρήσει το 
σχέδιο της χρηματοδότησης των μεγάλων 
έργων υποδομής είναι ο συνδυασμός του 
με την αυξημένη εποπτεία που σχεδιάζε-
ται αυτή την περίοδο από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. 
Το 2012 «έτος ΕΣΠΑ»
Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση έχει χαρα-
κτηρίσει το τρέχον έτος 2012, ως «έτος 
ΕΣΠΑ» υπογραμμίζοντας ότι η απορρό-
φηση των κονδυλίων του κοινοτικού αυ-
τού προγράμματος μετά και τη σημαντική 
μείωση της ελληνικής συμμετοχής που 
έχει εξασφαλιστεί, θεωρείται ως αδήριτη 
ανάγκη για τη σταθεροποίηση της οικονο-
μίας και την προσπάθεια ανάκαμψης από 
την ύφεση που μαστίζει τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει ότι έχει θέ-
σει άμεσες προτεραιότητες για το 2012 την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης 
του ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με τη δημιουρ-
γία του νέου εργαλείου προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα όπως η 
γραφειοκρατία και ο αναχρονιστικός σχε-
διασμός μιας σειράς δράσεων που αποτε-
λούσε τροχοπέδη για την προώθηση του 
προγράμματος.
Οι ενέργειες αυτές προσδοκά ότι θα συμ-
βάλουν στην απορρόφηση του ποσού των 
3,73 δις ευρώ που έχει δεσμευθεί η κυ-
βέρνηση μέσω του μνημονίου ότι θα δι-
οχετεύσει από το πρόγραμμα αυτό στην 
αγορά μέχρι το τέλος του 2012 για την 
υλοποίηση μιας σειράς έργων δράσε-
ων και παρεμβάσεων νέων και παλιών.  
Μάλιστα, όπως δηλώνει δια των αρμοδί-
ων υπουργών της  ήδη έχουν αρχίσει από 
τους τελευταίους μήνες του περασμένου 
χρόνου να φαίνονται κάποια θετικά ση-
μάδια με την εξασφάλιση 400 εκατ. ευρώ 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδό-
τηση των απαλλοτριώσεων, τη διάθεση 
ανάλογου κονδυλίου στους ΟΤΑ αλλά και 
την πληρωμή οφειλών στους εργολήπτες 
από έργα που είχαν ολοκληρώσει και κα-
θυστερούσαν τις πληρωμές τους, τόσο ο 
στενός όσο και ο ευρύτερος δημόσιος το-
μέας καθώς και οι ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση έχει δε-
σμευθεί ότι μέσα στο τρέχον έτος θα κα-

λυφθούν ακόμη αιτήματα που εκκρεμούν 
ύψους 647 εκατ. ευρώ για αποπληρωμές 
της περιόδου 2000-2006, καθώς και 1,2 
δισ. ευρώ των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων που ανεβάζουν το ποσό 
που θα εισπραχθεί μέσα στο 2012 στα 1,9 
δισ. ευρώ και αποτελεί το 42% των εσό-
δων του ΠΔΕ για το 2012. Συγκεκριμένα 
το ποσό των 3,73 δις ευρώ που θα διοχε-
τευθεί στην αγορά το 2012 εκτιμάται ότι θα 
απορροφηθεί στο σύνολό του και αποτε-
λεί μέρος του συνόλου των 7,62 δισ. ευρώ 
που προβλέπει το νέο μνημόνιο για τις 
απαιτήσεις πληρωμών κατά την απορρό-
φηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής μέχρι το τέλος του 2013.
Ο στόχος που έχει τεθεί είναι φέτος να 
απορροφηθεί το πρώτο εξάμηνο ποσό 
ύψους 1,231 δις ευρώ από τα 3,73 δισ. 
ευρώ που πρόκειται να απορροφηθούν 
μέχρι το τέλος του χρόνου, από τα οποία 
επισημαίνεται πως τα 2,85 δισ. ευρώ θα 
προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Τα-
μείο Συνοχής και τα υπόλοιπα 880 εκατ. 
ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Τα-
μείο (ΕΚΤ).
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι απαιτήσεις 
για το επόμενο έτος (2013) εκτιμάται ότι θα 
ανέλθουν στα 3,89 δισ. ευρώ συνολικά, 
κονδύλια που επιμερίζονται σε 3 δισ. ευρώ 
του ΕΤΠΑ και 890 εκατ. ευρώ του Ευρω-
παϊκού Κοινοτικού Ταμείου ΕΚΤ. 

Διαδικασίες για αποτροπή 
καθυστερήσεων
Για να πετύχει η κυβέρνηση τους στό-
χους αυτούς για τα αιτήματα πληρω-
μής και τα μεγάλα έργα στην απορρόφη-
ση των κοινοτικών κονδυλίων θα πρέ-
πει να ακολουθήσει διάφορες διαδικασί-
ες. Έτσι μέσα στο πρώτο τρίμηνο θα πρέ-
πει να παρέχει στοιχεία δαπανών για στο-
χευμένα και μη στοχευμένα μέτρα ήσσο-
νος σημασίας κρατικών ενισχύσεων που 
συγχρηματατοδοτούνται από διαρθρωτι-
κά κονδύλια τα δυο προηγούμενα χρόνια.
Από το Μνημόνιο έχουν τεθεί χρονικά 
περιθώρια για την ολοκλήρωση της δι-
αδικασίας με βάση τα οποία στο πρώ-
το τρίμηνο του χρόνου θα έχει εγκριθεί 
και εφαρμοστεί νομοθεσία για τη συντό-
μευση των προθεσμιών, που απαιτούνται 
για τις σχετικές νομικές διαδικασίες, την 
απλούστευση των διαδικασιών ανάθεσης 

των συμβάσεων καθώς και των απαλ-
λοτριώσεων γης, ενώ το δεύτερο τρίμη-
νο θα δεσμευθούν κονδύλια για την ολο-
κλήρωση της εφαρμογής και του κλεισί-
ματος των έργων του Ταμείου Συνοχής 
2000-2006, καθώς και ημιτελών έργων το 
ύψος των οποίων ανέρχεται σε 260 εκατ. 
ευρώ που περιλαμβάνονται στην τεκμη-
ρίωση του κλεισίματος του επιχειρησι-
ακού προγράμματος της ίδιας χρονικής 
περιόδου, αλλά και την κάλυψη της απαι-
τούμενης εθνικής συνεισφοράς συμπε-
ριλαμβανομένων και των μη επιλέξιμων 
δαπανών όπως θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν αυτές που αφορούν στην εξα-
γορά γης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος 2007-2013.

Επίσης το επόμενο διάστημα θα είναι δι-
αθέσιμο στο κοινό το διαδικτυακό εργα-
λείο παρακολούθησης των διαδικασιών 
έγκρισης των προτάσεων για την υλοποί-
ηση των δημοσίων έργων , ενώ στο τρίτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα προσδι-
ορίσει η κυβέρνηση τα απαραίτητα ποσά 
από το ΕΤΠΑ εντός των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων 2007-2013 για την πρώτη 
κατανομή στο μηχανισμό εγγυήσεων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Μέσα επίσης στο δεύτερο τρίμηνο πρέπει 
να ληφθούν μέτρα για την επιτάχυνσης της 
απορρόφησης και την απλούστευση της 
υλοποίησης των έργων με χαρτογράφη-
ση των ευθυνών και κατάργηση των στα-
δίων που θεωρούνται περιττά , όπως και 
την ενοποίηση των διαχειριστικών ικανο-
τήτων κατά περίπτωση όπως, για παρά-
δειγμα, επεξεργασία αποβλήτων, σύμφω-
να με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρι-
σης και ελέγχου, ενώ από το πρώτο τρίμη-
νο μετά την αύξηση των ποσοστών συγ-
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στο 95% του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση πρέ-
πει να καθιερώσει τα κατάλληλα εργαλεία 
παρακολούθησης για τα έργα προτεραιό-
τητας τα οποία πρέπει μέχρι το 2015 να εί-
ναι λειτουργικά. Παράλληλα θα πρέπει να 
αναφέρει στην Κομισιόν τα τελικά αποτε-
λέσματα ενεργοποίησης ή εξάλειψης των 
έργων που βρίσκονται σε αδράνεια, όπως 
αυτά που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
δεν έχουν ακόμα υπογραφεί συμβάσεις 
μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζο-
νται σε εθνικό επίπεδο.
Τέλος, για τα επιλεγμένα έργα, η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να καθορίσει τους όρους 
που πρέπει να πληρούνται για να συνεχί-
σει η συγχρηματοδότηση, ενώ θα πρέπει 
να δημιουργήσει κεντρική βάση δεδομέ-
νων για τον έλεγχο των αποζημιώσεων 
και του χρονικού διαστήματος που με-
σολαβεί για την ολοκλήρωση απαλλοτρι-
ώσεων που πραγματοποιήθηκαν για την 
υλοποίηση των έργων που συγχρηματο-
δοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συ-
νοχής.

181 έργα προτεραιότητας
Όπως προαναφέραμε, η Κομισιόν έχει 
αναλάβει μέσω του επιτρόπου Γιοχάνες 
Χαν τη στενή παρακολούθηση 181 έρ-
γων συνολικού προϋπολογισμού 11,5 δισ. 
ευρώ σε μια προσπάθεια να προωθηθούν 
κατά προτεραιότητα για την ενίσχυση της 
απασχόλησης. Συγκεκριμένα  σε συνερ-
γασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής έχει καταρτιστεί ένας κατάλο-
γος 181 έργων προτεραιότητας που συγ-
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χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΚΤ, συνολικού προϋπο-
λογισμού 11.514.124.998 ευρώ.

Στον κατάλογο των έργων προτεραιότη-
τας περιλαμβάνονται:
• 166 έργα - ομάδες έργων και δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
το Ταμείο Συνοχής, συνολικού προϋπο-
λογισμού 10.529.792.517 ευρώ, για την 
υλοποίηση των οποίων μέχρι το τέλος 
του 2015 υπολογίζεται ότι θα προκύψει 
συνολική απασχόληση που αντιστοιχεί 
σε 126.514 ανθρωποέτη εργασίας. Επί-
σης, μετά την ολοκλήρωση των έργων 
προβλέπεται να δημιουργηθούν περίπου 
4.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
• 15 έργα - ομάδες έργων και δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, συνολικού 
προϋπολογισμού 984.332.481 ευρώ, κατά 
τη διάρκεια των οποίων, μέχρι το τέλος του 
2015 υπολογίζεται ότι θα προκύψει συνολι-
κή απασχόληση που αντιστοιχεί σε 124.896 
ανθρωποέτη εργασίας. Επίσης, μετά την 
ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται να 
δημιουργηθούν περίπου 100.000 μόνιμες 
θέσεις εργασίας.

Οι ενότητες των έργων 
προτεραιότητας του ΕΣΠΑ
Τα 166 έργα που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής είναι:
- Στον τομέα της καινοτομίας περιλαμ-
βάνονται 10 έργα συνολικού προϋπο-
λογισμού 371.856.948 ευρώ. Ενδεικτι-
κά αναφέρονται τα έργα: Κατασκευή κτι-
ρίου «Τεχνητής Νοημοσύνης» του Τε-
χνολογικού Ινστιτούτου Κρήτης, προ-
ϋπολογισμού 3.059.023 ευρώ. Corallia 
(micro-elecronics clusters), προϋπολογι-
σμού 37.700.000 ευρώ.
- Στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνο-
νται 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 
690.532.633 ευρώ, μεταξύ των οποίων 
είναι: Πιλοτική αξιοποίηση γεωθερμικού 
πεδίου Ερατείνου στο Δήμο Νέστου, προ-
ϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Διασύνδε-
ση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δι-
ασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης, 
προϋπολογισμού 127.119.047 ευρώ.
- Στον τομέα της επιχειρηματικότητας για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνο-
νται 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 
924.313.675 ευρώ, μεταξύ των οποίων 
το έργο: Εξωστρέφεια - ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 

30.000.000 ευρώ.

- Στον τομέα της χρήσης νέων τεχνο-
λογιών για την υποστήριξη της Διοι-
κητικής μεταρρύθμισης και βελτίω-
ση της παραγωγικότητας, περιλαμβάνο-
νται 11 έργα συνολικού προϋπολογισμού 
648.345.314 ευρώ, μεταξύ των οποίων  τα 
έργα: Ψηφιακό σχολείο, προϋπολογισμού 
152.630.000 ευρώ. RURAL broadband, 
προϋπολογισμού 140.000.000 ευρώ.

- Στον τομέα των μεταφορών προωθεί-
ται  η κατασκευή: Των 5 αυτοκινητοδρό-
μων με συμβάσεις παραχώρησης συ-
νολικού προϋπολογισμού 1.597.210.942 
ευρώ. 39 οδικών έργων συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1.400.202.831 ευρώ, μεταξύ 
των οποίων είναι  τα έργα: Βελτίωση της 
Εθνική Οδός Πάτρα - Πύργος στο τμήμα 
της Κυλλήνης προϋπολογισμού 7.936.720 
ευρώ. Κατασκευή της οδού Ηγουμενί-
τσα - Πρέβεζα. Αναβάθμιση του τμήμα-
τος Καρτέρι - Γερακάρι – Πάργα, προϋ-
πολογισμού 45.000.000 ευρώ. Αναβάθ-
μιση της οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ της 
2ης γεωγραφικής Ενότητας της Αιτωλο-
ακαρνανίας προϋπολογισμού 11.350.000 
ευρώ. Κατασκευή της οδού σύνδεσης 
του Ακτίου με την Ιόνια Οδό προϋπολο-
γισμού 212.832.896 ευρώ. 6 έργων κα-
θαρών αστικών μεταφορών, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.008.096.590 ευρώ, 
όπως: Επέκταση της γραμμής 3 του με-
τρό Αθηνών, τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς, 
προϋπολογισμού 314.217.350 ευρώ και 
Μετρό Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 
323.000.000 ευρώ.

- 11 έργων επεκτάσεων και εκσυγχρονι-
σμού λιμένων, συνολικού προϋπολογι-
σμού 230.198.155 ευρώ, μεταξύ των οποί-
ων είναι τα έργα: Εκσυγχρονισμός λιμένα 
Κύμης, προϋπολογισμού 8.979.000 ευρώ. 
Κατασκευή προβλήτα στο λιμάνι της Σύ-
μης, προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ. 
Φάση Γ’ του λιμένα Ηγουμενίτσας προ-
ϋπολογισμού 53.722.500 ευρώ. Λιμάνι 
Κατακόλου, προϋπολογισμού 20.000.000 
ευρώ.  Λιμάνι Λαυρίου, προϋπολογισμού 
37.000.000 ευρώ.

- Ενός έργου αεροδρομίου που αφο-
ρά στην ολοκλήρωση του αεροδρομίου 
Μακεδονία προϋπολογισμού 72.421.368 
ευρώ.

- 10 σιδηροδρομικών έργων, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.484.404.131 ευρώ, με-
ταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το έργο:  
Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηρο-
δρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων 
Τιθορέα – Λιανοκλάδι - Δομοκός, προϋ-
πολογισμού 474.099.000 ευρώ.

- Στον τομέα του περιβάλλοντος περιλαμ-
βάνονται 29 έργα και ομάδες έργων, συ-
νολικού προϋπολογισμού 1.744.671.817 
ευρώ, μεταξύ των οποίων  τα έργα: Κλεί-
σιμο των παράνομων χωματερών, προ-
ϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ.  Σταθ-
μός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βο-
ρειοδυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, προϋ-
πολογισμού 12.213.215 ευρώ. Αποκατά-
σταση ρέματος Εσχατιάς στην οδό Φλέβα, 
προϋπολογισμού 9.550.000 ευρώ. Ολο-
κλήρωση του εσωτερικού δικτύου απο-
χέτευσης του Δήμου Λευκανίων - Πυρ-
γιωτικών - Εξώση, προϋπολογισμού 
1.700.000 ευρώ. Εργασίες για την προστα-
σία της λίμνης Καστοριάς, προϋπολογι-
σμού 10.000.000 ευρώ.

Στον τομέα του πολιτισμού και του τουρι-
σμού περιλαμβάνονται 15 έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού 140.235.540 ευρώ, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα έργα: Συ-
ντήρηση και ανακατασκευή των μνημεί-
ων της Ακρόπολης, προϋπολογισμού 
8.000.000 ευρώ. Διαπλάτυνση του δι-
αύλου της Λευκάδας, προϋπολογισμού, 
22.631.000 ευρώ. Υποθαλάσσιο μουσείο 
και καταδυτικό πάρκο Αλοννήσου και 
Σκοπέλου, προϋπολογισμού 1.500.000 
ευρώ.

Στον τομέα των υποδομών υγείας και εκ-
παίδευσης περιλαμβάνονται 18 έργα, συ-
νολικού προϋπολογισμού 217.302.571 
ευρώ, μεταξύ των οποίων και τα έργα: 
Ολοκλήρωση του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αγρινίου, προϋπολογισμού 58.560.071 
ευρώ. Δημιουργία νέου τμήματος επει-
γόντων του νοσοκομείο Φιλιατών Ηγου-
μενίτσας, προϋπολογισμού 10.375.770 
ευρώ. Αναβάθμιση του κεντρικού κτι-
ρίου του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» 
της Πάτρας, προϋπολογισμού 20.739.217 
ευρώ. Κατασκευή και εξοπλισμός νέας 
πτέρυγας στο νοσοκομείο Κομοτηνής δυ-
ναμικότητας 200 κλινών, προϋπολογι-
σμού 50.000.000 ευρώ.
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ΠΕΣΕΔΕ
Το ΤΣΜΕΔΕ να καταστεί αυτοδιοικούμενο Ταμείο

Η ΠΕΣΕΔΕ με ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη αντίθε-
σή της για το ύφος, τους χαρακτηρισμούς και τις απειλές που 
εξέφρασαν κυβερνητικοί παράγοντες κατά της διοίκησης του 
ΕΤΑΑ και των άλλων Ταμείων τα οποία, προκειμένου να προ-
στατεύσουν τους ασφαλισμένους τους αρνήθηκαν, με αποφά-
σεις τους να συμμετάσχουν στο υποχρεωτικό «κούρεμα» των 
ελληνικών ομολόγων, ενώ ταυτόχρονα ζητά το ΤΣΜΕΔΕ να κα-
ταστεί αυτοδιοικούμενο ταμείο για την διασφάλιση των αποθε-
ματικών του, για την εξασφάλιση της καταβολής των συντάξε-
ων και των κοινωνικών παροχών του.
Σημειώνουμε ότι η απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ για μη συμμε-
τοχή στο «κούρεμα» των ομολόγων, ελήφθη μετά από τις πο-
λυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις των μηχανικών όλης της 
χώρας, που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και 
όλων των φορέων των τεχνικών (φυσικά και της ΠΕΣΕΔΕ, που 
με ανακοινώσεις της κάλεσε τα μέλη της να συμμετάσχουν), 
που κορυφώθηκαν με την μεγαλειώδη Παντεχνική συγκέ-
ντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2012 έξω 
από το υπουργείο Εργασίας.
Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ, που υπογρά-
φουν ο πρόεδρός της Κ. Σαββίδης και ο Γεν. Γραμματέας της Γ. 
Μπαρμπούτης, αναφέρονται τα εξής:
«Μη άσκηση υπεύθυνης διοίκησης διαπίστωσε ο Γενικός 
Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Ηλ. Πλασκοβί-
της, απειλώντας με αντικατάσταση τις διοικήσεις των ασφα-
λιστικών ταμείων που δεν συμφώνησαν στη συμμετοχή τους 
στο PSI.
Είναι ο τρίτος κυβερνητικός παράγοντας μετά τον Πρωθυ-
πουργό κ. Παπαδήμο και τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικο-
νομικών κ. Βενιζέλο που διατυπώνει την απειλή αυτή.
Η διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ εκφράζει την έκπληξή της αλλά και 
την έντονη αντίθεσή της για το ύφος, τους χαρακτηρισμούς και 
τις απειλές των παραπάνω, ενέργειες που παραπέμπουν σε 
εποχές «αποφασίζουμε και διατάσσουμε».
Η διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ επικροτεί απολύτως τις αποφάσεις 

των ταμείων αυτών και ειδικά του ΕΤΑΑ, ταμείο στο οποίο 
μετέχει υποχρεωτικά και χωρίς την θέλησή μας από το 2008 
και το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), που μέχρι τότε ήταν το υγιέστερο 
ασφαλιστικό ταμείο της χώρας.
To ETAA ορθώς αρνήθηκε να συμμετέχει στο «κούρεμα» των 
ελληνικών ομολόγων, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος, στην 
οποία κατέθετε υποχρεωτικά τα αποθεματικά του με βάση τον 
αντισυνταγματικό νόμο 2469/1977, τα επένδυσε σε ελληνικά 
ομόλογα, χωρίς να ρωτήσει καν την διοίκηση του Ταμείου, γε-
γονός που όφειλαν να γνωρίζουν οι κυβερνώντες και να το συ-
νυπολογίσουν σοβαρά πριν αρθρώσουν απειλητικό λόγο κατά 
της διοίκησης του ΕΤΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους επίσης ότι
το κράτος ουδέποτε κατέβαλε τη συμμετοχή του σύμφωνα με 
τον νόμο περί τριμερούς χρηματοδότησης, που σήμερα υπο-
λογίζεται ότι ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.
Η Διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ τονίζει ότι το ταμείο των 120.000 μη-
χανικών αποτελεί και σήμερα τον πλέον βιώσιμο ασφαλιστι-
κό φορέα, παρά την μηδενική κρατική ενίσχυση και παρά την 
οφειλή των 600 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ του δημοσί-
ου. Επιπλέον και σύμφωνα με τον νόμο 3863/2010 ειδικά για το 
ΕΤΑΑ προβλέπεται διακοπή από το 2015 και εντεύθεν η οποια-
δήποτε συμμετοχή του κράτους.
Δεν αντιλαμβανόμαστε την απαίτηση των κυβερνώντων το 
ΕΤΑΑ και το ΤΣΜΕΔΕ να προσφέρουν σημαντικότατο μέρος 
των αποθεματικών τους συμμετέχοντας υποτίθεται στη μείωση 
των χρεών της χώρας κατά 105 δις € και αμέσως μετά οι ίδιοι 
να την χρεώνουν με νέα δάνεια 130 δις €. Δεν αντιλαμβανό-
μαστε τη λογική της θυσίας των ασφαλιστικών ταμείων καθώς 
και της πολύ σύντομα διαφαινόμενης αδυναμίας τους να κα-
λύψουν τις συντάξεις ακόμα και στο σημερινό επίπεδο που τις
υποβίβασαν οι διοικούντες τη χώρα, προκειμένου μετά από 8 



χρόνια θυσιών όλων μας να φθάσουμε να οφείλουμε όσα και 
πριν το πρώτο μνημόνιο.
Κατόπιν των παραπάνω η διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ ζητά το 
ΤΣΜΕΔΕ να καταστεί αυτοδιοικούμενο ταμείο για τη διασφά-
λιση των αποθεματικών του, για την εξασφάλιση της καταβο-
λής των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών του. Το αυ-
τοδιοίκητο αυτό θα το επιδιώξει σε συνεργασία με τις άλλες 
πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, τις λοιπές οργανώσεις 
των μηχανικών και φυσικά με το ΤΕΕ. Η διάσωση και η ανε-
ξαρτητοποίηση του Ταμείου ήταν και είναι ένας από τους βασι-
κούς λόγους των πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων 
των μηχανικών όλης της χώρας, που πραγματοποιήθηκαν με 
πρωτοβουλία του ΤΕΕ και όλων των φορέων των τεχνικών.
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι το ΤΕΕ κατέθεσε αίτημα για κατεπεί-

γουσα ποινική διερεύνηση της διαχείρισης των αποθεματι-
κών του ΕΤΑΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος στον προϊστάμε-
νο της Εισαγγελίας Εφετών Ι. Σακελλάκο, με μηνυτήρια αναφο-
ρά που υπογράφεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, της Ελληνι-
κή Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλο-
γο, τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετών Αθηνών- Πειραι-
ώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου και τον Φαρμακευτικό Σύλλο-
γο Αττικής.
Κατόπιν τούτων η ΠΕΣΕΔΕ θα στηρίξει τις όποιες ενέργειες του 
ΕΤΑΑ όχι μόνον για την απόφαση περί μη υπαγωγής των ομο-
λόγων που κατέχει στο PSI, αλλά και την διεκδίκηση και επι-
στροφή στο ακέραιο με κάθε νόμιμο τρόπο όλων των αποθε-
ματικών του που υποχρεωτικά είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα 
της Ελλάδας».
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ΤΕΕ – ΔΣΑ
Με προσφυγή στο ΣτΕ ζητούν την κατάργηση των νέων υπέρογκων 
ασφαλιστικών εισφορών
Με προσφυγή ενώπιον του Συβουλίου της Επικρατείας, την 
οποία κατέθεσαν ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, και 
ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννης Δ. 
Αδαμόπουλος, ζητούν την ακύρωση των διοικητικών πρά-
ξεων με τις οποίες καθορίστηκαν οι καταβλητέες για το έτος 
2011 ασφαλιστικές εισφορές, μέσω των οποίων θεσπίζονται 
αυξημένα ποσά για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (ΤΑΝ και 
ΤΣΜΕΔΕ).
Με την αίτηση ακύρωσης καταδεικνύονται οι πολλαπλές 
πλημμέλειες των προσβαλλόμενων πράξεων, οι οποίες είχαν 
ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των ασφαλισμένων των ως 
άνω ταμείων, κατά πλήρη αντίθεση προς το ισχύον νομοθετι-
κό καθεστώς και αφού προηγήθηκε σειρά νομοθετικών πα-
ρεκβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με το ν. 3986/2011 επήλθε αύξηση των πο-
σών των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, καθιερώθη-
κε εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ, ενώ επιπλέον θεσμοθετήθηκε (εκ 
των υστέρων, μάλιστα, και αναδρομικά) η ανά τριετία υποχρε-
ωτική μετάταξη των ασφαλισμένων στην επόμενη ασφαλιστι-
κή κατηγορία.
Όπως τονίζουν οι κ.κ. Σπίρτζης και Αδαμόπουλος «οι επιστη-
μονικοί μας κλάδοι, με βαθιά πίστη στην ανεξαρτησία των θε-
σμών, προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και επιδιώκουν την ακύ-
ρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, η πρόδηλη παρανομία 
των οποίων προσβάλλει βάναυσα το κράτος δικαίου, καταλύ-
οντας παράλληλα κάθε έννοια κοινωνικού κράτους και κοι-
νωνικής δικαιοσύνης».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 6 Φεβρουαρίου 2012 
το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, αναφέρονται τα εξής:

Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι 
οποίοι την 01/01/2007 είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε 
ετών και είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Επικουρι-
κής Ασφάλισης (αρ.13 Ν.3518/06), διαγράφονται από τον Κλά-
δο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ/ΤΕΑΜΕΔΕ αναδρο-
μικά από 01/01/2007, τα δε ποσά των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που τους παρακρατήθηκαν επιστρέφονται ως αχρεω-
στήτως καταβληθέντα , μετά από υποβολή σχετικής αίτησης 
(άρθρ.59Ν3996/11)

Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), 
οι οποίοι την 01/01/2007 είχαν ηλικία άνω των πενήντα και 
έως πενήντα πέντε ετών και είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον 
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ( αρ.13 Ν.3518/06), ασφαλίζο-
νται πλέον προαιρετικά (αρ.59Ν.3996/11), και δικαιούνται να 
ζητήσουν την διαγραφή τους αναδρομικά από 01/01/2007 και 
επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που τους παρακρα-
τήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μετά από υποβολή 
σχετικής αίτησης.

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΔΕ για τους παλαιούς ασφαλισμένους



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΙΚΑ
Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με ρύθμιση των οφειλών 
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Καθιερώνεται η δυνατότητα αναστολής λήψης αναγκαστικών 
μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού 
διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ. ή την ρύθμιση αυτών έως και δέκα (10) ισόποσες μη-
νιαίες δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4038/2012 (ΦΕΚ. 
14 /τ.Α’/ 02-02-2012), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα, στις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπεται 
η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και 
λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες:

Α. Υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Ιδρύματος.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών ει-
σφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2011και έκπτω-
ση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο-
ρών από 1/1/2012 και εφεξής.

Δ) Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί 
του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τε-
λευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 
31/12/2011 οφειλής.
Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της 
κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο 
του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφο-
ρών του τελευταίου τριμήνου του 2011 και σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00 €).

Β. Ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το εδ. β’ παρ. 1 του 
άρθρου 21 του ν.4038/11 με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Ιδρύματος μέχρι την 30.03.2012.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών ει-
σφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2011.

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο-
ρών από 1/1/2012 και εφεξής.

Δ) Εφάπαξ καταβολή ή καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την
30.04.2012.

Ε) Τρόπος ρύθμισης:

1. εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνι-
αίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) επί 
των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύν-
σεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

2. ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαί-
ες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων εί-
σπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποί-
ος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμι-
σης των οφειλών του και καταβάλει την πρώτη δόση. Συνεπώς, 
οι οφειλέτες θα πρέπει άμεσα μετά την διεκπεραίωση των αι-
τήσεών τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., 
να προβαίνουν στην καταβολή της πρώτης δόσης για την έντα-
ξη σε καθεστώς αναστολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Προσοχή, στις παρούσες διατάξεις εντάσσονται οφειλές προς 
το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία (προ-
αιρετική ασφάλιση, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, απο-
κλειστικές νοσοκόμες κ.α.).

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώ-
λεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισής τους και εφόσον 
δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατά-
ξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπό-
θεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και 
των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων 
προσθέτων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 
του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις δια-
τάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθ-
μισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους 
όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενη-
μερότητας για την είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, 
με παρακράτηση το ποσό δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθ-
μισης, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτι-
κό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε 
περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα παρακρατείται 
πλέον των δύο (2) δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου.
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ΘΕΜΑ

Προτάσεις για την αναβάθμιση της επίβλεψης των Δημοσίων Έργων
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Το ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ κατά τη συνεδρίασή του στις 18 Οκτωβρί-
ου 2011, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Κ. Σαββίδη, 
έλαβε μία σημαντική απόφαση με τίτλο: «ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: Ουσιαστικοποίηση επίβλεψης με αναβάθμιση 
Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών & συνέργεια Ιδιωτικού Το-
μέα», που περιλαμβάνει ουσιαστικές προτάσεις για μια ανα-
βαθμισμένη και απαλλαγμένη από τις γνωστές στρεβλώσεις 
επίβλεψη των Δημοσίων Έργων. Την απόφαση αυτή που πα-
ρουσιάζουμε στη συνέχεια, το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ κοινο-
ποίησε και στις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις, ώστε 
να προκύψει κοινό πλαίσιο δράσης και προτάσεων. 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή των Δημοσίων Έργων, αποτελεί συνισταμένη και 
προϊόν πολλών παραγόντων και δράσεων, συνεχώς αυξανο-
μένων σε αριθμό και συνθετότητα, λόγω και της εξέλιξης της τε-
χνολογίας (διεύρυνσης δυνατοτήτων), της ανόδου των κοινωνι-
κών απαιτήσεων (ποιότητας ζωής, προστασίας περιβάλλοντος 
κ.λπ.) και των αλλαγών των οικονομικών δεδομένων (συγκε-
ντροποίηση κεφαλαίων, πολυεπίπεδος ανταγωνισμός) κ.λπ.
Εν τούτοις το κλασσικό επιγραμματικό «τρίπτυχο» όσον αφορά 
τους βασικούς παράγοντες στους οποίους στηρίζεται η υλο-
ποίηση των έργων, που είναι η Μελέτη, η Κατασκευή και η Δι-
οίκηση – Επίβλεψη, δεν έχει χάσει την επικαιρότητά του. Είναι 
βέβαιο, ότι όσο και αν έχει αυξηθεί η βαρύτητα και η επιρροή άλ-
λων παραμέτρων επιτυχούς παραγωγής των έργων (προγραμ-
ματισμός, περιβαλλοντική διάσταση, ποιοτική θεώρηση, χρημα-
τοδότηση κ.λπ.), το τελικό αποτέλεσμα των έργων εξακολουθεί 
κατά κύριο λόγο να στηρίζεται στους πιο πάνω 3 παράγοντες της 
τελευταίας φάσης της κατασκευής και της απόδοσής τους για 
χρήση στο κοινωνικό σύνολο.
Σ’ αυτό το βασικό τρίπτυχο παραγόντων, η επίβλεψη ίσως απο-
τελεί τον πιο κρίσιμο, γιατί ασκείται στην τελευταία φάση κατα-
σκευής του έργου, χωρίς να έχει περιθώρια μετακύλισης τυχόν 
λαθών ή παραλείψεων για διόρθωση σε επόμενη φάση – αντί-
θετα έχει την ευθύνη και την υποχρέωση της διόρθωσης τυχόν 
ελλείψεων και αδυναμιών των προηγούμενων φάσεων συμπε-
ριλαμβανομένων και των οφειλόμενων σε ελλείψεις μελετών ή 
ανεπάρκειας του κατασκευαστή. Κι’ αυτό διότι όποια αδυναμία 
«ξεφύγει» στη φάση της κατασκευής από την επίβλεψη του έρ-
γου, αυτή θα παραμείνει και θα μειώνει την ανταπόκριση του έρ-
γου στον προορισμό του στο διηνεκές, με αντίστοιχη υποβάθμι-
ση του επιτελούμενου οφέλους τόσο από ποιοτική, όσο και από 
οικονομική άποψη, ή και τις 2 μαζί.
Η παρουσίαση των θεμάτων που αφορούν την επίβλεψη των 
Δημοσίων έργων στην Ελλάδα, το ρόλο και τη σημασία της στην 

παραγωγή των έργων, τα καθήκοντα και τα προσόντα του προ-
σωπικού, το νομοθετικό πλαίσιο, τις παρουσιαζόμενες δυσλει-
τουργίες και προτάσεις βελτίωσης, είναι γνωστά και έχουν ανα-
λυθεί κατά καιρούς. Εδώ επιχειρείται μια επιγραμματική πα-
ρουσίαση των κυριοτέρων από τα θέματα αυτά, και πιο συγκε-
κριμένα των υφισταμένων ιδιομορφιών και ιδιαιτεροτήτων του 
τομέα, των παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών και ορισμένων 
προτάσεων βελτίωσης, σε σχέση και με τις σημερινές συγκυρί-
ες και συνθήκες.

ΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Είναι φανερό ότι η επίβλεψη των Δημοσίων έργων σε σχέση με 
τα ιδιωτικά, παρουσιάζει σοβαρές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότη-
τες, που προκαλούν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
την επίβλεψη των ιδιωτικών έργων, οι οποίες επιγραμματικά 
συνίστανται στα εξής:
-Η πιο σοβαρή ιδιαιτερότητα συνίσταται στην υποκατάστα-
ση και εκπροσώπηση κατά την παραγωγή των έργων, και του 
«ιδιοκτήτη» του έργου που είναι το σύνολο της κοινωνίας, και 
δεν έχει την δυνατότητα να εκφράσει άμεσα τις απόψεις, παρα-
τηρήσεις, στόχους σχεδιασμού, οικονομικά πλαίσια κ.λπ., που 
στα ιδιωτικά έργα εκφράζονται άμεσα από τον ιδιοκτήτη. Διευ-
κρινίζεται βέβαια ότι η πιο πάνω εκπροσώπηση από τις υπηρε-
σίες διοίκησης – επίβλεψης των έργων, συνιστά τη «Διοικητι-
κή εκπροσώπηση», με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και ευθύνες, 
ενώ συνολικά η εκπροσώπηση του κοινωνικού συνόλου, γίνε-
ται από κοινού με την «Πολιτική εκπροσώπηση» (Βουλή – Κυ-
βέρνηση – Αυτοδιοίκηση) στην οποία ανήκει η ευθύνη και η αρ-
μοδιότητα για θέματα κατευθυντήριων επιλογών και λήψης βα-
σικών αποφάσεων. Επισημαίνεται ότι στην Πολιτική εκπροσώ-
πηση, ανήκει και η ευθύνη για την οργάνωση και εξασφάλιση 
της ικανότητας και επάρκειας της «διοικητικής εκπροσώπησης» 
(υπηρεσίες διοίκησης – επίβλεψης), ώστε να ανταποκρίνεται στο 
ρόλο και τα καθήκοντά της.
-Στην ευρύτερη σημασία των έργων αυτών στη συνολική ανα-
πτυξιακή προσπάθεια της Χώρας και στη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των πολιτών, μέσω της δημιουργίας των κάθε εί-
δους τεχνικών υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων για την 
ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, της δημιουργίας των 
απαιτούμενων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας και παράλ-
ληλα της προστασίας του περιβάλλοντος και της μείωσης των 
επιπτώσεων σε αυτό, από τις δραστηριότητες και τα έργα κάλυ-
ψης των πιο πάνω αναγκών.
-Στην αυξημένη συνθετότητα και βαρύτητα των Δημοσίων έρ-
γων σε σχέση με τα ιδιωτικά, τα οποία χαρακτηρίζονται από με-
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γέθη και προδιαγραφές εξυπηρέτησης ευρύτερων κοινωνικών 
ομάδων, ανελαστικότητα της αναγκαιότητας τους, συνθετότητα 
διαδικασιών λόγω υπαγωγής σε πληθώρα νομοθετικών διατά-
ξεων, (εκτός των καθεαυτό τεχνικών που ισχύουν για όλα τα τε-
χνικά έργα), αναγκαστικούς περιορισμούς της ευελιξίας για εξα-
σφάλιση χρηστής οικονομικής διαχείρισης κ.λπ.
-Τέλος πρόσθετες ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες προκαλού-
νται από το γεγονός της άσκησης της επίβλεψης από την πλευρά 
των Φορέων του Δημοσίου, παράλληλα με εκείνη της πλευράς 
του Αναδόχου, που έχει τις δικές του αρμοδιότητες και ευθύνες, 
και ταυτόχρονα της διενέργειάς της όχι από μεμονωμένα άτομα, 
αλλά από ευρύτερη ομάδα, (Διευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊστα-
μένη Αρχή), της οποίας το προσωπικό επίβλεψης αποτελεί το «αι-
σθητήριο» επί τόπου του έργου, αλλά οι κάθε είδους ενέργειες και 
αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού, με όλες τις απαραίτητες δια-
δικασίες που αυτό συνεπάγεται,(νομοθετημένες και μη).

ΙΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Από τις παραπάνω ιδιαιτερότητες της επίβλεψης των Δημοσίων 
Έργων σε συνδυασμό με τη βασική αρμοδιότητα της τεχνικής 
και οικονομικής παρακολούθησης και ελέγχου της κατασκευής, 
προκύπτει και το σύνολο των αντίστοιχων καθηκόντων και της 
απαιτούμενης συγκρότησης των αντίστοιχων Υπηρεσιών, των 
προσόντων του προσωπικού, των απαιτούμενων μέσων κ.λπ.
Τα βασικά από τα καθήκοντα αυτά, καθώς και ο τρόπος λειτουρ-
γίας των αντίστοιχων Υπηρεσιών των Δημοσίων Φορέων, προ-
βλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, που κατά βάση συνίσταται 
στην κωδικοποίηση με τον Ν. 3669/2008 (βασικά Ν.1418/84, Π.Δ. 
609/85, κλπ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Στα νομοθετήματα αυτά, η επίβλεψη αντιμετωπίζεται ενιαία με 
τη συνολική διοίκηση του έργου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας», πράγμα που είναι βέβαια εύλο-
γο και σωστό.
Η περιγραφή του βασικού καθήκοντος της επίβλεψης, γίνεται στο 

άρθρο 36 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 όπου αναφέρεται ότι: «Η επίβλε-
ψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση απ’ τον ανάδοχο των όρων 
της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου κατά του κανόνες 
της τέχνης ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του».
Επίσης στο άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3669/2008, αναφέρεται ότι 
«στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται η παρακο-
λούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των ερ-
γασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον 
ανάδοχο», ενώ σε άλλα σημεία αναφέρονται διάφορα επί μέ-
ρους καθήκοντα που αφορούν ειδικότερα θέματα, εντασσόμενα 
πάντα στη πιο πάνω γενική αρμοδιότητα.
Είναι όμως φανερό, ότι οι προβλέψεις του νόμου, περιλαμβά-
νουν τα πλέον στοιχειώδη καθήκοντα, και σε καμία περίπτω-
ση δεν καλύπτουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της επίβλεψης 
που απορρέουν από το σύνθετο του ρόλου και των διαδικασιών 
άσκησης του έργου της.
Τα καθήκοντα αυτά, έχουν σχέση με συμπληρωματικές αρμοδι-
ότητες που απορρέουν από τις αναφορές των νόμων και τη δι-
αρκή παρέμβαση και έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων όπως:
- Η πλήρης και σε βάθος γνώση των μελετητικών και συμβατι-
κών προβλέψεων και στοιχείων.
- Η γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου.
- Η έγκαιρη έγκριση των ενσωματούμενων υλικών πριν τη 
φάση τοποθέτησης τους, για αποφυγή «τετελεσμένων» ή καθυ-
στερήσεων και διαφωνιών την τελευταία στιγμή.
- Η διαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής του χρονοδιαγράμ-
ματος και εντοπισμός πιθανών κινδύνων καθυστερήσεων για 
προληπτική αντιμετώπιση.
- Η διαρκής συνεργασία με τους λοιπούς συντελεστές και τον 
Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Η συνεργασία με τους μελετητές και λοιπούς συντελεστές πα-
ραγωγής του έργου (Αυτοδιοίκηση – Οργανισμοί κ.λ.π.).
- Πέραν αυτών κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί η αρμοδιότη-
τα του έγκαιρου εντοπισμού ασυμφωνιών μεταξύ των συμβα-
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τικών όρων ή ελλείψεων των μελετών, που δυσκολεύουν την 
πρόοδο της κατασκευής, ή μειώνουν την ανταπόκριση του έρ-
γου στον προορισμό του, ώστε να κινούνται έγκαιρα οι απαραί-
τητες ενέργειες – σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
και την Προϊσταμένη Αρχή για αντιμετώπιση τους.
Τέλος όσον αφορά την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο εργο-
τάξιο, για την οποία σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 7 του νόμου 
3669/2008 τη σχετική υποχρέωση την έχει ο ανάδοχος. Η τυχού-
σα όμως παράλειψη της πρέπει να ελέγχεται από την επίβλεψη, 
πράγμα που απορρέει από τη γενική υποχρέωση για τον έλεγ-
χο της εφαρμογής των συμβατικών όρων και της νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω, επιγραμματικά αναφερόμενα καθήκοντα, που προ-
στίθενται και είναι επιπλέον των προβλεπομένων ρητά στη Νο-
μοθεσία (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εργασιών, τήρη-
ση ημερολογίου του έργου κ.λπ.), καταδεικνύουν το υψηλό επί-
πεδο των απαιτούμενων προσόντων και αποτελεσματικότητας, 
τόσο των στελεχών που απασχολούνται στον τομέα, όσο και της 
συνολικής συγκρότησης και λειτουργίας των αντίστοιχων Υπη-
ρεσιακών Μονάδων.
Όσον αφορά το προσωπικό, τα απαραίτητα προσόντα που πρέ-
πει να λαμβάνονται υπ’ όψη, αλλά και να καλλιεργούνται και να 
αναπτύσσονται, διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, τα «αντικειμενικά» 
και τα «υποκειμενικά»:
Στα «αντικειμενικά», περιλαμβάνονται το επίπεδο εκπαίδευσης 
και γνώσεων, που επιβάλουν σε κάθε περίπτωση επικεφαλής 
των κλιμακίων να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, με συμμετο-
χή σε αυτά μηχανικών και τεχνικών όλων των ειδικοτήτων και 
βαθμίδων για κάλυψη των αναγκών του έργου, η υπάρχουσα 
εμπειρία που πρέπει συνυπολογίζεται κατά την ανάθεση καθη-
κόντων ανάλογα με τη συνθετότητα του έργου, αλλά και να λαμ-
βάνεται μέριμνα για διαρκή απόκτηση και μεταβίβαση στους νε-
ώτερους, με κατάλληλη κλιμάκωση καθηκόντων, διαρκή επι-
μόρφωση και διαδικασίες αξιολόγησης. Επίσης η ευρύτερη τε-
χνική γνώση, η γνώση της νομοθεσίας, και η αντίληψη και γνώ-
ση του σκοπού και του ευρύτερου πλαισίου κοινωνικής ανάπτυ-
ξης στο οποίο εντάσσεται το υπό κατασκευήν έργο.
Στα «υποκειμενικά» περιλαμβάνονται το πραγματικό ενδιαφέρον 
και δραστηριοποίηση που είναι πάντοτε «ζητούμενο» στο Δημό-
σιο Τομέα, και η ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα που είναι απαραί-
τητα για τη δυνατότητα αντιμετώπισης των κατασκευαστικών θε-
μάτων με αντικειμενικότητα και με μοναδικό πάντοτε κριτήριο 
το συμφέρον του έργου. Επίσης η συνεργασιμότητα και η δυνα-
μικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων η νηφαλιότητα και 
ψυχραιμία στην αντιμετώπιση προβλημάτων, και η μη απόκλιση 
από το μοναδικό στόχο, που είναι η βελτιστοποίηση του τελικού 
αποτελέσματος του έργου.
Όσον αφορά τη συγκρότηση των αντίστοιχων υπηρεσιακών μο-
νάδων, αυτές πρέπει να είναι οργανωμένες και να λειτουργούν 
ως σύγχρονες μονάδες διοίκησης επίβλεψης έργων, σύμφωνα 
με τα σύγχρονα οργανωτικά πρότυπα και την -ιδιαίτερα πλούσια 
-εμπειρία (σε παγκόσμια κλίμακα), οργάνωσης αντίστοιχων μο-
νάδων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου Τομέα.

IV. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Είναι κοινή και αναμφισβήτητη διαπίστωση ότι η σημερινή κατά-
σταση στο τομέα της επίβλεψης των Δημόσιων Έργων, δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Αντίθετα κατά κοινή ομολογία ο 
τομέας παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες και υστερήσεις, που 
επιγραμματικά μπορούν να αποδοθούν:
α) Στα προβλήματα λόγω μη σωστής οργάνωσης των υπηρεσιών 
και ελλείψεων σε μέσα και υλικοτεχνικές υποδομές: Είναι γνω-
στό οτι η οργάνωση και οι δομές των τεχνικών μονάδων των Δη-
μοσίων Φορέων, είναι αγκυλωτικά παγιωμένες επί δεκαετίες και 
εντελώς ξεπερασμένες, με πλήρη αναντιστοιχία προς τις ανάγκες 
της σημερινής πραγματικότητας. Και αυτό σε πλήρη αντιδιαστολή 
με αντίστοιχες υπηρεσίες προηγμένων Χωρών και ομοειδών μο-
νάδων του ιδιωτικού τομέα, που εκτός του ήδη υψηλού επιπέδου 
τους, περιλαμβάνουν στο ίδιο το λειτουργικό τους διάγραμμα, μό-
νιμη διαδικασία για το διαρκή εκσυγχρονισμό τους.
β) Στα προβλήματα λόγω μη σωστής στελέχωσης και «διαχείρι-
σης του προσωπικού» των υπηρεσιών, που καμία σχέση δεν έχει 
με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις στοιχειώδεις αρχές, μιας σύγ-
χρονης παραγωγικής δομής. Αντίθετα περισσότερο παραπέμπουν 
σε τριτοκοσμικές Χώρες με επικράτηση μεθοδολογιών παλαιο-
κομματικού τύπου και πελατειακών σχέσεων.
γ) Στα προβλήματα λόγω ελλείψεων σε προσωπικό, τόσο με την 
απαραίτητη εμπειρία και προσόντα, όσο και σαν σύνολο, καθώς 
και μη σωστού καταμερισμού του προσωπικού, ιδιαίτερα στις Πε-
ριφερειακές Υπηρεσίες.
δ) Στα προβλήματα που προκαλούνται από εξωγενείς αιτίες, που 
προέρχονται από έλλειψη γενικών προτύπων ποιότητας και βιο-
μηχανοποίησης των υλικών, καθώς και έλλειψη ειδικευμένων 
και «πιστοποιημένων» τεχνιτών και συνεργείων κατασκευής ή 
υπεργολάβων.
ε) Στα προβλήματα που προστίθενται στο έργο της επίβλεψης λόγω 
αδυναμιών των προηγούμενων σταδίων παραγωγής του έργου, 
(μελέτες κτλ). Τα προβλήματα αυτά δυσχεραίνουν σημαντικά το 
έργο της επίβλεψης, διότι το εκτρέπουν από το βασικό του αντικεί-
μενο και το «εγκλωβίζουν» σε άλλα θέματα, που σε κάθε περίπτω-
ση βέβαια δεν μπορούν να αγνοηθούν, διότι η αντιμετώπισή τους 
είναι προϋπόθεση για την πρόοδο των εργασιών του έργου.
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στ) Τέλος στα προβλήματα που προέρχονται από τη στάση και 
τις πρακτικές των Πολιτικών Αρχών (Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση 
κ.λπ.) που έχουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση των πιο πάνω 
προβλημάτων, οι οποίες αντί για το στόχο αυτό, θέτουν σε προ-
τεραιότητα και προωθούν την εξυπηρέτηση κομματικών συμφε-
ρόντων, συμβάλλοντας στη διαιώνιση της κατάστασης και ολοένα 
επιδείνωση των προβλημάτων.

V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι φανερό ότι η παράταση των δυσλειτουργιών και προβλη-
μάτων που προαναφέρθηκαν και αποτελούν κοινή και πανθο-
μολογούμενη διαπίστωση, προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην 
οικονομία και στην ανάπτυξη της Χώρας και σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή.
Όπως λοιπόν σε όλους του τομείς παραγωγής των Δημοσί-
ων Έργων, έτσι και στον τομέα της επίβλεψης απαιτείται άμε-
ση λήψη μέτρων για την ανασκευή της υπάρχουσας κατάστα-
σης, πολύ περισσότερο που η επίβλεψη είναι από τους πιο κρί-
σιμους, γιατί όπως προαναφέρθηκε ασκείται στην τελευταία 
φάση υλοποίησης του έργου, χωρίς περιθώρια μετακύλισης 
τυχόν λαθών ή παραλείψεων, είτε της δικής της αρμοδιότη-
τας, είτε των προηγούμενων σταδίων, για διόρθωση σε επό-
μενη φάση.
Η ανασκευή αυτή και η συνολική βελτιστοποίηση των παρα-
γωγικών διαδικασιών, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στις σημε-
ρινές συνθήκες «ανοίγματος των αγορών», όπου ο αναπτυσ-
σόμενος αδυσώπητος ανταγωνισμός εγκυμονεί σοβαρότατους 
κινδύνους για τις Χώρες με υποβαθμισμένη και μειωμένης 
αποτελεσματικότητας παραγωγική διαδικασία.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η λήψη των πιο πάνω μέ-
τρων έχει καθυστερήσει και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, διότι 
και το αποτέλεσμά τους δεν πρέπει να αναμένεται από την μια 
στιγμή στην άλλη, αλλά θα απαιτήσει χρόνο, λόγω και συνο-
λικής διαμορφωμένης νοοτροπίας που καλείται να ανατρέψει.
Τα μέτρα αυτά και οι αντίστοιχες πολιτικές πρέπει να στραφούν 
σε 3 βασικές αρχές και κατευθύνσεις:
α) Πρώτη κατεύθυνση και προϋπόθεση για την προώθη-
ση οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, είναι η ανάπτυξη από τους 
υπευθύνους για τη λήψη τέτοιων μέτρων (Κυβέρνηση, Πολιτι-
κά Κόμματα, Αυτοδιοίκηση), πραγματικής βούλησης για εξυγί-
ανση του τομέα. Η άμεση εγκατάλειψη της καταστροφικής για 
τη Χώρα νοοτροπίας του κομματισμού και των διαχωριστικών 
γραμμών, και το σταμάτημα της χρησιμοποίησης του Δημόσιου 
Τομέα και στη συγκεκριμένη περίπτωση των Τεχνικών Υπηρε-
σιών, σαν «φέουδο» για προσωπικές και κομματικές εξυπηρε-
τήσεις (ή αντιπαραθέσεις). Το ζήτημα αυτό είναι πρώτιστης ση-
μασίας, γιατί η νοοτροπία και οι πρακτικές αυτές αφ’ ενός απο-
τελούν την κυριότερη γενεσιουργό αιτία των περισσότερων (αν 
όχι του συνόλου των) παθογενειών του τομέα, και αφ’ ετέρου 
γιατί δεν διακατέχουν μόνο τους ασκούντες εξουσία, αλλά δια-
χέονται σε πολύ μεγάλο μέρος πολιτών (και των υπαλλήλων), 
καθιστώντας την αλλαγή τους εξαιρετικά δύσκολη και μακρό-
χρονη διαδικασία.
Η αλλαγή της στάσης και της νοοτροπίας αυτής ωστόσο, είναι 
η πρώτη και θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δυνατότητα λή-
ψης όλων των επόμενων επί μέρους οργανωτικών μέτρων, 

σε τελευταία δε ανάλυση είναι και προϋπόθεση για τον απε-
γκλωβισμό της Χώρας από τριτοκοσμικές λογικές και τη δια-
σφάλιση μιας σταθερής και χωρίς πισωγυρίσματα αναπτυξια-
κής πορείας.
β) Δεύτερη κατεύθυνση είναι εκείνη που αφορά τον εκσυγχρο-
νισμό της οργάνωσης και τη σωστή στελέχωση των αντίστοι-
χων Υπηρεσιών, ως σύγχρονων Μονάδων διοίκησης – επί-
βλεψης έργων, βάσει των σύγχρονων οργανωτικών προτύ-
πων. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η οργα-
νωτική εμπειρία από αντίστοιχες μονάδες του ιδιωτικού το-
μέα, με τις κατάλληλες προσαρμογές και σε κάθε περίπτωση 
να εφαρμοστούν τα πρότυπα διαχείρισης ολικής ποιότητας για 
το παραγόμενο έργο και υπηρεσίες. Επιπλέον η αναδιοργάνω-
ση αυτή θα έπρεπε να μην αντιμετωπιστεί «εφ’ άπαξ», αλλά να 
καθιερωθεί μόνιμη διαδικασία στη λειτουργία του φορέα για τη 
διαρκή προσαρμογή στην εξέλιξη των αναγκών και διόρθωση 
των αδυναμιών, ενώ σε πρώτη φάση, δεν θα έπρεπε να απο-
κλειστεί, για την εκπόνηση του καλύτερου ανά υπηρεσιακή μο-
νάδα οργανωτικού σχήματος, η συνδρομή ιδιωτικών εταιρει-
ών με αντικείμενο την οργάνωση επιχειρήσεων.
Η αναδιοργάνωση με βάση τα πιο πάνω πρότυπα, θα συνέβαλε 
και στην παραγωγικότερη διαχείριση του προσωπικού, με ταί-
ριασμα των προσόντων κάθε υπαλλήλου με τα καθήκοντά του, 
διαπίστωση τυχόν ελλείψεων για συμπλήρωση, ανακατανομές 
για ορθολογικό καταμερισμό όπου απαιτείται κ.λπ.
Επίσης θα προέβλεπε και θα καθιέρωνε και τις άλλες απα-
ραίτητες διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του 
προσωπικού, με την καθιέρωση μέτρων εκπαίδευσης, όπως 
σύνταξη συγκεκριμένου κανονισμού επίβλεψης για κάθε συ-
γκεκριμένο Φορέα, και οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης 
τόσο σε γενικότερα θέματα (εξελίξεις τεχνολογίας, νομοθεσία 
κ.λ.π.), όσο και σε ειδικά για τα έργα του Φορέα, ακόμα και μι-
κρά σεμινάρια «προκαταρκτικής» προετοιμασίας των κλιμακί-
ων για την επίβλεψη κάθε συγκεκριμένου έργου.
Θα μπορούσε επίσης να καθιερωθεί η κατάρτιση μητρώου επι-
βλεπόντων ανά Φορέα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα συ-
ντάσσεται με πραγματικά αντικειμενική κρίση και αξιοκρατική 
αντίληψη, χωρίς τα σημερινά φαινόμενα της κομματικοποίη-
σης, των προσωπικών σχέσεων (υπέρ ή κατά…) και της ρου-
σφετολογίας. Εκτός βέβαια των αντικειμενικών στοιχείων που 
θα περιλαμβανόταν στο μητρώο, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο 
να καθιερωθεί η αξιολόγηση και λήψη υπ’ όψιν για την ανά-
θεση καθηκόντων επίβλεψης και των υποκειμενικών προσό-
ντων, που έχουν σχέση με το ενδιαφέρον και τη δυναμικότητα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων, την ανιδιοτέλεια και ακεραι-
ότητα, τη συνεργασιμότητα κ.λπ.
Πάντοτε βέβαια υπάρχει το πρόβλημα ποιοι εγγράφονται στα 
Μητρώα αυτά. Το ορθόν είναι να εγγράφονται αυτοδικαίως εφό-
σον πληρούν τα αντικειμενικά στοιχεία οι μελετητές και οι κατα-
σκευαστές δημοσίων & ιδιωτικών έργων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, ΓΕΜ), 
καθώς επίσης και τα αντίστοιχα στελέχη της διοίκησης.
Επίσης θα προέβλεπε μισθολογική πολιτική με κριτήριο το επι-
διωκόμενο αποτέλεσμα και με στόχο την παροχή κινήτρων και 
την αύξηση του ενδιαφέροντος και του κύρους του προσωπικού 
των αντίστοιχων μονάδων, μακριά από τις λαϊκίστικες ισοπεδω-
τικές λογικές των τελευταίων χρόνων και την αντίληψη του «λα-



ΘΕΜΑ
θροβίωτου» Δημόσιου Τομέα.
Κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι, αν και σε πρώτη φάση τα 
παραπάνω μέτρα οργανωτικής ανασυγκρότησης προκαλούν 
ασφαλώς κάποια αύξηση των δαπανών των Φορέων του Δη-
μοσίου, το τελικό όφελος που συνεπάγονται για την οικονομικό-
τητα και την ποιότητα των έργων είναι βέβαιο ότι έχει αλγεβρι-
κό άθροισμα μειωτικό του κόστους. Αντίθετα η αναβλητικότη-
τα στη λήψη τέτοιων μέτρων και η κακώς εννοούμενη οικονο-
μία στην οργάνωση παραγωγής, οδηγούν στην πραγματικότητα 
και σε βάθος χρόνου, σε υπερδιόγκωση των δαπανών και στην 
υπέρμετρη και αναποτελεσματική αύξηση των δαπανών του Δη-
μοσίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, στα έργα που το Δημόσιο 
έκρινε ότι λόγω μεγέθους, επείγοντος κ.λπ., έπρεπε το έργο της 
διοίκησης – επίβλεψής τους να είναι πιο αποδοτικό και αποτελε-
σματικό, δημιούργησε ειδικές Μονάδες (Α.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Ε.) με επιδί-
ωξη οργανωτικών και μισθολογικών βελτιώσεων, που ωστόσο 
είχαν αρκετές αρνητικές παρενέργειες και ούτε μπόρεσαν τελι-
κά να απεγκλωβιστούν πλήρως από την «καθεστηκυία» νοοτρο-
πία και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους. Έχουν όμως θε-
τικά στοιχεία και αποτελούν δείγμα της κατεύθυνσης που μπο-
ρεί να ξεκινήσει η οργανωτική ανασυγκρότηση του συνόλου των 
μονάδων διοίκησης – επίβλεψης έργων του Δημοσίων Φορέων, 
δεδομένου ότι σε τελευταία ανάλυση όλα τα Δημόσια Έργα έχουν 
την ίδια βαρύτητα και σημασία για την κοινωνία.
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι σε κα-
μία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλουν στην πα-
ραπάνω κατεύθυνση της οργανωτικής ανασυγκρότησης και της 
εξυγίανσης, οι περιοριστικές αστυνομικού χαρακτήρα διατά-
ξεις των τελευταίων χρόνων (αγκυλωτικές και γραφειοκρατικές 
ρυθμίσεις στην παραγωγή των έργων, «πόθεν έσχες», υπέρμε-
τρες εγγυήσεις κατασκευής που θεσπίστηκαν με τον Ν. 3264/04. 
Τα μέτρα αυτά, ενώ δίνουν την εντύπωση εξυγιαντικών παρεμ-
βάσεων, στην πραγματικότητα δεν θίγουν τις πραγματικές αιτί-
ες των προβλημάτων, παραπέμποντας σε τριτοκοσμικές Χώ-
ρες, στις οποίες ελλείψει κοινωνικής οργάνωσης και διοικητι-
κών μηχανισμών θεσπίζονται αποτρεπτικά μόνο μεγάλες ποινές 
(π.χ. ακρωτηριασμός χεριού για κλοπή σε ορισμένες Αραβικές 
Χώρες), και το μόνο που προκαλούν είναι πρόσθετες γραφειο-
κρατικές αγκυλώσεις και περαιτέρω παράλυση των υπηρεσιών, 
με επιδείνωση των προβλημάτων.
Εφ’ όσον μάλιστα δεν συνοδεύονται καν από μέτρα οργανωτι-
κού χαρακτήρα, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν σαν προσπά-
θεια συγκάλυψης της ουσίας του προβλήματος και φαρισαϊκής 
αντιμετώπισης.
Ασφαλώς με τις επισημάνσεις αυτές, δεν τίθεται θέμα εθελοτυ-
φλίας και «στρουθοκαμηλισμού» μπροστά στο υπαρκτό πρόβλη-
μα των φαινομένων κατάχρησης νομικών διατάξεων για ιδιοτε-
λείς σκοπούς και των φαινομένων διαφθοράς και χρηματισμού, 
που καθιστούν ούτως ή άλλως αναγκαία τη λήψη και αποτρεπτι-
κών μέτρων και ποινών.
Όμως σε μία υγιή και με παραγωγικό προσανατολισμό Χώρα, 
(ή οποιοδήποτε Οργανισμό), η βασική προσπάθεια θα έπρεπε να 
στρεφόταν στην αναδιοργάνωση του Τομέα που πάσχει, ώστε αφ’ 
ενός να μη μειωθεί η παραγωγή και επέλθει συνολική «χρεοκο-
πία» και αφ’ ετέρου να αποκλειστούν οι δυνατότητες και τα περι-
θώρια παραλείψεων (ηθελημένων ή μη), και τα ελάχιστα – στα-

τιστικά αναπόφευκτα – φαινόμενα αντικοινωνικής (προδοτικής 
θα μπορούσαμε να πούμε) συμπεριφοράς, να εντοπίζονται άμε-
σα και να εξουδετερώνονται.
γ) Τρίτη βασική κατεύθυνση που κρίνεται επίσης απαραίτητη για 
τις οποιεσδήποτε ενέργειες και μέτρα, είναι η διατήρηση του Δη-
μοσίου χαρακτήρα της επίβλεψης των Δημοσίων Έργων, ανε-
ξάρτητα από το νομικό πλαίσιο κατασκευής τους με συνέργεια 
και του Ιδιωτικού Τομέα όπου και όπως αυτό κρίνεται απαραίτη-
το, από τον τεχνικό κόσμο. Η αρχή αυτή πηγάζει από την αδήριτη 
ανάγκη συμμετοχής στην παραγωγή των έργων, των χρηστών 
και χρηματοδοτών τους που είναι το σύνολο της κοινωνίας. Στην 
ουσία δηλ. το προσωπικό διοίκησης – επίβλεψης των Δημοσίων 
Έργων, σε συνεργασία με την υπερκείμενη Πολιτική Αρχή, απο-
τελούν τους εκπροσώπους του κοινωνικού συνόλου στην παρα-
γωγή των έργων, και ο ρόλος αυτός δεν μπορεί να εκχωρηθεί 
ούτε να υποκατασταθεί από Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
που έχουν νομικά και ουσιαστικά διαφορετικό ρόλο και συμφέ-
ροντα, στη δομή της κοινωνίας.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, ότι οι γνώσεις και η εξειδίκευση των 
Εταιρειών αυτών του ιδιωτικού τομέα, (PRΟJECT-MANAGER 
και CONSTRUCTION MANAGER), δεν πρέπει να χρησιμοποιού-
νται για την υποβοήθηση των Δημοσίων Φορέων, όταν και όπου 
αυτό επιβάλλεται από το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες κάποιου 
έργου, ή άλλες ανάγκες. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται με τη 
μορφή συμβουλευτικής υποστήριξης, υπό την εποπτεία και την 
τελική ευθύνη του Δημοσίου Φορέα, που για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη δυνατότητα και υποδομή.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για έργα που κατασκευάζονται με Συμ-
βάσεις Παραχώρησης, η διασφάλιση των συμφερόντων του κοι-
νωνικού συνόλου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι καλύπτεται μόνο από την υποχρέωση της συντήρησης και εκ-
μετάλλευσης του έργου από τον ίδιο τον ανάδοχο -παραχωρησι-
ούχο και επομένως και για την κατηγορία αυτή των έργων, πρέ-
πει στο υπό προώθηση νομικό πλαίσιο να θεσπιστεί οπωσδήπο-
τε διαδικασία διοίκησης και επίβλεψής τους από το Δημόσιο Φο-
ρέα που έχει την ευθύνη για την παραγωγή τους.
Κλείνοντας πρέπει για μια ακόμα φορά να αναφερθεί ότι οι 
υπαρκτές δυσκολίες στην ανασκευή και διόρθωση της σημερι-
νής κατάστασης, στον τομέα της επίβλεψης των Δημοσίων Έρ-
γων, σε καμία περίπτωση δεν είναι αξεπέραστες. Για το ξεπέρα-
σμά τους όμως απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση, επιμονή και 
υπομονή λόγω της διαμορφωμένης νοοτροπίας που καλούνται 
να ανατρέψουν.
Και το ξεπέρασμα αυτό είναι «μονόδρομος» για τη δυνατότητα 
της εξυγίανσης του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έρ-
γων και την αποφασιστικότερη συμβολή τους και δυναμική στή-
ριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Χώρας.

Η ΠΕΣΕΔΕ καλεί το ΤΕΕ, τις Εργοληπτικές και Μελετητικές 
Οργανώσεις, τις οργανώσεις Δημ. Υπαλλήλων Μηχανικών 
και όλους τους εμπλεκομένους φορείς, σε διάλογο ώστε να 
προκύψει κοινό πλαίσιο δράσης και προτάσεων, στο πλαίσιο 
συγκρότησης συνεργασιών και αλληλεγγύης διαφορετικών 
επαγγελματικών ομάδων και ειδικοτήτων, με σεβασμό του 
επιστημονικού ρόλου, της κοινωνικής αξίας και της επαγγελ-
ματικής δεοντολογίας.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η ανάπτυξη των ΑΠΕ

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου, απαντώντας στην Επί-
καιρη Ερώτηση της Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Τρικάλων, Σούλας Με-
ρεντίτη, με θέμα «Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων», τόνισε 
ότι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην χώρα 
αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Τα τελευταία 
δύο χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής έχει προωθήσει σειρά πολιτικών που βελτιώνουν 
και δημιουργούν ένα σαφώς ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύ-
σεις σε Ανανεώσιμες Πηγές.
Χαρακτηριστικά ο Υπουργός ανέφερε τα εξής:
• Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ
• Το νόμο 3851/2010 που θέτει το πλαίσιο και το πλέγμα των κινή-
τρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
• Την προτεραιότητα που ήδη έχει δοθεί από το ΥΠΕΚΑ για το ξε-
μπλοκάρισμα επενδύσεων που εκκρεμούν για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση – πολλές από τις οποίες αφορούν σε έργα ΑΠΕ 
• Την προτεραιότητα που δίνεται και από τον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ 
για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων άδειας παραγωγής και δια-
σύνδεσης 
Για τα έργα ΑΠΕ, ειδικά για τα φωτοβολταϊκά, υπάρχει σημαντική 
επιδότηση της λειτουργίας, μέσω της εγγυημένης τιμής, που ακρι-
βώς στοχεύει να λειτουργήσει ως κίνητρο, καθώς οδηγεί σε εξαι-
ρετικά ταχεία ανάκτηση του κόστους αρχικής επένδυσης για τον 
επενδυτή.
Ειδικά για τα φωτοβολταϊκά η εγγυημένη τιμή ανά Κιλοβατώρα για 
εγκαταστάσεις έως 100 Kw που αφορούν στους αγρότες το 2011 
ήταν 39 λεπτά στην Ελλάδα, 22 λεπτά στη Γερμανία, 13 λεπτά στην 
Ισπανία, 25 λεπτά στην Πορτογαλία, 24 λεπτά στην Ιταλία. Τα στοι-
χεία αυτά, είπε, καταδεικνύουν ένα σαφώς καλύτερο καθεστώς 
εγγυημένης τιμής για τους αγρότες, τόσο συγκριτικά με άλλες χώ-
ρες, όσο και σε σχέση με τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά (που είναι 33 
λεπτά ανά κιλοβατώρα). Επιπλέον, για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά 
και λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των έργων αυτών, αλλά 
και την ευαισθησία που δείχνει πάντοτε η Ελληνική πολιτεία στα 
θέματα των αγροτών:
• Οι αγρότες με βάση τις προβλέψεις του νόμου 3851/2010, μπή-
καν στον ειδικό κατάλογο και τα αιτήματα σύνδεσής τους εξετά-
στηκαν κατά προτεραιότητα. 
• Εξαιτίας αυτής της ρύθμισης, η ΔΕΗ έχει ικανοποιήσει σε αδειο-
δοτικό επίπεδο σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων. 

• Η ΔΕΗ επίσης, παρείχε πρόσθετη διευκόλυνση στους αγρότες. 
Οι αγρότες δεν είναι υποχρεωμένοι να προκαταβάλουν τις δαπά-
νες σύνδεσης, μπορούν μόνο με εγγυητική επιστολή να προχω-
ρήσουν στη σύμβαση σύνδεσης. 
• Η ΔΕΗ παρέχει στους αγρότες προθεσμία 3 μηνών για την υπο-
βολή ελλειπόντων εγγράφων. Σε αυτή την προθεσμία έχει δοθεί 
παράταση επιπλέον 2 μηνών για υποβολή εγγράφων (άρα οι τρεις 
μήνες έγιναν 5). 
Η συγκυρία, ειδικά σε ό,τι αφορά στα θέματα χρηματοδότησης εί-
ναι αρνητική για όλους τους επενδυτές. Παρά τα κίνητρα και την 
σαφή προτεραιότητα που έδωσε το δημόσιο, τα έργα των αγρο-
τικών φωτοβολταϊκών δεν ωριμάζουν με τους ρυθμούς που θα 
έπρεπε. Το ΥΠΕΚΑ σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την ακύρω-
ση αυτών των έργων, αλλά και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να 
θεσμοθετήσει μέτρα που οδηγούν στην άνιση μεταχείριση μεταξύ 
των επενδυτών ή σε μια κατάσταση δέσμευσης ηλεκτρικού χώ-
ρου χωρίς υλοποίηση.
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει όλα τα δεδομένα ώστε να βοηθηθούν όλα 
τα έργα, ενώ προτίθεται να εξετάσει εκ νέου τις προθεσμίες που 
ισχύουν για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και ταυτόχρονα σε συνεν-
νόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητηθεί μια διευκόλυν-
ση, που να εξυπηρετεί όλα τα μέρη.
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Σχέδιο αποκατάστασης των ενεργών ΧΑΔΑ
Τα στοιχεία των ενεργών ΧΑΔΑ της χώρας ανήρτησε στην ιστοσελίδα του σε μορφή χάρτη το υπουργείο Περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας παύσης λειτουργίας και αποκατάστασής τους.
Το Νοέμβριο 2011 στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί 395 ΧΑΔΑ (90 ενεργοί και 305 ανενεργοί), και έχει τεθεί ο στόχος της έναρξης 
έργων αποκατάστασης σ’ αυτούς στο 1ο εξάμηνο 2012.
Από τους 90 ενεργούς ΧΑΔΑ του 2011, υποβλήθηκαν προτάσεις παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για 70 
ΧΑΔΑ.
Από τους 305 ανενεργούς ΧΑΔΑ του 2011, υποβλήθηκαν προτάσεις αποκατάστασης σε ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ για 244 ΧΑΔΑ. Ακό-
μη 3 ανενεργοί ΧΑΔΑ θα αποκατασταθούν από Δήμους με ίδια μέσα.



Κονδύλια ύψους 158 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για έργα αστικής 
ανάπλασης σε οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδας, μέσω της πρωτο-
βουλίας JESSICA. Ήδη υπεγράφησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
τρεις επιχειρησιακές συμφωνίες για τη δημιουργία Ταμείων Αστι-
κής Ανάπτυξης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, συνολικού 
ύψους 158 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η μόχλευση ιδι-
ωτικών κεφαλαίων. Οι επιχειρησιακές συμφωνίες υπογράφηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις σχετικής εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και τις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, του Βορεί-
ου Αιγαίου, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρι-
κής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Αναλυτικότερα, υπογράφη-
καν οι παρακάτω επιχειρησιακές συμφωνίες:

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Marfin Investment Bank of 
Greece, για τη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας- Θράκης (10 εκατ. ευρώ), της Ηπείρου (15 εκατ. 

ευρώ), της Δυτικής Μακεδονίας (15 εκατ. ευρώ) και του Βορεί-
ου Αιγαίου (10 εκατ. ευρώ), πέραν της μόχλευσης ιδιωτικών κε-
φαλαίων. 

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - EFG Eurobank Εργασίας, 
για τη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (28 
εκατ. ευρώ) και της Στερεάς Ελλάδας (40 εκατ. ευρώ), πέραν της 
μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Τράπεζα Πειραιώς, για τη 
διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(20 εκατ. ευρώ) και της Θεσσαλίας (20 εκατ. ευρώ), πέραν της μό-
χλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης, Θάνος Μωραΐτης, τόνισε ότι η ενίσχυση της πραγματικής 
οικονομίας απαιτεί συντονισμένη, σκληρή προσπάθεια όλης της 
δημόσιας διοίκησης και ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλεί-
ου όπως το JESSICA.
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Έργα αστικής ανάπλασης σε οκτώ Περιφέρειες, συνολικού ύψους 
158 εκ. ευρώ μέσω του JESSICA

Ένταξη 236 επενδυτικών σχεδίων 
στον «Πράσινο Τουρισμό»
Την ένταξη 236 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπο-
λογισμού 33.5 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρι-
σμός» του ΕΣΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Μετά από αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού Παύλου Γερουλά-
νου τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν αφορούν σε όλους τους 
τύπους υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, 
Campings, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα) και αποσκο-
πούν: στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμη-
σης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στην 
επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στην ενσωμάτωση πε-
ριβαλλοντικά - ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού 
εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, 
στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενη-
μέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτού-
μενων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα οι τουριστικές μονάδες μέσω της ενίσχυσης τους από 
το πρόγραμμα, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, επιτυγχάνουν μεί-
ωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, νερού 
και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, υψηλή ποιότη-
τα υπηρεσιών - Προσέλκυση νέων πελατών, οικολογική πιστοποίη-
ση, ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης, ενίσχυση εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης.
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Ο ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής 
Μακεδονίας με επιστολή του προς το 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη 
διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο δι-
ενέργειας διαγωνισμών μεταξύ περιο-
ρισμένου αριθμού προσκαλούμενων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων καθώς 
και για την εκτέλεση έργων με αυτεπι-
στασία. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ανα-
φέρει:

Α) Από τον Πίνακα θεμάτων προς γνωμο-
δότηση της συνεδρίασης της 08/02/2012 
του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Π.Ε.Θ. 
η Υπηρεσία Δ/νση Κατασκευών και Αρ-
χιτεκτονικών Έργων του Δήμου σας ζητά 
την γνωμοδότηση διενέργειας διαγωνι-
σμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προ-
σκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσε-
ων για την εκτέλεση του έργου : « ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗ-
ΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΕΝΗΣΕΩΣ (Τ.Π.), 
Αρ. Μελέτης: ΑΚ 62/2011» Προϋπολογι-
σμού: 17.500,00 € 
Όπως γνωρίζετε ο Σύνδεσμος μας είναι 
πάγια αντίθετος με παρόμοιες διαδικασίες, 
τις οποίες δεν θεωρούμε ότι ενισχύουν την 
διαφάνεια, η οποία πρωτίστως για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και υγιούς αντα-
γωνισμού πρέπει να διέπει τις αναθέσεις 
Δημοσίων Έργων. 
Πέραν αυτού η αναιτιολόγητη διενέργεια 
παρόμοιων διαγωνισμών, μπορεί να επι-
φέρει  νομικά κωλύματα, τα οποία μπορεί 
να παρεμποδίσουν την ομαλή εξέλιξη των 
έργων. 
Ενημερώνουμε ότι ήδη από 3/2/2012 
κατατέθηκε τροπολογία των υπουρ-
γών Εσωτερικών, ΥΠΟΜΕΔΙ, Ανάπτυ-
ξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής, η οποία περιορίζει αυστη-
ρά τις απευθείας αναθέσεις και τις ανα-
θέσεις μεταξύ περιορισμένου αριθμού 
προσκαλουμένων εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων, αντικαθιστώντας το άρθρο 28 
(Προϋποθέσεις εφαρμογής της απ’ ευ-
θείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ 
περιορισμένου αριθμού προσκαλουμέ-
νων εργοληπτικών επιχειρήσεων) του Ν 

3669/2008 , που ρυθμίζει την εξαιρετική 
διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή ανά-
θεσης με διαπραγμάτευση. 

Έργα με αυτεπιστασία 

Β) Επίσης από τον Πίνακα θεμάτων προς 
γνωμοδότηση της συνεδρίασης της 
08/02/2012 του Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων / Π.Ε.Θ. οι Υπηρεσίες Δ/νση Κατα-
σκευών και Αρχιτεκτονικών Έργων και Δ/
νση Οδοποιίας του Δήμου σας ζητούν την 
γνωμοδότηση για την εκτέλεση με αυτεπι-
στασία των παρακάτω έργων: 

1) «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΒΑΣΕΩΣ Α΄& Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/11-1-2012» Προϋπο-
λογισμού : 290.000,00 € 

2) «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΒΑΣΕΩΣ Β΄,Γ΄,Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ-
ΔΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 2/11-1-2012» Προϋ-
πολογισμού : 290.000,00 € 

3) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩ-
ΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης: 3/11-1-2012» Προϋ-
πολογισμού: 90.000,00 € 

4) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑ-
ΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Α΄& Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Αρ. Μελέτης: 4/12-1-2012» 
Προϋπολογισμού : 400.000,00 € 

5) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟ-
ΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Β΄,Γ΄,Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Αρ. Μελέτης: 5/12-1-2012» 
Προϋπολογισμού : 400.000,00 € 

6) «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Τ.Π., Αρ. Μελέτης: ΑΚ 64/29-
1-2012» Προϋπολογισμού : 30.000,00 €

7) «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Τ.Π., Αρ. Μελέ-
της: ΑΚ 65/29-1-2012» Προϋπολογισμού : 
30.000,00 € 

8) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ Αρ. 
Μελέτης 1/26-1-2012» Προϋπολογισμού : 
200.000,00 € 

9) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Αρ. 
Μελέτης 3/26-1-2012» Προϋπολογισμού : 
30.000,00 € 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ελέγ-
χους και υπολογισμούς που έγιναν στο 
παρελθόν  και από εργοληπτικές οργανώ-
σεις αλλά και από τεχνικές υπηρεσίες Δή-
μων, αποδείχθηκε  ότι, πέραν του αμφιλε-
γόμενου, ποιοτικά, αποτελέσματος, το κό-
στος ενός έργου με  αυτεπιστασία στοίχισε 
από 5 έως 15 φορές ακριβότερα από ότι θα 
στοίχιζε αν  κατασκευαζόταν με την διαδι-
κασία ανάθεσης μέσω δημοπράτησής του. 
Συνεπώς Σας καλούμε να μην προχωρή-
σετε στην έγκριση δημοπράτησης έργων 
μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκα-
λούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων 
καθώς και στην έγκριση εκτέλεσης έργων 
με αυτεπιστασία, ειδάλλως θα απευθυν-
θούμε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές». 

Αίτηση ακύρωσης και 
επαναδημοπράτησης έργου

Ο ΣΠΔΕ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μα-
κεδονίας με άλλη επιστολή του προς το 
Δήμο Χαλκηδόνας, ζητά την επαναδημο-
πράτηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙ-
ΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», δα-
πάνης 659.651,46 ευρώ (με τον ΦΠΑ 23%), 
το οποίο δημοπρατήθηκε ως προμήθεια 
και όχι ως δημόσιο έργο, παρά το γεγονός 
ότι το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμ-
βάνει εκτέλεση εργασιών. Αποτέλεσμα της 
δημοπράτησης της ως άνω εγκατάστασης 
ως προμήθεια και όχι ως δημόσιο έργο εί-
ναι ότι δικαίωμα συμμετοχής στον διαγω-
νισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο και όχι μόνο οι πιστοποιημένες και εξει-
δικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις δη-
μόσιων έργων. 
Ειδικότερα ο Σύνδεσμος σημειώνει τα 
ακόλουθα: 
Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του 
άρθρου 1 του Κώδικα Δημοσίων Έργων 
(Ν. 3669/2008), «3. Από τεχνική άποψη δη-
μόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν 

ΣΠΕΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διαμαρτυρία για διαγωνισμούς με περιορισμένο αριθμό εργοληπτών
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οι φορείς της παρ. 1 και συνδέονται με
οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέ-
δαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και 
τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως 
έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέ-
κταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντή-
ρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτε-
λής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική 
ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική 
γνώση και επέμβαση». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «Ορι-
σμοί. 1. ………….. β) Οι «δημόσιες συμ-
βάσεις έργων» είναι δημόσιες συμβάσεις 
που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλε-
ση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέ-
λεση, εργασιών που αφορούν μια από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο πα-
ράρτημα Ι η ενός έργου, είτε ακόμη την 
πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, 
ενός έργου το όποιο ανταποκρίνεται στις 
επακριβώς οριζόμενες από την αναθέ-
τουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το 
αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών 
εργασιών η εργασιών πολιτικού μηχανι-
κού που προορίζεται να πληροί αυτό κα-
θαυτών μια οικονομική η τεχνική λειτουρ-
γιά. γ) Οι «δημόσιες συμβάσεις προμηθει-
ών» είναι δημόσιες συμβάσεις άλλες από 
αυτές που αναφέρονται στο σημείο β), οι 
όποιες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση η τη 
μίσθωση - πώληση, με η χωρίς δικαίωμα 
αγοράς, προϊόντων». 
Τέλος, στο σχετικό Παράρτημα της αυτής 
Οδηγίας (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) (1)) σημει-
ώνονται οι υπηρεσίες που αποτελούν αντι-
κείμενο των «δημόσιων συμβάσεων έρ-
γων», μεταξύ των οποίων, υπό το τμήμα 
45 και με κωδικό 45 (αριθ. CPV 45000000 
οπ.), οι «νέες κατασκευές, αποκατάστα-
ση και συνήθεις επισκευές». Όπως προ-
κύπτει από την περιγραφή των σχετι-
κών αριθμών αναφοράς CPV (Common 
Procurement Vocabulary) κατά τον Κανο-
νισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής 
της 28ης Νοεμβρίου 2007 «για τροποποί-
ηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογί-
ου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και 
των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφο-
ρά την αναθεώρηση του CPV»), οι εργα-
σίες του υπόψη διαγωνισμού για την επι-
λογή αναδόχου για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕ-
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕ-
ΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» 
αποτελούν αντικείμενο σύμβασης δημο-
σίου έργου και όχι προμήθειας, μη υπα-
γόμενες σε καμία περίπτωση στον κωδι-
κό 84 κατά CPV, όπως σημειώνεται στη Δι-
ακήρυξη (βλ. και τις σχετικές Επεξηγημα-
τικές Σημειώσεις σε http://simap.europa.
eu/codes-and nomenclatures/codescpv/
cpv_2008_explanatory_notes_el.pdf, 
σύμφωνα με τις οποίες: «CPV 2008. ΕΠΕ-
ΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. I. ΕΠΕΞΗ-
ΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 01ΕΩΣ 44, ΚΑΙ 48 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ..... Τμήμα 48. ΠΑΚΕΤΑ ΛΟ-
ΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Το τμήμα αυτό θα χρη-
σιμοποιείται μόνο κατά την αγορά ετοιμο-
παράδοτου λογισμικού, ως πακέτου, όταν 
θεωρείται προμήθεια .....». 
Άλλωστε, σύμφωνα με τη συνημμένη υπ’ 
αριθ. 2387/2009 απόφαση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μια σύμβαση που πε-
ριλαμβάνει τόσο εργασίες όσο και προμή-
θεια υλικών, χαρακτηρίζεται ως σύμβα-
ση έργου όταν ο προέχων χαρακτήρας της 
δεν είναι η προμήθεια των υλικών αλλά η 
κατασκευή ενός πλήρους έργου. 
ΙΙ. Πέραν των ανωτέρω, παρακαλούμε να 
σημειώσετε ότι το ίδιο αντικείμενο εργα-
σιών δημοπρατήθηκε από την Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερ-
ρών ως δημόσιο έργο με τίτλο « Κατα-
σκευή νέων σταθμών Τηλε-ελέγχου – Τη-
λεχειρισμού ύδρευσης Δήμου Σερρών » , 
με προϋπολογισμό 2.242.290,00 € 
ΙΙΙ. Τέλος, είναι γνωστό ότι το Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του 
Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ (στο οποίο είναι εγ-
γεγραμμένα υποχρεωτικά τα μέλη μας) 

παρακολουθεί και πιστοποιεί την τεχνική 
ικανότητα και οικονομική δυνατότητα των 
εγγεγραμμένων σ’ αυτό. Επομένως, η δη-
μοπράτηση της εγκατάστασης του Συστή-
ματος Τηλελέγχου και Τηλεχειρισμού του 
δικτύου ως δημόσιο έργο θα επιτρέψει τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό μόνο εγγε-
γραμμένων στο ΜΕΕΠ εργοληπτικών επι-
χειρήσεων, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη 
διασφάλιση του Δήμου σας για έντεχνη και 
άρτια κατασκευή αλλά και τη μετέπειτα συ-
ντήρησή του. 
Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε να τηρη-
θούν οι ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα 
Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) και της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και να δημοπρατηθεί 
εκ νέου η εγκατάσταση του Συστήματος 
Τηλελέγχου και Τηλεχειρισμού ως δημό-
σιο έργο. Άλλως ο Σύνδεσμός μας θα εί-
ναι υποχρεωμένος να αντιδράσει με κάθε 
νόμιμο μέσο συμπεριλαμβανομένης της 
προσφυγής στην Δικαιοσύνη.

ΣΕΔΕ ΔΡΑΜΑΣ
Νέο Δ.Σ.
Την Τετάρτη 18/1/2012 πραγματοποιήθη-
κε η Γενική Τακτική Συνέλευση του Συνδέ-
σμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νο-
μού Δράμας στην οποία έγινε ο απολογι-
σμός του έτους, καθώς και εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
στο οποίο εκλέχτηκαν οι:
Πρόεδρος: Ευθυβουλίδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Λαζαρίδης Χαράλαμπος
Γραμματέας: Ανθυμίδης Δημήτριος
Ταμίας: Τσαρτιλίδης Χρήστος
Μέλος: Εμφιετζίδης Πρόδρομος.

ΣΕΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ανασυγκρότηση Δ.Σ.
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11-12-
2011 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το
νέο Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος: Ζης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Γούναρης Απόστολος
Γ. Γραμματέας: Παππάς Κωνσταντίνος
Ταμίας: Τζογάνης Δημήτριος
Μέλος: Μπουρνάζος Απόστολος
Μέλος: Πανδρεμένος Αθανάσιος
Μέλος: Παπατρέχας Κωνσταντίνος.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
10-4-2012
Yποβολή ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός σε Υπο-
κατάστημα ΙΚΑ 

Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Για 
Α ή Β Κατηγορίας Ολα τα Α.Φ.Μ.) 

15-4-2012
Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον 
προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και ενοικι-
αστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων 
πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. 

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρα-
τηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοιβές και 
αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν 
την ίδια την Α.Ε. 

20-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 1. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προη-
γούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 1 και απα-
σχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 Ατομα. 

Υποβολή στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και 
συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προη-
γούμενο τρίμηνο 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοι-
νοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγα-
θών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσι-
ών σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν τον 
προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποί-
ων ο ΑΦΜ λήγει σε 1,2 

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, Σε 
ΔΟΥ ΑΦΜ 1,2 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Β κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 1,2 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 1,2 

21-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 2. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προ-
ηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 2 και 
απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 

Ατομα. 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοι-
νοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγα-
θών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσι-
ών σε Δ.Ο.Υ., για συναλλαγές που αφορούν τον 
προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποί-
ων ο ΑΦΜ λήγει σε 3,4 

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, Σε 
ΔΟΥ ΑΦΜ 3,4 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Β κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 3,4 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 3,4 
 
 22-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 3. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προ-
ηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 3 και 
απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 
Ατομα. 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοι-
νοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγα-
θών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσι-
ών σε Δ.Ο.Υ., για συναλλαγές που αφορούν τον 
προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποί-
ων ο ΑΦΜ λήγει σε 5,6 

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, Σε 
ΔΟΥ ΑΦΜ 5,6 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Β κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 5,6 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 5,6

23-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 4. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προ-
ηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 4 και 
απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 
Ατομα. 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοι-
νοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγα-
θών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσι-

ών σε Δ.Ο.Υ., για συναλλαγές που αφορούν τον 
προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποί-
ων ο ΑΦΜ λήγει σε 7,8 

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, Σε 
ΔΟΥ ΑΦΜ 7,8 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Β κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 7,8 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 7,8

24-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 5. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προ-
ηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 5 και 
απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 
Ατομα. 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοι-
νοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγα-
θών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσι-
ών σε Δ.Ο.Υ., για συναλλαγές που αφορούν τον 
προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποί-
ων ο ΑΦΜ λήγει σε 9,0 

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, Σε 
ΔΟΥ ΑΦΜ 9,0 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Β κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 9,0 

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με 
Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 9,0

25-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 6. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προη-
γούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 6 και απα-
σχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 Ατομα. 

26-4-2012
 Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 7. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 
Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προ-
ηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 7 και 

Επιμέλεια: Χάρης Κυριακίδης, Οικονομοτεχνικός Σύμβουλος, τηλ.: 210-6532.523. 
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απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 
Ατομα. 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοι-
νοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγα-
θών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρε-
σιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για 
συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο 
μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ 

Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ 
LINE 

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρε-
ωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α’,Β’ κα-
τηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ 
 
27-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 8. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προ-
ηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 8 και 
απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 
Ατομα. 

 28-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 9. Υποβολή μέσω 
διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προ-
ηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 9 και 
απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 
Ατομα. 
  
29-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευ-
ταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 10,20,30,40,50. 
Υποβολή μέσω διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου εταίρων ΕΠΕ 
,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 
10,20,30,40,50 και απασχόληση προσωπικού 
ΠΑΝΩ από 500 Ατομα. 
 
30-4-2012
Υποβολή ΑΠΔ 1ου τριμήνου - Εργοδότες Κοι-
νών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & 
Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευ-

ταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 60,70,80,90,00. 
Υποβολή μέσω διαδικτύου. 

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου εταίρων ΕΠΕ 
,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 
60,70,80,90,00 και απασχόληση προσωπικού 
ΠΑΝΩ από 500 Ατομα.

Σύνταξη Ισολογισμού επιχειρήσεων με Γ κα-
τηγορίας βιβλία Α.Ε. και συνεταιρισμών των 
οποίων η διαχειριστική χρήση έληξε στις 31.12 

Yποβολή ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου Εργοδό-
τες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ανεξαρτήτως ΑΜΕ 
προηγούμενου μηνός 

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πι-
στωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδι-
κού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βι-
βλία Γ’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ 

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πι-
στωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδι-
κού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βι-
βλία Α’,Β’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ 

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 
για ΟΕ,ΕΕ, κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τη-
ρούν βιβλία Α και Β  κατηγορίας,



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Έναρξη της διαδικασίας εξέτασης 
Ελεγκτών Δόμησης 

για τη χορήγηση των σχετικών αδειών

Για την εφαρμογή του ν.4030/2010 «Νέος τρόπος έκδο-
σης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 249), το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε την Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμη-
σης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργει-
ας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμη-
σης» (ΦΕΚ Β’ 252), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία 
για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.

Στο πλαίσιο αυτό το Υ.Π.Ε.Κ.Α προσκάλεσε, όσους επιθυ-
μούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγρα-
φούν στο οικείο Μητρώο, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 
να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με 
την σχετική Πρόσκληση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου, από την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή 
πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχα-
νικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα 
στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και 
εθνικής νομοθεσίας να διαθέτουν τουλάχιστον διετή απο-
δεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και να συμμετάσχουν 
σε εξεταστική διαδικασία, η οποία, σύμφωνα με το ΥΠΕ-
ΚΑ, προγραμματιζόταν να ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου 2012.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών της, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
προτίθεται να διοργανώσει, το προσεχές διάστημα, εκπαι-
δευτικές ημερίδες για το συγκεκριμένο θέμα. 
Για το λόγο αυτό καλούνται τα μέλη της Ένωσης, τα οποία 
θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά για τους Ελεγκτές Δό-
μησης, να κοινοποιούν στο email της Ένωσης (eetem@
eetem.gr) τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής 
για την απόκτηση Άδειας Ελεγκτή Δόμησης, καθώς η απο-
στολή του εν λόγω email θα έχει και το χαρακτήρα εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στις ημερίδες. 

Η παράνομη διακοπή του ηλεκτρονικού 
συστήματος τακτοποίησης αυθαιρέτων 

από το Τ.Ε.Ε και η απάθεια του Υ.Π.Ε.Κ.Α

Στις 21-12-2011, με σχετική ανακοίνωση μας είχαμε προει-

δοποιήσαμε τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α για τις απειλές του Τ.Ε.Ε 
περί διακοπής του ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης αυ-
θαιρέτων και μεταβιβάσεων ακινήτων.
Στα τέλη του διαπιστώσαμε για ακόμη μια φορά, ότι η φαρ-
σοκωμωδία της διαχείρισης του συστήματος, που ανατέθη-
κε στον επαγγελματικό – συνδικαλιστικό φορέα των διπλω-
ματούχων μηχανικών, συνεχίζεται, αφού η διοίκηση του 
Τ.Ε.Ε, για συνδικαλιστικά της αιτήματα, εκβιάζει την κοινω-
νία και διακόπτει το σύστημα που ανήκει στο Υ.Π.Ε.Κ.Α, 
θεωρώντας ότι είναι υπηρεσία του Τ.Ε.Ε!
Το τραγικό είναι ότι το Τ.Ε.Ε αμείβεται αδρά, για την διαχεί-
ριση του συστήματος και τις λοιπές υπηρεσίες του, από το 
Πράσινο Ταμείο

Αποτέλεσμα της διακοπής του συστήματος είναι το ότι εκτός 
των ηλεκτρονικών δηλώσεων αυθαιρέτων να μην μπορούν 
να γίνουν μεταβιβάσεις ακινήτων, να  μην μπορούν να δι-
εκπεραιωθούν μισθωτήρια συμβόλαια και να μην μπο-
ρούν να εκδοθούν Ενεργειακά Πιστοποιητικά κ.λ.π 
Επομένως για ποιο «Σύμβουλο της Πολιτείας» μιλάμε, όταν 
η Διοίκηση του Τ.Ε.Ε   συμπεριφέρεται ως σκληρός συνδι-
καλιστικός φορέας, διακόπτοντας κατά το δοκούν το ηλε-
κτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών και μηχανικών, 
που ο Υπουργός ΠΕΚΑ παραχώρησε τη διαχείριση του;
Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι το Τ.Ε.Ε δεν θα διακόπτει 
και άλλες «Υπηρεσίες» που του έχει αναθέσει η πολιτεία, 
όταν θα θίγονται τα συμφέροντα των μελών του; 
 Συμπεριφορές όπως αυτή, στην κατάσταση που βρίσκε-
ται η χώρα μας, αποτελούν πρόκληση για τους σκληρά δο-
κιμαζόμενους πολίτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες  
Μηχανικούς.

Ζητάμε από τον αρμόδιο Υπουργό Π.Ε.Κ.Α και τον επο-
πτεύοντα Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ:
-να μην παρακολουθούν ως απλοί θεατές το Τ.Ε.Ε να δια-
κόπτει, ίσως και για ένα μήνα, το ηλεκτρονικό σύστημα και 

-να παρέμβουν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουρ-
γίας της τακτοποίησης των αυθαιρέτων και των μεταβιβά-
σεων,  προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες 

-να προχωρήσουν σε άμεση τροποποίηση του ν.4014/2011, 
προκειμένου την διαχείριση του συστήματος να την έχει εξ’ 
ολοκλήρου το Υπουργείο (Υ.Π.Ε.Κ.Α), διασφαλίζοντας την 
ομαλή διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ θα χρησιμοποιήσει 
όλα τα νόμιμα μέσα υπεράσπισης των συμφερόντων των 
πολιτών οι οποίοι έχουν αναθέσει την διεκπεραίωση υπο-
θέσεων τους σε μέλη μας, Πτυχιούχους Μηχανικούς των 
Τ.Ε.Ι. 

TA ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ
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Επιμέλεια: Βάσω Χαραλαμπίδου

Η πορεία του ΕΣΠΑ, η ύφεση, διαγωνισμοί για τα πετρέλαια και για το χρυσό που βρί-
σκονται στο υπέδαφος της Ελλάδας, συμβιβασμός με τη Ζήμενς προκειμένου να προ-
χωρήσει το μετρό της Αθήνας, εξαγγελίες για πρόοδο του μετρό της Θεσσαλονίκης, 

αλλαγή του ΓΟΚ, αλλαγή στην τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, παράταση για τα αυθαί-
ρετα και προαναγγελία αλλαγής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, είναι μερικά μό-
νον από τα θέματα που κυριάρχησαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο στο δίμηνο Ιανουαρί-
ου- Φεβρουαρίου 2012.
Επιλέξαμε τα σημαντικότερα θέματα, παραθέτοντας και τις ημερομηνίες που είδαν το φως της 
δημοσιότητας, προς διευκόλυνση των μελών της ΠΕΣΕΔΕ που πιθανόν να θέλουν να αναζη-
τήσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 
για το πετρέλαιο
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την 
υποβολή προσφορών εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στις περιοχές των Ιω-
αννίνων, του Πατραϊκού Κόλπου και του 
Κατάκολου, με τη διαδικασία της Ανοι-
χτής Πρόσκλησης (Open Door), όπως ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι 
προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει 
να απευθυνθούν έως τις 3 το απόγευμα 
της Δευτέρας, 2 Ιουλίου 2012, στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος. 
(In.gr: 02 Ιαν. 2012)
 
Δυτική Ελλάδα: 19 εκ. ευρώ μέσω 
του αναπτυξιακού νόμου              
ΠΟΣΟ που αγγίζει τα 19 εκατ. ευρώ εκταμι-
εύθηκε μέσα στο 2011 από την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη των ιδιωτι-
κών επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού 
νόμου 3299/2004. (Express.gr  03/01/12)

Δεν πωλείται ο ΥΗΣ Πλαστήρα 
«ΚΟΚΚΙΝΗ γραμμή» αποτελεί για την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας η πιθανή πώληση 
του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Πλαστή-
ρα στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής 
που θα προβλέπει την εκχώρηση τμήμα-
τος της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. σε ιδιώ-
τες. (Express.gr  03/01/12)
 
 «Πράσινος Τουρισμός»
Την ένταξη 236 επενδυτικών σχεδίων συ-
νολικού προϋπολογισμού 33.5 εκατ. ευρώ 
στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του 
ΕΣΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτι-
σμού. (Newsbeast.gr, 5.1.2012)

Τι αλλάζει στη δόμηση 
με το νέο ΓΟK
Μέσα στην άνοιξη αναμένεται να έχουν 
ψηφισθεί οι νέες ρυθμίσεις που προωθεί 
το υπουργείο Περιβάλλοντος στον Γενικό 
Οικοδομικό Κανονισμό. 
Ο νέος ΓΟΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, αύ-
ξηση υπό προϋποθέσεις του συντελεστή 
δόμησης και ενσωμάτωση των ημιυπαί-
θριων χώρων σε αυτόν, μεγαλύτερα ύψη 
και όγκους στα κτίρια και συνενώσεις οι-
κοπέδων.
Στο νέο ΓΟΚ, η έννοια των ηιμυπαίθριων 
χώρων καταργείται και αντικαθίσταται με 
την έννοια των «ανοικτών στεγασμένων 
χώρων», δηλαδή οι ημιυπαίθριοι ενσωμα-
τώνονται στον συντελεστή δόμησης.
Επίσης, προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις 
αύξηση 10% του συντελεστή δόμησης και 
μεγαλύτερες αρτιότητες στα εκτός σχεδίου 
οικόπεδα. (In.gr, 09.01.2012 )
 
Δυο «πράσινα» σχολεία 
στην Κατερίνη
Το πράσινο φως για την κατασκευή δύο 
νέων βιοκλιματικών δημοτικών σχολείων 
στην Κατερίνη, δόθηκε μετά την υπογρα-
φή των σχετικών συμβάσεων από το Δήμο 
Κατερίνης και τον εκπρόσωπο της αναδό-
χου εταιρείας. Η χρηματοδότηση θα γίνει 
σε ποσοστό 100% από το ΕΣΠΑ. 
Ο προϋπολογισμός κάθε σχολείου ανέρχε-
ται στο ποσό των € 3.700.000. (Newsbeast.
gr Κυριακή, 08.01.2012).  
 
Κατά της απαγόρευσης δόμησης 
σε εκτός σχεδίου περιοχές
Επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλο-
ντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου, καθώς 

και τον αναπληρωτή υπουργό, Νίκο Ση-
φουνάκη, απέστειλαν 35 βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, με την οποία ζητούν την απόσυρ-
ση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο 
απαγορεύει τη δόμηση σε εκτός σχεδίου 
περιοχές και την εισαγωγή του στη Βουλή 
ως νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλους να τοποθετηθούν και 
ανάλογα να ψηφίσουν. (In.gr: 11.01. 2012).
 
Ξεκινούν έργα 158,5 εκ. 
στην Εγνατία
Η αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέ-
σεων της Βουλής ενημερώθηκε από τον 
πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ κ. Αναστάσιο Μουρα-
τίδη και τον Υφυπουργό Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη 
σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης 
του έργου «Κατασκευή του τμήματος Κο-
ρομηλιά - Κρυσταλλοπηγή , του Κάθετου 
Άξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστα - Κρυ-
σταλλοπηγή».
Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υπο-
θέσεων της Βουλής αξιολόγησαν θετικά 
την υπογραφή της σύμβασης κατασκευ-
ής του έργου. (Newsbeast.gr: Πέμπτη, 
12.01.2012).
 
Έργο 11,5 εκατ. ευρώ στην Κρήτη
Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «Κα-
τασκευή τμήματος παράκαμψη Άνω Βιάν-
νου», του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης 
προϋπολογισμού 11.500.000 ευρώ. Πρό-
κειται για ένα έργο που αφορά την κατα-
σκευή της οδού παράκαμψης του οικι-
σμού της Άνω Βιάννου και αποτελεί τμήμα 
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του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ηράκλειο - Αγ. 
Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Άμ-
μος. (Newsbeast.gr:  12.01.2012)  

Δεν μειώνονται οι πόροι για την 
Αυτοδιοίκηση 
Διαβεβαιώσεις ότι θα τηρηθούν τα συμ-
φωνηθέντα για τον προϋπολογισμό του 
2012 και τις αποδόσεις στους δήμους, 
ύψους 450 εκατ. ευρώ, έλαβαν οι εκπρό-
σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη 
συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουρ-
γό Λουκά Παπαδήμο. (Fimotro.blogspot.
com, 12.01.2012)
 
Κατέρρευσε ο νέος δρόμος προς 
τη Μεσαρά
Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί το έργο 
του νέου δρόμου Ηράκλειο - Μεσαρά. 
Ενώ ο δρόμος από Αγία Βαρβάρα - Απο-
μαρμά είχε προχωρήσει, με βάση τα όσα 
προέβλεπαν οι μελέτες, κατέρρευσαν τα 
πρανή με πιο σοβαρή την κατολίσθηση 
(δεύτερη μέσα σε λίγο διάστημα) στο όρυγ-
μα Β-14, που έχει μέτωπο πάνω από 100 
μέτρα.  (Newwbeast.gr, 18.01.2012).
 
Απορρόφηση ρεκόρ το ΕΣΠΑ στη 
Στερεά Ελλάδα              
Στο 62,91% έφτασε το 2011 η απορρόφη-
ση του ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα, την ίδια 
ώρα που σε πανελλαδικό επίπεδο κυμάν-
θηκε σε ποσοστό 33,5%. Αυτό προκύπτει 
από τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. (Express.
gr,19/01/12)
 
Κέρκυρα: Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα για τον Τουρισμό    
«Κέρκυρα Βιώσιμος Τουριστικός Προορι-
σμός», είναι το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρό-
γραμμα για τον Τουρισμό ύψους 45 εκ.ευ-
ρώ που υπέγραψε για την Κέρκυρα ο 
Υπουργός Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης. (Express.gr, 19/01/12)
Δημόσιες συμβάσεις 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις      
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ για αύξηση της συμμετοχής 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δη-
μόσιες συμβάσεις δημιουργεί η επιχειρού-
μενη τροποποίηση της σχετικής ενωσια-
κής νομοθεσίας.
Οι δημόσιες συμβάσεις είναι η διαδικα-
σία που χρησιμοποιείται από κυβερνητι-

κούς φορείς και οργανισμούς του δημόσι-
ου τομέα (αναθέτουσες αρχές και αναθέ-
τοντες φορείς) για την αγορά προμηθειών, 
υπηρεσιών και δημοσίων έργων. Οι σχετι-
κές δαπάνες είναι ένα σημαντικό και κρί-
σιμο συστατικό στοιχείο της οικονομίας. 
(Express.gr  16/01/12)

Στο ΕΠΠΕΡΑΑ η ολοκληρωμένη 
διαχείριση λυμάτων 
Δήμου Πατρέων
Το έργο της ολοκλήρωσης της διαχείρι-
σης των λυμάτων του Δήμου Πατρέων 
ύψους €24 εκατ. εντάχθηκε στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
στις 16 Ιανουαρίου 2012. (RE+D Magazine 
19-01-2012)

Στο ΕΣΠΑ η επέκταση του μετρό 
στη Θεσσαλονίκη
Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται το έργο της επέ-
κτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης μέ-
χρι την Καλαμαριά, ένα έργο ύψους 682 
εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 400 
θα προέλθουν από το Ταμείο συνοχής. 
(Newsbeast.gr, 23.01.2012).

Στη τελική ευθεία οι διαγωνισμοί 
για τα απορρίμματα στην Αττική
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι τέσσε-
ρις νέες μονάδες επεξεργασίας στερεών 
αποβλήτων της Αττικής, καθώς η πρώ-
τη φάση των σχετικών διαγωνισμών θα 
προκηρυχθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρί-
ου. Οι διαγωνισμοί, όπως δήλωσε ο γενι-
κός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Α. Αλεξόπουλος, μιλώντας στο Δι-
εθνές Επενδυτικό Φόρουμ, θα γίνουν με τη 
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Πρόκειται, όπως ανέφερε ο ίδιος, για επεν-
δύσεις ύψους €360 εκατ. για την κατα-
σκευή των τεσσάρων μονάδων επεξερ-
γασίας σε Άνω Λιόσια, Δυτική, Βορειοανα-
τολική και Νοτιοανατολική Αττική.( RE+D 
Magazine, 23-01-2012)

Χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ για 
έργα οδικής ασφάλειας 
Στη χρηματοδότηση 30 εκατ. περίπου 
ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας της εν-
δοχώρας του νησιού, προχωρεί η Περι-

φέρεια Κρήτης. Με απόφαση του περι-
φερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσ-
σεται στο ΕΠ. Κρήτης και Νήσων Αιγαί-
ου 2007-2013, το έργο «Βελτίωση Οδικής 
Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 
της Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού 
29.180.000 ευρώ», που συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους. (Newsbeast.gr, 25.01.2012) 

 Έργα ΑΠΕ €27 εκατ. στην Βοιωτία
Εγκρίθηκαν με απόφαση της γ.γ. της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας, οι άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας έργων που φορούν Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, συνολικού προϋπο-
λογισμού €26.964.636. (RE+D Magazine, 
24-01-2012).
 
Έργο €1,5 δισ. για την ενεργειακή 
σύνδεση Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ
Nα συνδέσει με υποθαλάσσιο ηλεκτρικό 
καλώδιο το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελ-
λάδα μεταξύ τους και κατ’ επέκταση με το 
Πανευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Δίκτυο στοχεύ-
ει η ΔΕΗ – Quantum.  Όπως ανακοινώθη-
κε, πρόκειται για το πλέον μεγαλεπήβολο 
έργο που έγινε μέχρι στιγμής στον κόσμο 
τόσο σε ό,τι αφορά το μήκος του καλωδίου 
όσο και το βάθος που αυτό θα ποντισθεί.
Το κόστος του έργου αναμένεται να ανέλ-
θει στο €1,5 δισ. και θα χρειασθεί 36 μήνες 
έως ότου ολοκληρωθεί. Με χρόνο έναρ-
ξης το 2013 το έργο θα μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία το 2016. (RE+D Magazine, 23-
01-2012).
 
Ιόνια Νησιά: Εκπόνηση παρεμβά-
σεων για όλες τις βραχονησίδες              
ΣΤΗΝ εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδί-
ου για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
μικρών νησιών προχωρά η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων και προς την κατεύθυν-
ση αυτή παρουσιάστηκαν από τον ανάδο-
χο μελετητή η αναπτυξιακή στρατηγική, οι 
άξονες προτεραιότητας και οι προτεινόμε-
νες δράσεις για την ανάπτυξη των νησιών. 
(Express.gr  26/01/12 ).

Πάτρα: Παραχωρήθηκε στο δήμο 
το θαλάσσιο μέτωπο 
 ΥΠΕΓΡΑΦΗ η σύμβαση προσωρινής πα-
ραχώρησης των 3,5 χιλιομέτρων του θα-
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λάσσιου μετώπου της Πάτρας μεταξύ του 
δήμου και του Οργανισμού Λιμένος Πα-
τρών (ΟΛΠΑ).  (Express.gr  26/01/12)
 
Στον «αέρα» 420 πολεοδομικά 
σχέδια σε όλη τη χώρα 
Σε εκκρεμότητα βρίσκονται 420 Γενικά Πο-
λεοδομικά Σχέδια σε όλη τη χώρα, όπως 
επισημαίνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της 
Βουλής στο πόρισμά της που έδωσε χθες 
στη δημοσιότητα. (Ημερησία, 26.01.2012)

«Πράσινο φως» για συμψηφισμό 
απαιτήσεων και χρεών με 
το Δημόσιο
Το δρόμο για το συμψηφισμό των οφειλών 
φορολογούμενων με απαιτήσεις κατά του 
Δημοσίου ανοίγει εγκύκλιος του υπουρ-
γείου Οικονομικών, που προβλέπει τα στά-
δια της διαδικασίας με βάση βεβαιωμένες 
οφειλές, ληξιπρόθεσμες ή μη, του οφειλέ-
τη. (In.gr: 26.01. 2012). 
 
Έρχονται φόροι «φωτιά» 
στα ακίνητα
Σε πολλαπλές επιβαρύνσεις για όλους 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων οδηγεί το νέο 
φορο-σοκ, που ζητάει για την αγορά η τρό-
ικα, με αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες 
κατά 25%. Κι αυτό, γιατί οι φόροι σε πολλές 
περιπτώσεις δεν θα αυξηθούν κατά αυτό 
το ποσοστό, αλλά κατά πολύ υψηλότερα. 
(Newsbeast.gr,  27.01.2012).
 
Προσωρινός ανάδοχος για τις 
«Γούρνες- Χερσόνησος»
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου 
«Γούρνες-Χερσόνησος» του Βόρειου Οδι-
κού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ανοίχτηκαν 
χθες 30.01.2012 οι οικονομικές προσφο-
ρές και αναδείχτηκε προσωρινός μειοδό-
της. (RE+D Magazine, 31-01-2012).
 
Ρυθμίσεις για τα έργα 
αυτεπιστασίας των Δήμων
Η διαδικασία για την εκτέλεση έργων αυ-
τεπιστασίας από τους δήμους, με στόχο την 
απορρόφηση περίπου 120.000 ανέργων 
τα προσεχή χρόνια, ρυθμίζεται σε πολυ-
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών 
που δόθηκε προς διαβούλευση στα κόμ-

ματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, στην 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την 
Ένωση Περιφερειών. (In.gr : 01.02.2012)

Αποχή κήρυξαν οι μηχανικοί
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν προ-
γραμματίσει πανελλαδική αποχή για την 
ερχόμενη Παρασκευή και συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας, στις 11 το πρωί, έξω από 
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.
 
Οι μηχανικοί διαμαρτύρονται για τις αυξή-
σεις στις ασφαλιστικές εισφορές και την 
απομείωση των αποθεματικών του ΕΤΑΑ - 
ΤΣΜΕΔΕ, από το κούρεμα των ομολόγων.
 
Διαμαρτύρονται επίσης για την εξομοίω-
ση των πολυτεχνικών σχολών των ΤΕΙ και 
των ΑΕΙ, το νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο, 
τη χαμηλή απορροφητικότητα κονδυλί-
ων από το ΕΣΠΑ και για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών των εργοληπτών από το Δημό-
σιο. (Newsbeast.gr: 02.02.2012).
 
Έργο για την ανάδειξη 
του κάστρου των Τρικάλων 
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημοσίευ-
ση του διαγωνισμού από το Δήμο Τρικκαί-
ων, για την ανάθεση και εκτέλεση του έρ-
γου «Ανάδειξη της περί των τειχών του 
κάστρου της πόλης περιοχής» συνολι-
κού προϋπολογισμού €202.950, μετά την 
έγκριση δημοπράτησης από τον περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό. 
(RE+D Magazine, 01-02-2012)
 
Διπλασιάζεται η δόμηση 
στο Φαληρικό όρμο
Σχεδόν διπλάσια θα είναι η δόμηση στο 
Φαληρικό όρμο καθώς χθες ο αναπληρω-
τής υπουργός Περιβάλλοντος, Ν. Σηφου-
νάκης, ανακοίνωσε το τελικό σχέδιο της 
ανάπλασης, σύμφωνα με το όραμα του Ιτα-
λού αρχιτέκτονα Ρ. Πιάνο. Με τροποποίηση 
που πέρασε στη Βουλή, η συνολική προς 
δόμηση έκταση αυξάνεται από τα 2.500 τ.μ. 
που προβλεπόταν αρχικά σε 4.000 τμ. που 
ενσωματώνει και κατασκευές που θα γί-
νουν πάνω σε προβλήτες ενώ αναλόγως 
αυξάνεται και η κάλυψη από 5.500 τμ σε 
8.600 τμ. (RE+D Magazine, 02-02-2012)

Τροπολογία για το γήπεδο 
στη Ν. Φιλαδέλφεια 
Τροπολογία που επιτρέπει την πλαισίωση 
του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια -όποτε αυτό δρομολογηθεί- με εμπο-
ρικούς χώρους κατέθεσαν 82 βουλευτές 
σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος. (RE+D Magazine
02-02-2012)
 
Αυξάνονται οι δόσεις 
για τα αυθαίρετα
Στην αναδρομική αύξηση του αριθμού των 
δόσεων για τα αυθαίρετα από 36 σε 48 και 
επομένως τη μείωση του ποσού κάθε δό-
σης προχώρησε χθες το υπουργείο Περι-
βάλλοντος. Επίσης, αποφάσισε να παρέ-
χει έκπτωση 80% στο πρόστιμο σε παλιν-
νοστούντες ομογενείς που θα εντάξουν το 
αυθαίρετό τους στη ρύθμιση. Τέλος, έκανε 
φθηνότερη την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων 
που βρίσκονται σε νησιά, σε εκτός σχεδίου 
περιοχές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
(Καθημερινή, 03.02.2012)

Αποχή και συγκεντρώσεις σήμερα 
οι μηχανικοί
Σε πανελλαδική αποχή συγκεντρώσεις δι-
αμαρτυρίας προχωρούν σήμερα οι μηχα-
νικοί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
το ΤΕΕ. Ο διπλωματούχοι μηχανικοί πρό-
κειται να συγκεντρωθούν στις 11.00 έξω 
από το Υπουργείο Εργασίας. (Newsbeast.
gr, 03.02.2012).
 
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο 
του ΥΠΕΚΑ
Με δεκάδες βουλευτικές τροπολογίες να 
έχουν γίνει δεκτές από τον αρμόδιο υπουρ-
γό, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ολοκλη-
ρώθηκε η συζήτηση και ψήφιση του νομο-
σχεδίου για την ποινική προστασία του πε-
ριβάλλοντος και την διαχείριση των απο-
βλήτων. (Newsbeast.gr, 03.02.2012).
 
200 εκατ. βαρέλια το κοίτασμα 
πετρελαίου στον Πατραϊκό
Σε 200 εκατ. βαρέλια ανέρχονται οι πρώ-
τες εκτιμήσεις για τα ενεργειακά αποθέμα-
τα στον Πατραϊκό και μεταξύ 3 και 6 εκατ. 
στο Κατάκολο, σύμφωνα με τον υφυπουρ-
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γό Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη, ο οποίος τό-
νισε ωστόσο πως η αξιοπιστία των εκτιμή-
σεων αυτών ελέγχεται. (In.gr: 03.02.2012).
 
Σε 24 δόσεις ό,τι χρωστάμε 
στην εφορία
Αλλάζουν οι όροι της ρύθμισης των ληξι-
πρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο σύμ-
φωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη 
Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγε-
λος Βενιζέλος. 
Σύμφωνα με την τροπολογία οι οφειλέτες 
ληξιπρόθεσμων χρεών θα μπορούν πλέον 
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως και σε 
24 δόσεις αντί για έως 60 δόσεις που προέ-
βλεπε αυτή που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη 
Βουλή. (AΠΕ-ΜΠΕ, 03.02.2012).

Έλλειψη υποδομών στην Ηλεία 
Για έλλειψη υποδομών και ανεπαρκή σχε-
διασμό στην Ηλεία, η οποία επλήγη από 
εκτεταμένες πλημμύρες πέντε χρόνια μετά 
τις φονικές πυρκαγιές του 2007, καταγγέλ-
λουν τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑ-
ΣΟΚ και ΝΔ τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης. (badmoney.gr,  05.02.2012).

Αποκατάσταση για 38 παράνομες 
χωματερές στην Ήπειρο
Το έργο της αποκατάστασης όλων των 
Χώρων Ανεξέλικτης Διάθεσης Απορριμ-
μάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, ύψους 
3 εκ. ευρώ , εντάχθηκε στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
(Newsbeast.gr,  07. 02. 2012). 
 
Σε 12 μήνες σε λειτουργία οι νέοι 
σταθμοί του Μετρό της Αθήνας
Μέσα στο επόμενο 12μηνο θα λειτουργή-
σουν οι επτά νέοι σταθμοί του Μετρό της 
Αθήνας (προς Ελληνικό, Ανθούπολη και 
Χαϊδάρι), στους οποίους δεν έχει εγκατα-
σταθεί το σύστημα σηματοδότησης, λόγω 
της εμπλοκής της σύμβασης της Αττικό 
Μετρό με την εταιρία Siemens για την προ-
μήθειά του. 
Όπως εκτίμησε ο υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Μάκης Βορίδης 
(κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θε-

σμών και Διαφάνειας για το θέμα, η οποία 
του παρέσχε εξουσιοδότηση να προχωρή-
σει) μετά την απεμπλοκή του το έργο δρο-
μολογείται, με στόχο να ολοκληρωθεί νω-
ρίτερα και από τις συμβατικές προθεσμίες 
(σε 12 μήνες, αντί 24, όπως προβλέπεται). 
(In.gr: 07.02.  2012).

Νέες καθυστερήσεις για το μετρό 
Θεσσαλονίκης
Καθυστέρηση ενός έτους καταγράφεται 
πλέον στην έναρξη της διαδικασίας για τη 
δημιουργία του σταθμού Πατρικίου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς αναβλήθηκε, 
για δεύτερη φορά, η συζήτηση που επρό-
κειτο να πραγματοποιηθεί στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο, με αντικείμενο τον ορισμό τι-
μής μονάδας για τις απαλλοτριώσεις στην 
περιοχή κατασκευής του. (Newsbeast.gr, 
08.02.2012) 
 
New deal με βάση τα μεγάλα 
οδικά έργα 
Την ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης των 
μεγάλων οδικών έργων, τόνισαν χθες ο 
περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός και ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων, Β. Χαλκιάς. Στην πρώ-
τη ημέρα του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Οδοποιίας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρ-
τζης, επέρριψε ευθύνες στις τράπεζες για 
τη διακοπή των έργων, λέγοντας «δεν γί-
νεται λόγος για τα μεγάλα οδικά έργα αφού 
οι τράπεζες θέλουν να κερδοσκοπήσουν 
από μια χώρα που βρίσκεται στο χείλος 
του γκρεμού, γι’ αυτό και διέκοψαν τη χρη-
ματοδότησή τους». Υπογράμμισε ακόμη ότι 
«καμιά πρόταση αναπτυξιακού σχεδίου 
δεν τίθεται στο τραπέζι των συζητήσεων, 
ενώ και αυτά που μπορούσαν και έπρε-
πε να προχωρήσουν σταμάτησαν, όπως 
οι συμβάσεις παραχώρησης, οι ΣΔΙΤ και 
το ΕΣΠΑ». Χαρακτήρισε επίσης δραματι-
κή την κατάσταση του οδικού δικτύου της 
χώρας, ιδίως του επαρχιακού και αστικού.  
(Ημερησία,  10/2/2012).

Δημοπρατήθηκαν 21,5 χλμ. 
σιδηροδρομικής γραμμής 
Στη δημοπράτηση ενός ακόμα τμήματος 
του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕΠ και πιο συ-

γκεκριμένα του τμήματος από Ροδοδάφ-
νη έως Ψαθόπυργο στον άξονα Κόριν-
θος-Πάτρα, συνολικού μήκους 21,5 χιλιο-
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης και της δί-
δυμης σήραγγας Παναγοπούλας (μήκους 
περίπου 5 χλμ. ανά κλάδο), προχώρησε η 
ΕΡΓΟΣΕ. (ΕΘΝΟΣ, 10/2/2012).

Ποιες επιχειρήσεις 
αποκρατικοποιούνται
Κάθε χρόνο το πρόγραμμα θα επικαιρο-
ποιείται και αν δεν επιτυγχάνονται οι στό-
χοι θα μπαίνουν νέα περιουσιακά στοιχεία 
προς πώληση
Πωλούνται ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, 
ΕΥΔΑΠ, και ΕΥΑΘ μέχρι το τέλος Ιουνίου 
και στο δεύτερο μισό του έτους βγαίνουν 
οι προκηρύξεις για την αξιοποίηση κρατι-
κών λιμανιών, αεροδρομίων και της Εγνα-
τίας Οδού.
(ΕΘΝΟΣ, 9/2/2012).

Συστάθηκε η Ελληνική Διαχειρι-
στική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια το Διάταγμα 
για τον Δημόσιο Φορέας Υδρογονανθρά-
κων. (In.gr: 10 Φεβ. 2012).
 
Το καλοκαίρι η επανεκκίνηση 
των τεσσάρων οδικών αξόνων
Δεν βλέπει φώς στο τούνελ για τις κατα-
σκευές η Alpha Bank, με τους αναλυτές 
της να επισημαίνουν σχετικά για τον κλά-
δο ότι μοναδική αχτίδα φωτός παραμένει η 
ανάληψη έργων από τις μεγάλες εταιρείες 
του κλάδου στις ξένες αγορές.
Ειδικότερα, η Alpha Bank επισημαίνει ότι 
γενικά ο κλάδος των κατασκευών δεν φαί-
νεται να ανακάμπτει, έχοντας δεχθεί ισχυ-
ρά πλήγματα τόσο στον τομέα του κύκλου 
εργασιών του όσο και στον τομέα της απα-
σχόλησης.
(RE+D Magazine, 10-02-2012).
 
Στο 5,1% η πτώση των τιμών 
διαμερισμάτων
Πτώση 5,1% σημείωσαν οι τιμές των δια-
μερισμάτων το 2011 σε σχέση με το 2010 
βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώ-
σει η Τράπεζα τη Ελλάδας από τα πιστωτι-
κά ιδρύματα. (RE+D Magazin, 09-02-2012).
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Αύξηση του ρυθμού 
απορρόφησης 
Ο στόχος που προβλέπει το νέο Μνημό-
νιο για τις απαιτήσεις πληρωμών κατά την 
απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμεί-
ων και του Ταμείου Συνοχής μέχρι το τέλος 
του 2013 είναι συνολικά, 7,62 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 3,73 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι 
θα απορροφηθούν εντός του 2012.
 
Μέσα στο β΄τρίμηνο, η κυβέρνηση 
θα δεσμεύσει κονδύλια για:
• Την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που 
περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισί-
ματος του επιχειρησιακού προγράμματος 
2000-06, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 
260 εκατ. ευρώ περίπου.
• Την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του 
κλεισίματος των έργων του Ταμείου Συνο-
χής 2000-06.
• Την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής 
συνεισφοράς, συμπεριλαμβανόμενων και 
των μη επιλέξιμων δαπανών (όπως για 
παράδειγμα των εξαγορών γης), στο πλαί-
σιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
2007-13. (In.gr: 13.02. 2012).

Επιλέχθηκαν οι σύμβουλοι για τις 
αποκρατικοποιήσεις 
Στην επιλογή των χρηματοοικονομικών, 
τεχνικών και νομικών συμβούλων για 
τις αποκρατικοποιήσεις προχώρησε το 
Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με 
το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του Δημοσίου και την Ειδική Γραμ-
ματεία Αποκρατικοποιήσεων. (Zougla.gr: 
15.02.2012)

Καταργούνται 12 εμπόδια 
στο επιχειρείν
Με την ενίσχυση του επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος να αποτελεί την αιχμή του 
δόρατος και το μεγάλο ζητούμενο για την 
επόμενη ημέρα, το νέο Μνημόνιο προβλέ-
πει συγκεκριμένες πολιτικές για την κα-
τάργηση 12 εμποδίων μεταξύ των οποί-
ων είναι και η άρση της απαγόρευσης πώ-
λησης εμπορευμάτων κάτω του κόστους. 
(Euro2day.gr:16/02/12)  

Ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο νέων έργων 
στη Λακωνία
Δύο νέα έργα στη Λακωνία, συνολι-
κού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 

ύψους 10.608.503,50 ευρώ, εντάχθηκαν 
στο ΕΣΠΑ, με απόφαση του περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, ύστερα από θετική από-
φαση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρ-
χής. (Newsbeast.gr, 15.02.2012). 
 
Σχέδιο αποκατάστασης 
των ενεργών ΧΑΔΑ
Τα στοιχεία των ενεργών ΧΑΔΑ της χώ-
ρας ανήρτησε στην ιστοσελίδα του σε μορ-
φή χάρτη το υπουργείο Περιβάλλοντος 
στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορεί-
ας παύσης λειτουργίας και αποκατάστασής 
τους. (RE+D Magazine, 15-02-2012).
 
Επεκτείνεται το αεροδρόμιο Χανίων
Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Μάκης Βορίδη, υπέγραψε την 
απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για 
το έργο της επέκτασης του αεροσταθμού 
του Κρατικού Aερολιμένα Χανίων «Ι. Δα-
σκαλογιάννης». 
Το έργο περιλαμβάνει κτιριακή υποδομή 
έκτασης 18.104 τ.μ. και νέο Πύργο Ελέγχου 
καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντα χώρου και είναι συνολικού προϋπολο-
γισμού 110.000.000 ευρώ. (Newsbest.gr, 
16.02.2012).
 
Επέκταση του μετρό προς Πειραιά 
Στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
απέστειλε ο υπουργός Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων Μάκης Βορίδης το 
φάκελο του έργου της επέκτασης του Με-
τρό από το Χαϊδάρι στον Πειραιά. 
Οι νέοι σταθμοί θα είναι: Αγία Βαρβάρα, 
Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς 
και Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.
Το έργο θα εξυπηρετεί καθημερινά 132.000 
επιβάτες, ενώ θα μειώσει τον κυκλοφορι-
ακό φόρτο ισοδύναμο 23.000 αυτοκινήτων 
και την έκλυση 119 τόνων CO2 ημερησίως. 
(Fimotro.blogspot.com, 16.02.2012).

Το νομοσχέδιο για το Ελληνικό
Πάρκο πρασίνου έκτασης τουλάχιστον 
2000 στρεμμάτων στο Ελληνικό προβλέ-
πει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
με το οποίο καθορίζονται επίσης οι χρή-
σεις γης, οι συντελεστές δόμησης και κά-

λυψης στην έκταση του πρώην αεροδρο-
μίου και δίνεται το πράσινο φως για κατα-
σκευή υψηλών κτιρίων που θα καταστούν 
σημείο αναφοράς για την έκταση. (Fimotro.
blogspot.com, 16.02.2012).
 
«Πράσινο φως» για υπόγεια 
πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη
Μετά από πολλές δεκαετίες γίνεται απο-
δεκτό το αίτημα του δήμου Θεσσαλονίκης 
να μπορεί να κατασκευάζει υπόγειους χώ-
ρους στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από 
κοινόχρηστους χώρους προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της δη-
μιουργίας νέων χώρων στάθμευσης, σύμ-
φωνα με τον agelioforos.gr. (Newsbeast.
gr, 18.02.2012). 
 
Κινητοποιήσεις των μηχανικών 
κατά του μνημονίου
Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τα νέα 
μέτρα λιτότητας προγραμματίζει το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ , σε συ-
νεργασία με όλους τους επαγγελματικούς 
και συνδικαλιστικούς φορείς των μηχανι-
κών και συγκροτώντας κοινό μέτωπο με 
τους δικηγορικούς συλλόγους και τον ια-
τρικό σύλλογο. (Fimotro.blogspot.com, 
17.02.2012).
 
Αύξηση 40% κατά μέσο όρο 
στις αντικειμενικές αξίες
«Κλείδωσε» σύμφωνα με πληροφορίες, η 
αύξηση των αντικειμενικών αξιών η οποία 
θα γίνει σε δύο δόσεις και η πρώτη θα ξε-
κινήσει τον Ιούνιο και θα κυμανθεί κατά 
μέσο όρο γύρω στο 40%, αντί του αρχικού 
σχεδίου για 25%, καθώς οι τροικανοί πι-
στεύουν ότι μπορεί το κράτος να εισπράξει 
περισσότερα έσοδα από την κτηματαγορά. 
(RE+D Magazine, 20-02-2012). 
 
Προτάσεις για 13.700 τμ που ψά-
χνει το ΥΠΕΚΑ
Κτήριο γραφείων με χώρους ωφέλιμης 
επιφάνειας τουλάχιστον 13.700 τμ κοντά σε 
στάση Μετρο ή ΗΣΑΠ αναζητεί να μισθώ-
σει το υπουργείο Περιβάλλοντος προκει-
μένου να μετεγκατασταθεί εκεί το σύνο-
λο των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την 
πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύ-
τηκε στο διαδίκτυο. (RE+D Magazine, 17-
02-2012).
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Παρατείνεται ως το τέλος Ιουνίου 
η τακτοποίηση των αυθαιρέτων
Το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσι-
σε να παρατείνει τη διαδικασία για τέσσε-
ρις μήνες έως και τον Ιούνιο, ενώ έκανε 
αποδεκτό το αίτημα να αυξηθούν οι δόσεις 
αποπληρωμής από 36 σε 48. (Newsbeast.
gr, 22.02.2012.)
 
Μέχρι τον Μάιο η ιδιωτικοποίηση 
του 40% της ΕΥΑΘ 
Εντός του Απριλίου ή το αργότερο τον Μάιο 
θα προκηρυχθεί ο δημόσιος διαγωνισμός 
ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ για τη διάθεση 
αρχικά του 40% από το συνολικά 74% που 
ελέγχει το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας 
Νίκο Παπαδάκη. (Zougla.gr, 22.02.2012).
 
Στην Ελληνικό Α.Ε. η έκταση του 
Αγίου Κοσμά
Το δρόμο για την καταγγελία της σύμβασης 
που αφορά την παραχώρηση της εκμε-
τάλλευσης της πρώην ολυμπιακής εγκα-
τάστασης του Αγίου Κοσμά ανοίγει το σχέ-
διο νόμου που ανακοίνωσε την περασμέ-
νη εβδομάδα το υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (RE+D 
Magazine, 22-02-2012).

Επιμένει στις χρήσεις γης 
το υπουργείο 
«Το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, 
δεν καταργεί τη δυνατότητα της εκτός σχε-
δίου δόμησης, που αφορά και στην κα-
τοικία. Αυτή θα συνεχίσει να διέπεται από 
τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
ΦΕΚ 270/85 που βρίσκεται σε ισχύ. Κατά 
συνέπεια, δεν υπάρχει αναγκαιότητα θέ-
σπισης μεταβατικών διατάξεων». Αυτό δή-
λωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ κ. 
Ν. Σηφουνάκης απαντώντας σε ερώτη-
ση στη Βουλή σχετικά με το σχέδιο Προ-
εδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης 
που έχει τεθεί σε διαβούλευση. (RE+D 
Magazine, 21-02-2012).
 
Προς εξαγγελία ο διεθνής διαγω-
νισμός για το Αεροδρόμιο Τρίπο-
λης, με ΣΔΙΤ  
ΣΕ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι 
ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
για τη μετατροπή του Αεροδρομίου Τρί-

πολης σε στρατιωτικό και τον εκσυγχρο-
νισμό του Αεροδρομίου της Καλαμάτας. 
(Express.gr  22/02/12).

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναστέλλει από 23-29 
Φεβρουαρίου όλες τις λειτουργίες του 
ΣΤΗΝ αναστολή της λειτουργίας όλων 
των υπηρεσιών του προχωρεί από τις 23 
έως τις 29 Φεβρουαρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο 
πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης 
που εξήγγειλε το κεντρικό Επιμελητήριο. 
(Express.gr  22/02/12).
 
Τον Μάρτιο στο ΕΣΠΑ η ανάπλαση 
του Φαληρικού Δέλτα  
Στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται να κατα-
τεθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ το έργο της 
ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου και 
να δημοπρατηθεί τον Οκτώβριο του 2012 
με προϋπολογισμό περίπου 200 εκ. ευρώ, 
ενημέρωσε την Επιτροπή Περιβάλλοντος ο 
αν. υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης. 
(Express.gr  21/02/12).

Πράσινο φως για την επένδυση 
χρυσού στον Έβρο
Το πρώτο βήμα για την εκμετάλλευση του 
χρυσού στην περιοχή Πέραμα Αλεξαν-
δρούπολης, έγινε χθες με την έγκριση από 
το ΥΠΕΚΑ της Προκαταρκτικής Περιβαλ-
λοντικής Εκτίμησης του έργου. 
( Euro2day.gr, 22/02/12).  
 
Να δοθούν ταχύτερα τα 15 δισ. 
ευρώ στην Ελλάδα 
H ΕΕ πρέπει να επισπεύσει την καταβολή 
15 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζο-
νται για την Ελλάδα στον τομέα της περι-
φερειακής πολιτικής ως το 2013, αναφέ-
ρει ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου 
και Πρόεδρος των Φιλελευθέρων στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γκι Βερχόφστατ, σε 
άρθρο του, που δημοσιεύει η γαλλόφωνη 
εφημερίδα «Le Soir». (Fimotro.blogspot.
com, 23.02.2012).
 
Ενέδωσε στις πιέσεις εκδοτών 
η κυβέρνηση
Ενδίδοντας στις πιέσεις των εκδοτι-
κών συγκροτημάτων Μπόμπολα-ΔΟΛ-
Αλαφούζου, η κυβέρνηση αποφασίζει να 

διατηρηθεί η υποχρεωτική δημοσίευση 
ισολογισμών μόνον στις ημερήσιες οικο-
νομικές εφημερίδες. «Χαρίζει» έτσι περί-
που 20 εκ. ετησίως σε 5 εκδότες και απο-
κλείει τις «μικρές» πολιτικές εφημερίδες, οι 
οποίες θα οδηγηθούν εκ των πραγμάτων 
σε κλείσιμο.  (Sofokleous.gr,  22.02.2012).
 
«Πίσω» στη διαχείριση απορριμ-
μάτων η Ανατολική Μακεδονί-
α-Θράκη
Σε σημαντικό βαθμό έχει προχωρήσει η 
διάθεση των οικιακών απορριμμάτων σε 
ΧΥΤΑ στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα 
με στοιχεία που παρουσιάζονται στον απο-
λογισμό έργου της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης για το 2011. 
Αντίθετα, αρκετά πίσω στον τομέα αυτό 
βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. (Newsbeast.gr, 22.02.2012).
 
Προς ιδιωτικοποίηση όλα τα λιμάνια
Η θεσμική μεταρρύθμιση αφορά όλους 
τους λιμένες, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν 
με τη συμμετοχή του Ταμείου Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 
Αυτά επεσήμανε, μιλώντας στους εκπρο-
σώπους των λιμένων, ο γενικός γραμμα-
τέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής κ. 
Θάνος Πάλλης. (Κέρδος 23/2/2012). 
 
Δυτική Μακεδονία: ζητούν δρά-
σεις για αντιμετώπιση της «ενερ-
γειακής φτώχειας»            
ΑΠΟ «ενεργειακή φτώχεια» πλήττεται η 
Δυτική Μακεδονία, όπως τονίστηκε κατά 
τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιή-
θηκε με τη συμμετοχή φορέων μετά από 
πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Γιώρ-
γου Δακή. Περιφερειάρχης και φορείς ζη-
τούν να δοθεί στη Δυτική Μακεδονία πε-
τρέλαιο θέρμανσης ανάλογης τιμολόγησης 
με το ναυτιλιακό πετρέλαιο, που παραχω-
ρείται στο ένα τρίτο της τιμής. (Express.gr  
23/02/12).

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη
Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης δου-
λεύουν οι «μηχανές» της κυβέρνησης. 
Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος 
απηύθυνε επιστολή προς την Κομισιόν, κα-
ταγράφοντας τις προσπάθειες της Αθήνας 
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ο τύπος έγραψε...
για να ξεμπλοκάρουν τα έργα που χρημα-
τοδοτούνται από την ΕΕ. (In.gr: 24.02.2012).

Τέσσερις αλλαγές στη φορολογία
Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των 
ακινήτων, αλλά και ενδεχομένως και των 
επιχειρήσεων, δρομολογεί η κυβέρνηση, 
όπως τουλάχιστον προκύπτει απ’ όσα συ-
ζητήθηκαν την Πέμπτη στη συνεδρίαση της 
αρμόδιας επιτροπής στην οποία συμμετεί-
χαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και 
του ΛΑΟΣ. (In.gr: 24.02. 2012).
 
Αυξάνει το ελάχιστο κόστος 
οικοδομής 
Αναπροσαρμόζεται το κόστος εκκίνη-
σης (ΚΕ) και το ελάχιστο κόστος οικοδο-
μής (ΕΚΚΟ) στις πραγματικές τιμές και 
επέκταση του ΕΚΚΟ σε όλες τις οικοδο-
μικές άδειες (νέες κατασκευές και ανα-
κατασκευές) και στις εγκρίσεις εργασιών 
μικρής κλίμακας. (Fimotro.blogspot.com, 
24.02.2012).

Διαβουλεύσεις για το Καστέλι 
Σε διαβούλευση με τις εταιρείες 
Archirodon, Vinci, Ελλάκτωρ και J&P 
ΑΒΑΞ βρίσκεται το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών για το έργο της κα-
τασκευής του αεροδρομίου στο Καστέ-
λι Ηρακλείου το οποίο θα δημοπρατη-
θεί εκ νέου σύμφωνα με τα όσα δήλωσε 
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. 
Σ. Λαμπρόπουλος. (RE+D Magazine, 24-
02-2012).
 
Ενδιαφέρον ΕΤΕπ για ενεργειακές 
επενδύσεις στην Ελλάδα 
Για επενδύσεις σε περιβαλλοντικά και ενερ-
γειακά έργα στην Ελλάδα ενδιαφέρεται η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμφω-
να με δηλώσεις του προέδρου της κ. Βέρ-
νερ Χόγιερ μετά τη συνάντηση του με τον 
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακων-
σταντίνου. (RE+D Magazine, 24-02-2012).
 
Από 1η Μαρτίου οι αιτήσεις για 
ελεγκτές δόμησης
Από 1η Μαρτίου ξεκινάει η υποβολή ηλε-
κτρονικών αιτήσεων για την χορήγηση 
άδειας Ελεγκτή Δόμησης βάσει του νόμου 

για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμη-
σης. (RE+D Magazine, 23-02-2012).
 
Νέοι διαγωνισμοί για πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο
Την προκήρυξη νέων διαγωνισμών για 
έρευνες υδρογονανθράκων (πετρελαίου 
και φυσικού αερίου) σε 15 χερσαίες περι-
οχές της χώρας το επόμενο εξάμηνο ανήγ-
γειλε σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. 
Μανιάτης. (RE+D Magazine, 23-02-2012).

Εξωδικαστικός συμβιβασμός 
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και Siemens
Στα 200 εκατ. ευρώ (σε χρήματα και σε εί-
δος) φαίνεται να κλείνει ο εξωδικαστικός 
συμβιβασμός με τη Siemens αναφορικά 
με τα σκάνδαλα της γερμανικής εταιρείας 
στην Ελλάδα. ( In.gr: 25.02.2012).

Ξεκινά η ανάπλαση της κεντρικής 
πλατείας στην Καλαμάτα
Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση με-
ταξύ του δημάρχου Καλαμάτας και του 
αναδόχου για την ανάπλαση της κεντρι-
κής πλατείας της Καλαμάτας. (Zougla.gr :  
24.02.2012).
 Στα 44,6 εκατ. τα έργα στα αερο-
δρόμια Ρόδου & Κω
Έργα συνολικού προυπολογισμού 
44.600.000 ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη για 
τα αεροδρόμια Ρόδου και Κω, όπως ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο 
Μεταφορών με αφορμή διάψευση δημο-
σιεύματος. (Euro2day.gr,  24/02/12).

Από 1η Μαρτίου ο νέος τρόπος έκ-
δοσης αδειών δόμησης
Από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 ξεκινά η 
εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκ-
δοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κα-
τασκευών» (Ν. 4030/2011), όπως ανα-
κοίνωσε σήμερα το ΥΠΕΚΑ.  (Euro2day:  
28/02/12 ).  

Επανεκκίνηση με μνημόνιο ανά-
πτυξης και «προίκα» 30,5 δισ.
Την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομί-
ας με ένα μνημόνιο ανάπτυξης με ένα πα-
κέτο συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ (11,2 

δισ. από κοινοπραξία και 19 δισ. αποκρατι-
κοποιήσεις) μέχρι και το 2015 και ενδεχο-
μένως περισσότερα κονδύλια για την αντι-
μετώπιση της ανεργίας θα συζητήσει σή-
μερα ο Πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδή-
μος με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο. (Η ΝΑΥ-
ΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,  29.02.2012).
 
Νέο υπαίθριο θέατρο στην ανατο-
λική τάφρο των ενετικών οχυρώ-
σεων στα Χανιά
Ένα νέο υπαίθριο θέατρο χωρητικότητας 
1.600 θέσεων περίπου θα κατασκευαστεί 
στην ανατολική τάφρο των ενετικών οχυ-
ρώσεων της παλαιάς πόλης των Χανίων. 
(Newsbeast.gr,  29.02.2012).
 
Παράταση στη ρύθμιση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών
Την παράταση της προθεσμίας για την υπα-
γωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τα δημόσιο, αναμένεται να 
ανακοινώσει σήμερα το υπουργείο Οικο-
νομικών. 
Η προθεσμία λήγει κανονικά σήμερα και 
σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να 
δοθεί παράταση έως τα τέλη Μαρτίου. 
(Newsbeast.gr, 29.02.2012)

ΥΠ.ΟΙΚ.: Προθεσμίες υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων
Τις προθεσμίες υποβολής των φορολο-
γικών δηλώσεων δημοσίευσε το Υπουρ-
γείο οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.), θέτοντας τις 
15 Ιουνίου ως προθεσμία για μισθωτούς, 
συνταξιούχους, αγρότες και επιτηδευματί-
ες, προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώ-
σεις τους, ενώ για την ηλεκτρονική υποβο-
λή του Ε9, δίδεται περιθώριο μέχρι τις 31 
Ιουλίου. (Κέρδος online 29/2/2012).
 
Στα «σκαριά» το Μεταλλευτικό 
Κτηματολόγιο
Τη δημιουργία Εθνικού Μεταλλευτικού 
Κτηματολογίου σε ορίζοντα λίγων μηνών 
ανήγγειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάν-
νης Μανιάτης, μιλώντας σήμερα σε ημερί-
δα του υπουργείου για την «Εθνική πολιτι-
κή αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών». 
(RE+D Magazine 29-02-2012).
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Περίληψη: Η έκπτωση του αναδόχου και η διάλυση της εργολαβίας συ-
νιστούν δύο, διάφορους μεταξύ τους, τρόπους λύσεως της εργολαβίας, 
εφόσον στη μεν έκπτωση του αναδόχου την πρωτοβουλία έχει μόνο ο 
κύριος του έργου, ενώ στη διάλυση της συμβάσεως την πρωτοβουλία 
έχει, μεταξύ άλλων, ο ανάδοχος του έργου. Εκ του ότι δε και οι δύο πιο 
πάνω τρόποι συνεπάγονται τη λύση της εργολαβίας, παρέπεται ότι η, κατά 
νόμιμο τρόπο, κήρυξη της εκπτώσεως του αναδόχου αποκλείει τη μετα-
γενέστερη διάλυση της συμβάσεως, εφόσον η εργολαβία θεωρείται δια-
λυθείσα, λόγω εκπτώσεως του αναδόχου. Αντιστρόφως, η νόμιμη διάλυ-
ση της συμβάσεως, που συνεπάγεται τη λύση της εργολαβίας, αποκλείει 
την κήρυξη, μεταγενεστέρως, της εκπτώσεως του αναδόχου.

  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το 
νόμιμο παράβολο (……), ο προσφεύγων, ο οποίος ανέλαβε, με βάση την 
…/7.3.2005 σύμβαση, που καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και του Ελληνικού 
Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του ν.1418/1984 και του εκτελεστικού τούτου 
π.δ/τος 609/1985, την εκτέλεση του δημόσιου έργου «…..» παραδεκτώς 
επιδιώκει να ακυρωθεί η ……../26.7.2006 απόφαση του Υπαρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου ….., με την οποία απορρίφθηκε η από 22.5.2006 αί-
τηση θεραπείας (ημερομηνία επίδοσης 30.5.2006), που είχε ασκήσει α) 
κατά της ……../16.2.2006 απόφασης του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελεί-
ου …., που ενεργούσε ως Προϊσταμένη Αρχή, με την οποία απορρίφθηκε 
η …./16.1.2006 ένστασή του κατά της …../2.1.2006 απόφασης της Διευθύ-
νουσας Υπηρεσίας (…….), που απέρριψε την αίτηση διάλυσης της σύμβα-
σης που είχε υποβάλει στις 28.12.2005 και β) κατά της …../23.2.2006 από-
φασης του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου ……, που ενεργούσε ως 
Προϊσταμένη Αρχή, με την οποία απορρίφθηκαν η …./23.1.2006 ένστα-
σή του κατά της ……./11.1.2006 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσί-
ας (…….), με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και η …./25.1.2006 ένστα-
σή του κατά του 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου, που είχε υπο-
γράψει με επιφύλαξη. 
    2. Επειδή, ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε-
μάτων» (Α΄ 23), ορίζει στην παρ. 1 του άρθρου 7 ότι: «1.... Ο ανάδοχος 
που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτω-
τος», στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 ότι: «1. Σε περίπτωση που η σύμβα-
ση διαλυθεί από το φορέα κατασκευής του έργου αποζημίωση στον ανά-
δοχο οφείλεται μόνο αν έχουν εκτελεστεί εργασίες αξίας μικρότερης από 
τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού. 2. Ο ανά-
δοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης: α) Αν μετά την υπο-
γραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότε-
ρο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρί-
ου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την 
έναρξη των εργασιών β) Αν οι εργασίες ύστερα απ’ την έναρξή τους δια-
κοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του 
κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών .... Σε πε-
ρίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών .... η διάλυση μπορεί να 
ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. γ) Αν η κα-
θυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την 
οριακή προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5», 
δηλαδή, κατά την τελευταία αυτή διάταξη (άρθρο 5 παρ. 4), το χρονικό δι-

άστημα που είναι ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έρ-
γου και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών, κατά το οποίο ο ανά-
δοχος είναι υποχρεωμένος, σε κάθε περίπτωση να συνεχίσει την κατα-
σκευή του έργου. Εξάλλου, το π.δ 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έρ-
γων» (Α΄223) στο άρθρο 48 ορίζει ότι: «2. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φο-
ρέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο 
ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προ-
ϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας. ... 3. Μετά την επίδοση της ειδι-
κής δήλωσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, η Διευθύνουσα υπη-
ρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα μέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκ-
δίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλω-
σης. 4. Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την επί-
δοση της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με 
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, ή δύο μηνών 
σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος μπορεί να ζητή-
σει τη διάλυση της σύμβασης. ... 5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητή-
σει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμί-
ας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου η από-
φαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδο-
χο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Μέχρι τότε, όμως, και σε περί-
πτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επί-
λυση της σχετικής διαφοράς κατά τα νόμιμα. 6....», στο άρθρο 50 ότι: «1. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση με υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής ή του κυρίου του έργου και προβλέπεται από το άρθρο 9 του 
ν. 1418/84 αποζημίωση του αναδόχου καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός 
από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και η αξία των υλικών 
που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμή-
θειας...2. Η ανωτέρω αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση για το τεκ-
μαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλα-
βής του έργου και κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατά 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής» και στο άρθρο 43, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τα π.δ. 286/1994 (Α’ 148), 402/1996 (Α’ 269) και 210/1997 (Α’ 
166), ότι: «1. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του έργου, να αναθέτει την εκτέλεση συμπλη-
ρωματικών εργασιών μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του 
άρθρου 8 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α’ 23), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παραγρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α’ 29). Για την 
εκτέλεση των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται η σύνα-
ψη σύμβασης. 2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από 
«Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών» που ιδίως περιλαμβάνει τις ενδεί-
ξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδος των εργασιών, τα μεγέθη των πο-
σοτήτων .... 3. Αν στο συγκριτικό πίνακα περιλαμβάνονται και εργασίες για 
τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο συγκριτικός πίνακας συνοδεύ-
εται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές .... 4. 
... 5. Οι συγκριτικοί πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονά-
δας εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύ-
λαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο συγκρι-
τικός πίνακας και τα πρωτόκολλα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1. Στην 
περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε 
τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο συ-
γκριτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα νέων τιμών . . . εγκρίνονται από την 
Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση 
του αναδόχου, αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων .... 
Μετά την έγκριση του συγκριτικού πίνακα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμέ-
νος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώμα-
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τα του για επίλυση της τυχόν διαφοράς». Περαιτέρω, στο άρθρο 6 παρ. 1, 6 
και 7 του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έρ-
γων και άλλες διατάξεις» (Α 179/28.9.2004), ορίζεται ότι: «1. Αν ο ανάδοχος 
δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 
με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβα-
ση ή το νόμο κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία…… 6. Αν η προ-
θεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος 
να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως 
και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο 
της προθεσμίας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπη-
ρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που τυ-
χόν εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση 
και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε 
και ενέργειες που δεν συμμορφώθηκε. 7. Αν κατά της απόφασης έκπτω-
σης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από 
την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται ορι-
στική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση επί της ένστασης εκ-
δίδεται, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την Προϊ-
σταμένη Αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από 
την κατάθεσή της». 
    3. Επειδή, με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 
9 παρ. 2 του ν. 1418/1984, 48 του π.δ 609/1985 και 6 του ν. 3263/2004, ρυθ-
μίζονται θέματα σχετικά με την έκπτωση του αναδόχου και τη διάλυση της 
εργολαβίας, που συνιστούν δύο, διάφορους μεταξύ τους, τρόπους λύσε-
ως της εργολαβίας, εφόσον στη μεν έκπτωση του αναδόχου την πρω-
τοβουλία έχει μόνο ο κύριος του έργου, ενώ στη διάλυση της συμβάσε-
ως την πρωτοβουλία έχει, μεταξύ άλλων, ο ανάδοχος του έργου. Εκ του 
ότι δε και οι δύο πιο πάνω τρόποι συνεπάγονται τη λύση της εργολαβί-
ας, παρέπεται ότι η, κατά νόμιμο τρόπο, κήρυξη της εκπτώσεως του ανα-
δόχου αποκλείει τη μεταγενέστερη διάλυση της συμβάσεως, εφόσον η 
εργολαβία θεωρείται διαλυθείσα, λόγω εκπτώσεως του αναδόχου. Αντι-
στρόφως, η νόμιμη διάλυση της συμβάσεως, που συνεπάγεται τη λύση 
της εργολαβίας, αποκλείει την κήρυξη, μεταγενεστέρως, της εκπτώσε-
ως του αναδόχου (ΣτΕ 2928/2008, πρβλ. 1600/2003, 1596/1999, 337/1998, 
6075/1996). 
    4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφί-
ας προκύπτουν τα εξής: Ο προσφεύγων, εργολήπτης δημοσίων έργων, 
ανέλαβε την εκτέλεση του δημόσιου έργου «…..», με βάση την …/7.3.2005 
σύμβαση, που καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και της Πολεμικής ……. και 
ύστερα από την ……./10.2.2005 απόφαση του Υπαρχηγού …., με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο 
στον προσφεύγοντα, με εργολαβικό αντάλλαγμα συνολικού ποσού 
120.262,40 ευρώ και με προθεσμία για την περάτωση του έργου 45 ημε-
ρών από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την εγκατάστασή του στο 
έργο ο προσφεύγων με την …../10-3-2005 επιστολή του προς τη Διευθύ-
νουσα Υπηρεσία πρότεινε ως απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου 
διάφορες νέες εργασίες και με την …./22.3.2005 επιστολή του υπέβαλε για 
τις προτεινόμενες νέες εργασίες τα οικονομικά στοιχεία. Η τελευταία επι-
στολή υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή με το …./23-3-05 έγγραφο 
της Διευθύνουσας Υπηρεσία προς εξέταση και οδηγίες. Επίσης με το 
…./17.3.2005 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είχε εγκριθεί το υπο-
βληθέν από τον ανάδοχο χρονοδιάγραμμα του έργου για την εκτέλεση 
των συμβατικών του εργασιών. Στις 5.4.2005 ο ανάδοχος υπέβαλε στη Δι-
ευθύνουσα Υπηρεσία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, με την οποία 
ζητούσε να θεωρηθεί ως ημερομηνία διακοπής εργασιών η 11.3.2005. Η 
ειδική αυτή δήλωση απορρίφθηκε με την …./7.4.2005 απόφαση της Διευ-
θύνουσας Υπηρεσίας, κατά της οποίας ο προσφεύγων άσκησε την από 

12.4.2005 ένσταση. Εν τω μεταξύ, η Προϊσταμένη Αρχή με το …./8.4.2005 
έγγραφό της, απάντησε στο …/23.3.2005 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπη-
ρεσίας σχετικά με τις προτεινόμενες από τον ανάδοχο εργασίες και η απά-
ντηση αυτή γνωστοποιήθηκε στον τελευταίο με το …/14.4.2005 έγγραφο 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά του οποίου ο ανάδοχος άσκησε την 
από 27.4.2005 ένσταση (αρ. πρωτ. …/3.5.2005). Η ένσταση αυτή, καθώς 
και η προαναφερόμενη από 12.4.2005 ένστασή του απορρίφθηκαν ως 
αβάσιμες, με την …./16.6.2005 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά 
της οποίας ο προσφεύγων άσκησε την από 22.7.2005 αίτηση θεραπείας, η 
οποία έγινε εν μέρει δεκτή με την …/2.11.2005 απόφαση του Υπαρχηγού 
του …., η οποία έκρινε ότι οι εργασίες αποξήλωσης της μηχανής Α και Β 
και αντικατάστασης των ρυθμιστών ταχύτητας των ανελκυστήρων Α και Β 
ήταν νέες εργασίες, οι οποίες έπρεπε να περιληφθούν σε Α.Π.Ε με νέες τι-
μές κατά τα νόμιμα. Κατά της απόφασης αυτής ο προσφεύγων άσκησε την 
από 22.12.2005 προσφυγή, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή με την …/2009 
απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία κρίθηκε αφενός ότι η επί-
μαχη δήλωση διακοπής έπρεπε να γίνει δεκτή, διότι από το γεγονός ότι 
αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα εκτέλεσης ορισμένων νέων εργασιών 
προέκυπτε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, η οποία και προκάλεσε τη 
διακοπή των εργασιών και αφετέρου ότι τρεις επιπλέον εργασίες (αντικα-
τάσταση ρυθμιστή ταχύτητας ανελκυστήρα C, προσκρουστήρες επικάθη-
σης και επισκευή ημιαυτόνομων θυρών) ήταν νέες και έπρεπε να περι-
ληφθούν σε επόμενο Α.Π.Ε. Εν τω μεταξύ η Διευθύνουσα Υπηρεσία με 
την …/31.5.2005 απόφασή της κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος 
άσκησε κατά της απόφασης αυτής την από 13.6.2005 ένσταση και στη συ-
νέχεια κατά της απορριπτικής της ένστασης απόφασης την από 22.7.2005 
αίτηση θεραπείας, η οποία έγινε δεκτή με την …/7-11-2005 απόφαση του 
Υπαρχηγού … και ακυρώθηκε η σχετική έκπτωση. Ακολούθως, η Διευ-
θύνουσα Υπηρεσία με τα …../7.12.2005, …/7.12.2005 και ……/21.12.2005 
έγγραφα κάλεσε τον προσφεύγοντα να αρχίσει αμέσως τις εργασίες για 
την εκτέλεση του έργου. Αντί αυτού, ο προσφεύγων υπέβαλε στη Διευθύ-
νουσα Υπηρεσία στις 28.12.2005 την από 22.12.2005 αίτηση διάλυσης της 
σύμβασης, επικαλούμενος το άρθρο 9 παρ. 2 γ΄ του ν. 1418/84, διότι είχε 
παρέλθει η οριακή προθεσμία για την εκτέλεση του έργου και η καθυστέ-
ρηση αυτή οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. 
Η αίτηση διάλυσης απορρίφθηκε με την …./2.1.2006 απόφαση της Διευ-
θύνουσας Υπηρεσίας και κατά της απόφασης αυτής ο προσφεύγων άσκη-
σε την από 12.1.2006 (αρ. πρωτ. …/16.1.2006) ένσταση, η οποία απορρί-
φθηκε με την …./16.2.2006 απόφαση του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου …., που ενεργούσε ως Προϊσταμένη Αρχή. Εν τω μεταξύ, την ίδια 
ημέρα που επιδόθηκε η πιο πάνω αίτηση διάλυσης, δηλαδή στις 
28.12.2005, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επέδωσε στον προσφεύγοντα την 
…/28.12.2005 ειδική πρόσκληση, με την οποία τον κάλεσε εντός δέκα 
ημερών να υποβάλει τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση στοιχεία (χρονο-
διάγραμμα, μελέτη εφαρμογής, φάκελοι ΣΑΥ, ΦΑΥ, κατάσταση εργατοτε-
χνικού προσωπικού) και να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών και 
στη συνέχεια μετά την εκπνοή της οριζόμενης προθεσμίας τον κήρυξε εκ 
νέου έκπτωτο με την …/11.1.2006 απόφασή της, λόγω μη συμμόρφωσης 
προς τα επιτασσόμενα με την πιο πάνω ειδική πρόσκληση. Κατά της από-
φασης αυτής ο προσφεύγων άσκησε την από 17.1.2006 (αρ. πρωτ. 
…/23.1.2006) ένσταση, η οποία απορρίφθηκε με την …/23.2.2006 απόφα-
ση του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου …………, που ενεργούσε ως 
Προϊσταμένη Αρχή. Εξάλλου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το …/9.1.2006 
έγγραφό της, κοινοποίησε στον ανάδοχο τον 1° Α.Π.Ε και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
του έργου, που συντάχθηκαν μετά τη μερική αποδοχή των αιτημάτων του 
αναδόχου, που είχε θέσει με την από 22.7.2005 αίτηση θεραπείας του. 
Κατά του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου, όπως συντάχθη-
καν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο προσφεύγων άσκησε την από 
23.1.2006 (αρ. πρωτ. …/25.1.2006) ένσταση, η οποία απορρίφθηκε με την 
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…/23.2.2006 απόφαση του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου ……, που 
ενεργούσε ως Προϊσταμένη Αρχή. Κατά των πιο πάνω απορριπτικών των 
ενστάσεών του αποφάσεων του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου ……., 
ο προσφεύγων άσκησε ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας την από 
22.5.2006 αίτηση θεραπείας, που κοινοποιήθηκε στις 30.5.2006, η οποία 
απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση. Ήδη με την κρινόμενη 
προσφυγή ο προσφεύγων ζητεί να ακυρωθούν α) η ……/2.1.2006 από-
φαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία απορρίφθηκε η κοινο-
ποιηθείσα στις 28.12.2005 αίτηση διάλυσης της σύμβασης του άρθρου 9 
παρ.2γ του ν. 1418/1984, διότι η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του φορέα του έργου και υπερέβη την οριακή 
προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 4 εδάφιο τρίτο και επίσης, να γίνει δεκτό το 
αίτημα του για την καταβολή ως αποζημίωσης του ποσού των 8.594,58 
ευρώ, όπως το ποσό αυτό αναλύεται στην αίτησή του, σύμφωνα με το άρ-
θρο 9 του ν. 1418/1984, β) η …../11.1.2006 απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και γ) ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ειδικό-
τερα, όσον αφορά τον ισχυρισμό του ότι η καθυστέρηση των εργασιών, 
που είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της οριακής προθεσμίας, οφείλε-
ται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, υποστηρίζει ότι 
αμέσως μόλις εγκαταστάθηκε στο έργο γνωστοποίησε στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία την ανάγκη συμπληρώσεως του συμβατικού αντικειμένου, 
προκειμένου οι εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων να συμμορφωθούν με 
το ισχύον τεχνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1/98 για τους «Κανόνες Ασφαλεί-
ας για την κατασκευή και Εγκατάσταση Ανελκυστήρων Προσώπων, Φορ-
τίων και Μικρών Φορτίων», που αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή 
ώστε να πιστοποιηθούν από φορέα και να λάβουν άδεια λειτουργίας. Πε-
ραιτέρω, ισχυρίζεται ότι, ύστερα από την αποδοχή εκ μέρους του της από-
φασης ακύρωσης της έκπτωσης από τον κύριο του έργου, με τα 
…/5.12.2005 και …/8.12.2005 έγγραφά του έθεσε υπόψη της Διευθύνου-
σας Υπηρεσίας τη νόμιμη διαδικασία (συμπλήρωση της τεχνικής περιγρα-
φής και έγκριση των νέων εργασιών), ώστε να προσδιοριστεί και να 
εγκριθεί το συμβατικό αντικείμενο και οι ανελκυστήρες να λειτουργήσουν 
νόμιμα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, όμως, όπως ισχυρίζεται, ακολούθησε 
μία εξωσυμβατική, παράνομη και παράλογη συμπεριφορά, στέλνοντάς 
του διάφορα έγγραφα για άμεση έναρξη εργασιών και υποβολή χρονοδι-
αγράμματος, μελέτης εφαρμογής κ.λπ, χωρίς η ίδια να προβαίνει προη-
γουμένως στις οφειλόμενες εκείνες ενέργειες, που θα καθιστούσαν δυ-
νατή την έναρξη των εργασιών, την αναπροσαρμογή του αρχικού εγκε-
κριμένου χρονοδιαγράμματος, την ανασύνταξη της μελέτης εφαρμογής 
κ.λ.π. Συγκεκριμένα, αντί να λάβει θέση, μετά τη διαπίστωση της ταχύτη-
τας κίνησης των μηχανών των ανελκυστήρων Α και Β (29.11.2005), για τις 
συνέπειες αυτού του γεγονότος και να δοθεί λύση, απαντούσε ότι στα 
συμβατικά τεύχη δεν αναφέρεται τροποποίηση της ταχύτητας (έγγραφο με 
αριθ. πρωτ. …/7.12.2005), δεν συμπλήρωνε με τις απαιτούμενες τροπο-
ποιήσεις την αρχική εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή του αντικειμένου, 
δεν προχωρούσε στην έγκριση των απαιτούμενων νέων εργασιών, από 
τις οποίες έπρεπε να αρχίσει η εκτέλεση του έργου, δηλαδή την επισκευή 
των μηχανών Α και Β και την αντιμετώπιση του προβλήματος της αντικα-
νονικότητας της συσκευής αυτοσυγκράτησης και με βάση τις οποίες (νέες 
εργασίες) θα μπορούσε να αναπροσαρμοσθεί το αρχικό εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, να ανασυνταχθεί η μελέτη εφαρμογής και οι απαιτού-
μενοι φάκελοι ΣΑΥ, ΦΑΥ, και μετά τον προσδιορισμό του τεχνικού αντικει-
μένου θα προέκυπτε και το προσωπικό που θα χρησιμοποιούσε. Για την 
απόδειξη των ισχυρισμών της προσκόμισε τρεις ένορκες μαρτυρικές κα-
ταθέσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., οι οποίες λήφθηκαν 
νομίμως, ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του Ελληνικού Δημοσίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν.1418/1984, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2940/2001. Συγκεκριμένα, προσκόμισε τις 
……/7.3.2008 ένορκες βεβαιώσεις των ..., συντηρητών ανελκυστήρων 
και του ..., επιθεωρητή ανελκυστήρων, αντίστοιχα, οι οποίοι επιβεβαιώ-
νουν τους ισχυρισμούς του. Ειδικότερα, ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίος 
απασχολήθηκε στο ένδικο έργο, μεταξύ άλλων, βεβαιώνει ότι η Διευθύ-
νουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή δεν όριζαν την ταχύτητα, με την 
οποία θα εκινούντο οι ανελκυστήρες, βασικό μέγεθος για τους υπολογι-
σμούς των μηχανών, των ηλεκτρικών διακοπτών των πινάκων και των 
λοιπών στοιχείων των εγκαταστάσεων, δεν έδιναν εντολή για επισκευή 
των ακινητοποιημένων μηχανών των Α και Β ανελκυστήρων, εργασία 
που περιλήφθηκε στον Α.Π.Ε που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο μαζί με 
την πράξη της δεύτερης έκπτωσης, ενώ από αυτή την εργασία έπρεπε να 
αρχίσει η συμμόρφωση των ανελκυστήρων, ούτε έδιναν εντολή για αντι-
κατάσταση των πλαισίων ανάρτησης των θαλάμων, προκειμένου τα νέα 
πλαίσια να έχουν μηχανισμό ασφαλείας αυτοσυγκράτησης προοδευτικής 
πέδησης, όπως απαιτούσε τόσο το ισχύον κατά την κατασκευή τους κανο-
νιστικό β.δ. 37/66 (άρθρο 14), καθόσον λειτουργούσαν αντικανονικά, όσο 
και το νέο ισχύον ΕΛΟΤ 81.1.98, που απαιτεί ο μηχανισμός να λειτουργεί 
και κατά την άνοδο. Ο τρίτος μάρτυρας, ο οποίος εργάζεται ως επιθεωρη-
τής ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, σε αδειοδοτημένο φορέα 
ελέγχου, ο οποίος (φορέας) πιστοποιεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι σύμφω-
νες με το τεχνικό πρότυπο, που επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις, για να καταχωρούνται στις καταστάσεις που διατηρεί η Νομαρχία, 
ώστε να λειτουργούν νόμιμα, βεβαιώνει ότι επισκέφθηκε το ένδικο έργο 
το μήνα Μάρτιο του 2005 και διαπίστωσε ότι οι εν λόγω ανελκυστήρες, 
που ήταν πολύ παλαιάς κατασκευής, βρέθηκαν: α) χωρίς τεχνικούς φακέ-
λους β) οι δύο σταματημένοι, όπως δηλώθηκε από τους χρήστες, πολύ 
καιρό με ανάγκη επισκευής των μηχανών τους, γ) με πίνακες αυτοματι-
σμού σε κατάσταση που έχρηζαν άμεσης αντικατάστασης, άλλως δεν 
έπρεπε να λειτουργούν, δ) με συρματόσχοινα ανάρτησης που έπρεπε να 
αντικατασταθούν, ε) με περιοριστήρες ταχύτητας, μηχανισμούς που ενερ-
γοποιούν την συσκευή αυτοσυγκράτησης θαλάμου, εκτός κανονισμού και 
στ) με συσκευές αυτοσυγκράτησης ακαριαίας πέδησης με λειτουργία 
κατά την κάθοδο. Περαιτέρω, βεβαιώνει ότι επειδή η ταχύτητα των ανελ-
κυστήρων ήταν μεγαλύτερη από 1m/sec, απαιτείτο από το πρότυπο να 
υπάρχουν μηχανισμοί αυτοσυγκράτησης (αρπάγες) προοδευτικής πέδη-
σης που να λειτουργούν και κατά την άνοδο, δηλαδή έπρεπε να αλλα-
χθούν τα πλαίσια των θαλάμων με νέα με τις συσκευές αυτοσυγκράτησης 
που απαιτεί το πρότυπο. Τέλος, ο προσφεύγων επικαλείται και προσκομί-
ζει αντίγραφο της …../21.9.2006 διακήρυξης, με την οποία η Υπηρεσία Έρ-
γων Πολεμικής …… του … προχώρησε εκ νέου στη δημοπράτηση του 
ένδικου έργου, με τροποποίηση του αντικειμένου του και αυξάνοντας τον 
προϋπολογισμό του σε 127.000 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι υιοθετήθηκε η 
ορθότητα των απόψεών του, ώστε οι ανελκυστήρες να μπορούν να νομι-
μοποιηθούν και να πάρουν άδεια λειτουργίας, θέματα των οποίων την 
επίλυση ζήτησε εξ αρχής, διαμαρτυρόμενος ότι με την μελέτη που είχε 
δημοπρατηθεί το ένδικο έργο και χωρίς την έγκριση των προτεινόμενων 
συμπληρωματικών εργασιών, τούτο δεν θα μπορούσε να πιστοποιηθεί. 
Εξάλλου, το Ελληνικό Δημόσιο, με το από 5.10.2006 υπόμνημά του ισχυρί-
ζεται ότι η υποβληθείσα στις 28.12.2009 ένδικη αίτηση διάλυσης, η οποία 
έγινε λόγω παρελεύσεως της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση του 
έργου και δεν προϋποθέτει δήλωση διακοπής εργασιών αλλά μόνο υπαι-
τιότητα του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, ορθώς απορρί-
φθηκε από την Υπηρεσία, διότι η τελευταία κατέβαλε κάθε προσπάθεια, 
ώστε να επιλυθούν όλα τα προβλήματα μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
αναγνώρισε νέες εργασίες και έκανε εν μέρει δεκτές σχετικές αιτήσεις 
θεραπείας. Αντιθέτως, ο ανάδοχος έβρισκε συνεχώς προφάσεις και δι-
καιολογίες για να μην προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου. Έτσι, μετά 
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την εν μέρει αποδοχή της από 22.7.2005 αιτήσεως θεραπείας με τη 
……./7.11.2005 απόφαση του Υπαρχηγού Γ.Ε.Α, η οποία κοινοποιήθηκε 
στον ανάδοχο στις 22.11.2005 και με την οποία ακυρώθηκε η αρχική έκ-
πτωση και αναγνωρίσθηκε ότι πρέπει να συνταχθεί Α.Π.Ε και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
για νέες εργασίες και νέες τιμές, αλλά και μετά τη με αρ. πρωτ. 
…/16.12.2005 επιστολή του αναδόχου, με την οποία αποδέχθηκε την από-
φαση αυτή επί της αίτησης θεραπείας, δεν είχε λόγο να απέχει από την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, πολύ δε περισσότερο να 
υποβάλει αίτηση διάλυσης της σύμβασης λόγω παρελεύσεως της ορια-
κής προθεσμίας, από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Επικαλείται δε, 
τα από 5/12/2005, 7/12/2005, 12/12/2005 και 19/12/2005 έγγραφα της Δι-
ευθύνουσας Υπηρεσίας που προσκομίστηκαν στο φάκελο, από τα οποία, 
όπως ισχυρίζεται, προκύπτει ότι η υπηρεσία έδωσε σαφείς και απολύτως 
συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες για την άμεση έναρξη των εργασιών 
από τον ανάδοχο, ενημερώνοντας αυτόν, όσον αφορά την ταχύτητα των 
ανελκυστήρων, ότι αυτή θα είναι η ίδια των υφιστάμενων κινητήρων των 
ανελκυστήρων Α και Β. 
    5. Επειδή, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη α) ότι η Διευθύνουσα 
το ένδικο έργο Υπηρεσία, μετά την ακύρωση της αρχικής έκπτωσης και 
την αναγνώριση της αναγκαιότητας εκτέλεσης ορισμένων συμπληρωμα-
τικών εργασιών, έδωσε εντολή στον προσφεύγοντα (σχ. τα …/7.12.2005, 
…/7.12.2005 και …/21.12.2005 έγγραφα) για την έναρξη των εργασιών και 
την υποβολή χρονοδιαγράμματος, μελέτης εφαρμογής, κατάστασης ερ-
γατοτεχνικού προσωπικού κλπ, β) ότι ο προσφεύγων πρόβαλε αδυναμία 
εκτελέσεως και των συμβατικών εργασιών πριν από την έγκριση και τι-
μολόγηση των συμπληρωματικών εργασιών με Α.Π.Ε και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, 
καθόσον, όπως ισχυρίζεται και επιβεβαιώνεται από τις ένορκες μαρτυρι-
κές καταθέσεις, αφενός μεν από τις υπό έγκριση συμπληρωματικές ερ-
γασίες έπρεπε να αρχίσει η επισκευή των ανελκυστήρων και αφετέρου 
μετά την έγκριση του συνόλου των εργασιών έπρεπε να αναπροσαρμο-
σθεί το αρχικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να ανασυνταχθεί η μελέτη 
εφαρμογής και οι απαιτούμενοι φάκελοι ΣΑΥ, ΦΑΥ και να προσδιοριστεί 
το προσωπικό που θα χρησιμοποιούσε, γ) ότι ο κύριος του έργου, αν και 
είχε αναγνωρίσει την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, 
κοινοποίησε στον προσφεύγοντα τον 1° Α.Π.Ε και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του 
έργου, που συντάχθηκαν μετά τη μερική αποδοχή των αιτημάτων, που 
είχε θέσει με την από 22.7.2005 αίτηση θεραπείας του (σχ. το …./9.1.2006 
έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) μετά την υποβολή της επίμα-
χης αίτησης διάλυσης, δ) ότι με την 1129/2009 απόφαση του Δικαστηρί-
ου αυτού έγινε δεκτή η από 5.4.2005 ειδική δήλωση διακοπής εργασι-
ών του προσφεύγοντος και κρίθηκε ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν στον 
1ο Α.Π.Ε και επιπλέον εργασίες που είχε ζητήσει ο προσφεύγων, ε) ότι το 
έργο δημοπρατήθηκε εκ νέου ως πλήρης ανακαίνιση (αποξήλωση) και 
των τριών υφιστάμενων ανελκυστήρων και εγκατάσταση καινούργιων 
νέας τεχνολογίας, γεγονός που αποδεικνύει τον ισχυρισμό του προσφεύ-
γοντος ότι δεν ήταν δυνατή η επισκευή τους χωρίς προηγούμενη έγκρι-
ση συμπληρωματικών εργασιών και στ) ότι κατά το χρόνο υποβολής της 
εν λόγω αίτησης είχε παρέλθει η αρχική προθεσμία της εργολαβίας, κα-
θώς και χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προ-
θεσμία), αφού η συμβατική προθεσμία έληγε στις 21.4.2005 και η ορια-
κή στις 21.7.2005, κρίνει ότι συντρέχουν οι προβαλλόμενες από τον προ-
σφεύγοντα προϋποθέσεις των άρθρων 9 παρ. 2 περ. γ΄ και 5 παρ. 4 του ν. 
1418/1984, και συγκεκριμένα ότι παρήλθε η οριακή προθεσμία της σύμ-
βασης, χωρίς υπαιτιότητα του προσφεύγοντος και συνεπώς κρίνεται βά-
σιμο το αίτημα του τελευταίου προς διάλυση της εργολαβίας από την υπο-
βολή της σχετικής αίτησής του στις 28.12.2005, οι αντίθετοι δε ισχυρισμοί 
του Ελληνικού Δημοσίου είναι αβάσιμοι και πρέπει να απορριφθούν. Το 
σχετικό αίτημα του προσφεύγοντος, όμως, για την καταβολή του ποσού 

των …….. ευρώ, όπως το ποσό αυτό αναλύεται στην πιο πάνω αίτηση 
διάλυσης, υποβάλλεται προώρως και πρέπει να απορριφθεί, διότι, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του π.δ. 609/1985, σε περίπτωση δι-
άλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, ο κανονι-
σμός της αποζημίωσης διενεργείται από την Προϊσταμένη Αρχή κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής Παραλαβής κατά την έγκριση του πρωτοκόλ-
λου παραλαβής. Περαιτέρω, εφόσον η σύμβαση θεωρείται ότι διαλύθηκε 
από την παραπάνω ημερομηνία, η …/11.1.2006 απόφαση της Διευθύνου-
σας Υπηρεσίας, με την οποία ο προσφεύγων κηρύχθηκε έκπτωτος από 
την ένδικη εργολαβία, δεν είναι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην τρί-
τη σκέψη, νόμιμη και δεν παράγει έννομες συνέπειες, αφού αυτή εκδό-
θηκε μετά τη διάλυση της σύμβασης κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Επί-
σης, μετά την υποβολή της πιο πάνω νόμιμης αίτησης διάλυσης, που συ-
νεπάγεται τη λύση της εργολαβίας, η κοινοποίηση του 1ου Α.Π.Ε και του 
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για συμπληρωματικές εργασίες, που επρόκειτο να εκτε-
λεστούν από τον προσφεύγοντα, δεν είναι νόμιμη και δεν παράγει έννο-
μες συνέπειες. 
    6. Επειδή, ύστερα απ’ όσα έγιναν πιο πάνω δεκτά, η κρινόμενη προ-
σφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ακυρωθεί …./26.7.2006 από-
φαση του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου ………., κατά το κεφάλαιο 
που έκρινε ως νόμιμη την ……../11.1.2006 απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, με την οποία ο προσφεύγων κηρύχθηκε έκπτωτος και τον 1ο 
Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, και κατά το μέρος που απέρριψε την ένδικη αίτηση διάλυσης, 
η οποία και πρέπει να γίνει δεκτή, να απορριφθεί όμως, σύμφωνα με όσα 
έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το αίτημα για την καταβολή απο-
ζημίωσης, λόγω της διάλυσης της σύμβασης. 
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ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αντλίες θερμότητας Climaveneta
Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις μέρες μας, είναι ο ευκολότερος 
κι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας, κα-
θώς και τη μόλυνση στις εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης, εκμεταλλευ-
όμενοι απλά τη δωρεάν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι ο 
αέρας, το νερό και το έδαφος.
Η Climaveneta παρουσιάζει τη νέα σειρά αντλιών θερμότητας Prana 
προσανατολισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις θέρμανσης, ψύξης και ζε-
στών νερών χρήσης σε κατοικίες, μικρού και μεσαίου μεγέθους, κτίρια 
γραφείων, καταστημάτων και ξενοδοχείων.
Τα πλεονεκτήματα τους, μεταξύ άλλων, είναι:
- Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
- Αθόρυβη λειτουργία
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Προσαρμογή στις υπάρχουσες κατασκευές
- Προστιθέμενη αξία στο ακίνητό σας
Η σειρά αερόψυκτων αντλιών θερμότητας Climaveneta είναι σχεδια-
σμένη να λειτουργεί με το μέγιστο βαθμό απόδοσης, ακόμα και σε συν-
θήκες περιβάλλοντος έως -20οC, παράγοντας νερό (στη λειτουργία 
θέρμανσης) έως και 65οC. Έτσι, αποτελούν την ιδανική λύση για την 
αντικατάσταση λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου ή την αρχική εγκα-
τάστασή τους εξασφαλίζοντας οικονομία έως και 62% στη δαπάνη λει-
τουργίας.
Η σειρά των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Climaveneta ορίζει τις 
ιδανικές εφαρμογές εκμετάλλευσης της σταθερής ενέργειας του εδά-

φους ή του νερού με ενεργειακούς βαθμούς απόδοσης μεγαλύτερους 
από 6, κατατάσσοντας τα κτίρια που τις χρησιμοποιούν σε κατηγορίες 
υψηλής ενεργειακής απολαβής κι ελάχιστης ενεργειακής κατανάλω-
σης. Σε σύγκριση με συστήματα καύσης πετρελαίου εξασφαλίζουν έως 
και 72% οικονομία.
Η “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, διαθέτει 
32 χρόνια εμπειρίας οι δε πρώτες εφαρμογές Κλιματισμού και Γεωθερ-
μίας, στην Ελλάδα, είναι συνώνυμες με αυτήν.

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων Climaveneta στην Ελλάδα

www.deltatechniki.gr

NanoDomi®
Θερμοδυναμικοί Συλλέκτες EnergyPanel® 
για θέρμανση χώρου – Νερού
Η NanoDomi® δραστηριοποιείται διαχρονικά στον τομέα των θερμοδυ-
ναμικών συστημάτων για θέρμανση χώρου, νερού και πισίνας, που εξα-
σφαλίζουν οικονομία ηλεκτρικής ενέργειας έως και 80%. Είναι πράσινη και 
εξαιρετικά επικερδής τεχνολογία που δουλεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου (μέρα-νύχτα), ακόμα και υπό -15 oC, απαλλάσσοντας τον κατανα-
λωτή από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος προμήθειας πετρελαίου.
Η EnergyPanel® είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση για εξοικονόμηση 
ενέργειας, προσφέροντας θερμοδυναμικά συστήματα υψηλής απόδοσης, 
υψηλού συντελεστή θερμικής απόδοσης (COP) που φτάνει έως και το 11. 
Τα θερμοδυναμικά συστήματα λειτουργούν απορροφώντας ενέργεια από 
τον ήλιο ή από τον περιβάλλοντα χώρο και αποδίδουν στον χρήστη σημα-
ντική εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 90% σε σύγκριση με θέρμανση με 
ηλεκτρισμό) αποτελώντας μια πολύ συμφέρουσα οικονομικά λύση. Το θερ-
μοδυναμικά συστήματα της EnergyPanel® είναι λειτουργούν με ή χωρίς 
ήλιο χάρη στην ικανότητά του να απορροφά ακόμα και πολύ μικρά ποσά 
θερμότητας από το περιβάλλον και να τα μετατρέπει σε χρήσιμη για τον άν-
θρωπο ενέργεια.
Η γνώση της NanoDomi® στο αντικείμενο και η ενασχόλησή της με την 
θέρμανση χώρου και νερού από εναλλακτικές πηγές ενέργειας εδώ και 
χρόνια στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία του προσωπικού 
της EnergyPanel® καθιστά αυτήν την συνεργασία τόσο σίγουρη για τον πε-
λάτη όσο και πρωτοπόρο και αναγκαία για την Ελλάδα γενικότερα, λόγω 
της συνεχόμενης αύξησης της τιμής των πρώτων υλών. Με αυτόν τον τρό-
πο συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και επωφελούμαστε 
και οικονομικά, λόγω της πραγματικά εξοικονόμησης ενέργειας των προϊ-
όντων της EnergyPanel®.

www.nanodomi.com

IDS
Καινοτόμα διακόσμηση υλικών
Η IDS- Innovative Decoration Solutions σας καλωσορίζει στον κόσμο 
της καινοτόμας διακόσμησης υλικών και σας προσκαλεί να ανακαλύ-
ψετε απεριόριστους συνδυασμούς χρωμάτων, μοτίβων και αποχρώ-
σεων.

Αναβαθμίστε τα προϊόντά σας, αυξάνοντας παράλληλα την εμπορική 
τους αξία, επιλέγοντας ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία σχεδίων που δι-
αθέτουμε, το εφφέ που θέλετε να προσδώσετε όπως ξύλου, ανθρακο-
νήματος, πέτρας, μαρμάρου, παραλλαγής, design, χρωμίου, χαλκού 
και χρώματα χαμαιλέων.

Οι υπηρεσίες και οι πρωτοποριακές μας μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογή 
σε πληθώρα επιφανειών (αλουμίνιο, σίδηρο, χαλκό, πλαστικό, ξύλο, 
γυαλί, plexiglass κτλ) και συναντώνται σε κλάδους όπως αρχιτεκτονι-
κός / οικιακός εξοπλισμός, αυτοκινητοβιομηχανία, χόμπυ. Ταυτόχρο-
να, δραστηριοποιούμαστε στην ηλεκτροστατική και υγρή βαφή.

Οι δυνατότητες παραγωγής μας αγγίζουν τους 2 τόνους ημερησίως 
στην ηλεκτροστατική βαφή, 1 τόνο χρώματος στην υγρή βαφή και 
400τμ στη σουμπλιχρωμία. Εξυπηρετούμε παραγγελίες από πολύ μι-
κρά μέχρι μεγάλα αντικείμενα και από ένα έως χιλιάδες τεμάχια.

Η ομάδα της ΙDS είναι εδώ και σας παρέχει πληθώρα καινοτόμων λύ-
σεων, εσείς αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας!

www.ids.com.gr





ΑΓΡΙΝΙΟΥ   T : 26410-29075 F:47960  Πλ. Ειρήνης & Δημητρακάκη 2  301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ             
   info@sedeag.gr 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ   T: 26910-29243, F: 68477   Ανδρονοπούλου  8     251 00 ΑΙΓΙΟ            
   fanis¬ k@otenet.gr  
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  T & F: 27520- 21382  Χρ. Σμύρνης 6    211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ   T & F: 2710-239133   Πλ. Αγ. Δημητρίου 15    221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 
AΡΤΑΣ    T: 26810-21027, F: 26605  Γώγου Μπάκολα  & Καραολή  471 00 ΑΡΤΑ            
   eliasanast@yahoo.gr  
ΒΟΙΩΤΙΑΣ   T: 22610-22382, F: 27685   Δημ. Ανδρεαδάκη 46    321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ   T: 24620-87644, F: 87643   Εργατικής Πρωτομαγιάς 1   511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ 
ΔΡΑΜΑΣ   T: 25210-21780, F: 25506   Ηπείρου 39    661 00 ΔΡΑΜΑ               
                                            mail@ergodrama.gr 
Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   T & F: 24610-39568   Μπουσίου & Εστίας 3   501 00 ΚΟΖΑΝΗ   
   synd-ergdm@ath.forthnet.gr 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   T: 22410-29600, F: 30941   Γρ. Ατταβύρου 14    851 00 ΡΟΔΟΣ 
ΕΒΡΟΥ    T: 25510-25141, F: 32298   Δικαστηρίων 36 & Kανάρη   681 00 ΑΛΕΞ/ΛΗ                                                  
                                            ilniniogr@gmail.com 
ΕΥΒΟΙΑΣ   T: 22210-21578, F: 60374   Αντωνίου Δούνα 1    341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   T: 22370-22440, F: 80294   Καραϊσκάκη 4    361 00ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ   T: 26950-48163, F: 41463  Φιλιτά 30     291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ    T & F: 26210-28853  Μανωλοπούλου 2     271 00 ΠΥΡΓΟΣ
                                            kantjoukis@yahoo.gr 
ΗΜΑΘΙΑΣ   T: 23310-21060 F: 21950  Ιεραρχών 1     591 00 ΒΕΡΟΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   T & F: 2810-281101   Tαξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
                                            spedeh@otenet.gr 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & Κ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ  T: 2310-277231, 277656 F;230914  Αριστοτέλους 14     546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
                                            info@spedeth.gr 
ΘΡΑΚΗΣ   T: 25310-26042, F: 25155   Ορφέως  7     691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   T: 26510-21482, F: 23678   Ν. Ζέρβα 4-6     453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ  T: 2510-222827 & F    Βενιζέλου 40    654 03 ΚΑΒΑΛΑ                                                  
                                            synergk@otenet.gr  
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  T & F: 24410-76947  Καζαμπάκα 4     431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ                                                  
                                            tee_karditsa@tee.gr 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   T: 24670-29858 & F  Διοικητηρίου 4    521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ                                                  
                                            info@spedekas.gr 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ   T: 26610-40986, F: 25180   Θεοτόκη 25     491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   T: 26710-24510, F: 24515   Λ. Βεργωτή 14     281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   T: 27410-26491, F: 73577   Κροκιδά 73     201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
                                            sedekorin@gmail.com   
ΚΥΚΛΑΔΩΝ   T: 22810-83615, F: 86562   Ακτή Πέτρου Ράλλη & Άνδρου 1  841 00 ΣΥΡΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ  T: 27310-23606, F: 29776   Ευαγγελιστρίας 45   231 00 ΣΠΑΡΤΗ                                                  
                                            dpapadako@tee.gr 
ΛΑΡΙΣΑΣ   T: 2410-535566 & F   Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα   412 22 ΛΑΡΙΣΑ                                                  
                                            sedelar@tee.gr 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ  T: 28410-82855 & F   Λασιθίου 35     721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                            lioud@agn.forthnet.gr 
ΛΕΣΒΟΥ   T: 22510-44990, 44179, F: 42557  Πιττακού 21     811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   T: 24280-76803 & F  Κοραή 65     382 21 ΒΟΛΟΣ   
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   T: 26310-55400, F: 26310-55404 Ναυπάκτου 4    302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
                                            tevek@otenet.gr 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  T: 27210-28145 & F:86973  Ιατροπούλου 12Α    241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΞΑΝΘΗΣ   T: 25410-62789, F: 67575   Βενιζέλου 84    671 00 ΞΑΝΘΗ                                                  
   stavros@zouridis.com   
ΠΑΤΡΩΝ   T: 2610-276813, F:620080  Κανακάρη 101    262 21 ΠΑΤΡΑ
                                            esyllo@tee.gr 
ΠΕΛΛΑΣ   T: 23810-26681, F: 26681   Φιλίππου 26    582 00 ΕΔΕΣΣΑ
                                            info@sedep.gr 
ΠΙΕΡΙΑΣ   T: 23510-23813,,F: 23833  Αγ. Λαύρας 26     601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
   spedepierias@gmail.com 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ  T: 26820-22767, F:26927  4ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων  481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ   T: 210-3821731, F:3823402  Εμμ. Μπενάκη 18    106 78 ΑΘΗΝΑ                                                  
   spedep@tee.gr 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ   T: 28310-52355 & fax  Κουντουριώτου 140   741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
                                            sedenreth@ret.forthnet.gr 
ΣΕΡΡΩΝ   T: 23210-66661, T & F: 22172  Υψηλάντη 1     621 23 ΣΕΡΡΕΣ
                                           oxhapq@otenet.gr 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ   T 24310 75869 & F: 24310-22443  Tέλου Άγρα 6    421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   T: 22310-25160, F: 39399  Μακροπούλου 134    351 00 ΛΑΜΙΑ
                                           sedelamia@gmail.com 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ   T: 23850-46970, F: 23850-46971  Ταγμ. Ναούμ 22    531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
                                            vagakrit@teemail.gr 
ΦΩΚΙΔΑΣ   T: 22650-22162, F: 22644  Ι. Γιδογιάννου 18, Άμφισσα   331 00 ΦΩΚΙΔA 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   T: 23710-24456, F: 23800-21162 Κων/πόλεως 5     631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
                                            vlahosgiorgos@gmail.com
ΧΑΝΙΩΝ   T: 28210-43491 & fax  Δ. Κοκότση 5     731 34 ΧΑΝΙΑ
                                            sedechan@yahoo.gr 
ΧΙΟΥ    T: 22710-41724, F: 41411 - 20003  Δημογεροντίας 18   821 00 ΧΙΟΣΣΤ
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